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Szellemi életünk múltiának felméré
sében az utóbbi eszendőkben nem egy 
olyan munka hagyta el a sajtót, amely 
az eddig alig ismert, vagy teljesen is
meretlen tevékenységek eredményeit 
tárta fel. Ezekből a művekből kiderül, 
hogy a háborúk és hódoltságok során 
több évszázadon ét pusztított és nem 
egyszer tövig lerombolt városnak, Sza
badkának olyan kivételes értékű szelle
mi múltja van, amely éppen tragikus 
történelmi útja folytán rapszodíkus és a 
maga nemében egyedülálló fejezeteket 
tartalmaz.

Ezeknek az értékes fejezeteknek két 
emlékőrzője van: a városi levéltár és 
Szabadka város sajtójának története.

Kolozsi Tibor több éven át végzett 
kitartó kutatómunkája során fedezte fel 
a rendkívüli értékű forrást: a szabadkai 
sajtó történetének eredőit. Hiszen eled
dig csak a századforduló és a huszadik 
század napilapjatt, hetilapjait, közlönye
it és folyóiratait ismertük, de a távolab
bi múltba senki sem tekintett vissza, 
mintha a múlt század első felében —  
a forradalmas évek idején —  itt nem 
történt volna olyan kezdeményezés, a- 
meJy egy lap vagy közlöny megindítá
sával egyszerre megindította volna a po
litikai, a társadalmi, a szellemi élet er
jedését ebben a homokvidéki városban.
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Amikor hosszú kutatómunka után 
útjára bocsátom ezt a könyvet, nem 
mulaszthatom el, hogy köszönetét 
mondjak mindazoknak, akik mun
kámban készséggel támogattak, út
ba igazítottak. Különösen nagy kö
szönettel tartozom Szentgyörgyi Ist
vánnak, a Szabadkai Városi Könyv
tár tudományos munkatársának, aki 
nemcsak hogy elindított a munkám
ban, hanem — a kölcsönösség alap
ján — nagy segítségemre volt az 
adatgyűjtésben is, és készséggel ren
delkezésemre bocsátotta nem csupán 
a forrásmunkákat, hanem sok fá
radsággal és lelkiismeretességgel 
összegyűjtött adattárát is. Nélküle 
sokkal hosszabb id5t vett volna 
igénybe a könyv megírása.





MAI SZEMMEL

Ha a mai újságolvasó megáll valamelyik újságosbódé 
előtt, a lapok valóságos rengetegében válogathat. Magán Sza
badkán összesen tíz hetilap, folyóirat jelenik meg, nem is 
számítva az üzemi lapokat, amelyek elsősorban a munkahely, 
a vállalat problémáit taglalják, a vállalati tudnivalókat közlik 
a dolgozókkal. Itt jelenik meg a 7 Nap, ez a közkedvelt heti
lap, amelyet — példányszámát tekintve —  feltétlenül első 
helyen kell említeni, hiszen a téli hónapokban 35 000, sőt ennél 
is nagyobb példányszámban nyomják, s ebből a 35 000 pél
dányból körülbelül a negyed része itt is marad ebben a vá
rosban és közvetlen környékén. Itt van továbbá a Subotičke 
novine, szintén tekintélyes, 6500 körüli példány számmal. Az 
Egészség című folyóirat szintén eléri ezt a példányszámot, 
sőt volt olyan időszak, amikor a 11 000 példányt is túlhaladta. 
A Növi privrednik című, havonta megjelenő lap, az ifjúsági 
Sada és magyar testvérlapja, a Jelen, a Méhészetünk, vala
mint a három folyóirat, a csaknem két évtizedes múltra visz- 
szatekintő Rukovet, a két évvel ezelőtt megindult Ozenet és 
a kéthavonként megjelenő Létünk című társadalmi és tudomá
nyos folyóirat egészíti ki a listát.

Ez a tíz szabadkai sajtótermék azonban még korántsem 
elégítheti ki a szükségleteket, annál kevésbé, mert hiszen 
egyetlen napilap sincs köztük. Az újságolvasás ma már ko
moly életszükségletté vált minden ember számára, s ha már 
nem is járják hangos szavú rikkancsok a város utcáit, azért 
a megszokott mindennapi újságolvasmány így is eljut rend
szeresen a napi hírek és problémák iránt érdeklődő ember 
kezébe. Mert ha Szabadkának nincs is napilapja, azért több 
napilap között is válogathat a közönség. Minthogy az egyet
len magyar nyelvű napilap, egészen természetesen a Magyar 
Szó példányszáma emelkedik ki valamennyi közül, hiszen hét
köznapokon átlagosan 6000—7000, vasárnap pedig több mini 
10 000 példányban érkezik a városba. Nem lebecsülendő azon
ban más lapok Szabadkán elfogyó példányszáma sem, hiszen 
a Večernje novostiból mintegy 5500, a Politikából 1900—2000, 
vasárnap pedig mintegy 2500, az Ekspres Politikából 1300— 
1500, a Borbából körülbelül 300, az újvidéki Dnevnikből 
200—250, a Vjesnikből 150, a Večernji üstből 200, a szintén 
naponta megjelenő Sportból hétfőn 1800— 1900, más napo



kon pedig 800, a zágrábi Sportske novostibóf 400— 450, hét
főn pedig 550 példány kel el a szabadkai olvasók körében. 
Ezek azonban csak a naponta megjelenő lapok. Igen nagy 
példányszámban fogynak ezenkívül egyes hetilapok és folyó
iratok is. Hadd említsem meg csupán a legjelentősebbeket. 
A NIN szabadkai példányszáma például 1150— 1200, az llust- 
rovana Politikáé 2800, a Politikin Zabavniké 3300— 3400, a 
Tempóé 1100, a Sport i sveté 1150, a Vjesnik u sredué 650. 
A magyar lapok közül különösen nagy példányszámban fogy a 
gyermekek lapja, a Jó Pajtás, hiszen egy-egy számból 3200— 
3300 is vevőre talál az ifjú olvasók körében. A Dolgozók és a 
Képes Ifjúság heti példányszáma körülbelül 500— 600 között 
változik. Igen nagy népszerűségnek örvendenek a rádió- és 
TV műsort közlő hetilapok is. A TV Novostiból 6200— 6300, 
a TV Revijából mintegy 2700, a nemrég indult Revija 92-ből 
pedig körülbelül 900 példány fogy el esetenként. Ezzel azon
ban még korántsem soroltuk fel az újságárusbódékban kap
ható valamennyi lapot, hiszen meg sem emlékeztünk például 
a Praktična lenáról, a Mikiről, a Startról, az Arénáról, hogy a 
kisebb példányszámban fogyó, vagy az igénytelenebb tartalmú 
lapok hosszú sorát ne is említsem. Mindezek mellett, valamint 
az Újvidéken megjelenő két magyar nyelvű folyóirat, a Híd és 
az Új Symposion mellett azonban még mintegy 32 lap érkezik 
rendszeresen Magyarországról és további 35 lap (képeslap, 
divatlap stb.) a nyugati országokból.

Ha pedig mindehhez hozzávesszük még a rádió és a 
televízió nagy elterjedtségét is (a posta adatai szerint 1972 
őszén 22 885 rádió- és 21 225 televízió-előfizető volt a város
ban), akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy a mai szabadkai 
ember valóban jól tájékozott bel- és külpolitikai kérdésekben 
egyaránt. Ez a tájékozottság természetesen hozzátartozik em
beri arculatának egészéhez, jelzi civilizáltságának és kulturális 
színvonalának állandó emelkedését, jelzi a kor nagy léptekkel 
való előrehaladását, ami nem csupán az atomfelhasználásban 
és a világűr meghódításában jut kifejezésre, hanem a betű 
terjedésében is.

Ez persze egyáltalán nem látszik ilyen egyértelműen, ha 
vizsgálódásunk nélkülözi a távlatot, ha nincs mihez hasonlí
tani a mai helyzetet. Ilyen történeti összehasonlítást kívánok 
tenni ebben a könyvben, amely a szabadkai sajtó történetét 
hivatott a mai ember elé tárni. Azaz nem is az összehasonlítás 
a közvetlen célom, csupán a bemutatás, az összehasonlítást 
pedig inkább rábízom az olvasóra, a ma emberére. Mai szem
mel próbálok visszatekinteni az elmúlt évtizedekre, amelyek
— a szabadkai sajtó történetét tekintve —  már több mint egy 
évszázadnyira nyúlnak, megpróbálom bemutatni a régi saj
tótermékeket, a régi napi- és hetilapokat, a régi folyóiratokat,



az egykori szerkesztőket és —  ami ezzel együtt jár — az 
egykori körülményeket, a régi problémákat is. Mert a sajtó- 
történetet lehetetlen elválasztani a pártoktól, a közélettől, az 
előtérbe kerülő nagy kérdésektől, az apácák letelepedésének 
sok vitát kiváltott problémájától, a gimnázium jellegének meg
határozásáért folytatott harctól, a helyi hatalomért kibontakozó 
tülekedéstől, egyszóval a mindennapoktól. A sajtó lényegében 
szerves része a zajló életnek, s ilyenformán a sajtó története 
sem választható el a társadalmi mozgástól, nem helyezhető 
légüres térbe.

Amikor tehát a régi lapokat idézem, meg kell idéznem 
legalább nagy vonalakban a régi problémákat is, bele kell 
pillantanom a társadalmi kérdésekbe, az örökké időszerű nem
zetiségi kérdésbe, annál is inkább, mert Szabadka sajtója kez
dettől fogva vegyes nemzetiségű sajtó volt, mindig is voltak 
szerb, horvát és magyar lapok is ebben a városban, együtt is 
kell hát őket szemlélni, egyforma mércével mérni, s ez a 
mérce csak úgy lehet csalhatatlan, ha nem a sajtótörténet 
összeállítója mond ítéletet, hanem rábízza az érvelést ma
gukra a régi lapokra, a következtetést pedig a ma emberére.

Ez az elgondolás szinte kötelezően megköveteli, hogy a 
múlt feldolgozásában elsősorban a régi lapokból vett idéze
tekre támaszkodjam. Első számukban maguk a lapok szer
kesztői szokták kifejteni, hogy milyen célokkal is tekintenek 
a jövő elé, mik az elképzeléseik. Senki ezt jobban nem tud
hatja náluk, ez hát a legilletékesebb kinyilatkoztatás —  min
den magyarázat helyett. A célok megvalósítása, a módszerek 
megválasztása pedig szintén elsősorban a régi cikkek mon
dataiból világlik ki. Ebben az esetben is legalkalmasabbnak 
látszik tehát az idézet. Ez persze egyáltalán nem azt jelenti, 
hogy —  jórészt ezeknek az idézeteknek alátámasztására —  
nem kell magának a múlt felidézőjének is elmondania itt-ott 
észrevételeit, gondolatait.

Az idézetekkel való ismertetésnek azonkívül van még 
egy előnye is: hitelesen kel életre a régi élet egy-egy kis 
darabkája, a régi társadalmi harcok egy-egy kis mozaikdarab
ja. Mert hát ez is hozzátartozik a sajtótörténethez.

És végül valamit a sajtótörténet feldolgozásának felosz
tásáról, azaz arról, hogy miért éppen ezen a módon osztottam 
fel a lapok ismertetésének sorrendjét. Mindenekelőtt azt kell 
elmondanom, hogy a jobb áttekinthetőség érdekében eltértem 
az időrendtől, olyan értelemben, hogy külön csoportban fog
lalkozom a politikai, társadalmi és vegyes tartalmú lapokkal, 
külön a nem szabadkai, de Szabadkán nyomott újságokkal, 
külön a szaklapokkal, az alkalmi lapokkal, az egyházi lapok
kal, a színházi újságokkal, a sportlapokkal, az élclapokkal, a 
kizárólag reklámcélokat szolgáló újságokkal, az irodalmi la



pokkal és folyóiratokkal, valamint az ifjúsági lapokkal. Egy-egy 
kategórián belül azonban természetesen ragaszkodtam az idő
rendi sorrendhez —  kivéve azokat az eseteket, amikor az út 
címmel megjelenő lap tulajdonképpen folytatása valamely ré
gebbi lapnak. Ilyen esetekben természetesen mindjárt az előó 
után ismertetem az utódot is.

Az időrendi felosztással kapcsolatban azonban magyará
zatot kell adnom arra is, hogy miért éppen az 1848-tól 1919-ig 
terjedő részt vettem a város sajtótörténelme egy különválaszt
ható részének. Joso Šokčić régi szabadkai újságíró, aki maga 
is megírta a város sajtójának nem egészen teljes történetét, 
bár ez nem jelent meg, hanem ma is csak kéziratban van meg, 
úgy vélte, hogy öt szakaszra bontható ez a sajtótörténet. Az 
első szakasz a helyi sajtó születésének időszaka (körülbelül 
az 1880-as évekig), a második a napilapok és politikai lapok 
születésének időszaka (az első világháború végéig), a harma
dik a két világháború közötti időszak, a negyedik a második 
világháború alatti megszállás időszaka és végül az ötödik az 
1944. október 10-e utáni időszak.

Ez a felosztás tulajdonképpen lényegében meg is felelne, 
gyakorlati megvalósítása elé azonban az gördít akadályt, hogy 
ezek az időszakok nem egyformán tartalmasak, a második 
világháború alatti például egészen jelentéktelen, nem volna 
sok értelme külön tárgyalni. Én tehát már eleve úgy fogtam 
hozzá a történet megírásához, hogy először is egybefogom 
Joso Šokčić felosztásának két első szakaszát, s egyetlen sza
kasznak tekintem az első világháború befejezéséig terjedő 
részt, a második, később megírandó részbe pedig a régi Ju
goszlávia és a megszállás alatt kiadott szabadkai lapok tör
ténetét kötöm egybe. Munka közben azonban arra a megálla
pításra jutottam, hogy a politikai történet és a sajtó története 
mégsem vég egészen egybe. 1918. december 1-ével ugyanis 
lényegében Szabadka már a Szerb— Horvát— Szlovén Királyság 
kötelékébe tartozott, a sajtó —  és a helyi közigazgatás —  
azonban még egy ideig tovább haladt a régi vágányon. Tovább 
éltek a régi lapok is, úgyhogy 1918. december elsejével nem 
zárult le véglegesen az első világháború előtti korszak, ha
nem csak 1919 elején, amikor az új kormányzat átmeneti in
tézkedésként betiltotta a régi lapokat. Ez a magyarázata annak, 
hogy ennek a sajtótörténetnek első szakasza 1848-tól 1919-ig 
tart, ugyanis az egész 1919. esztendő afféle átmeneti időszak
nak tekinthető a sajtó szempontjából.

Mielőtt rátérnék a sajtómúlt felidézésére, néhány szót 
kell még szólnom az anyaggyűjtés módjáról is. Az eredeti 
anyag felkutatását, azaz maguknak a régi újságoknak az át
vizsgálását természetesen előnyben részesítettem a forrásmun
kákkal, a bibliográfiai irodalommal szemben, éspedig nemcsak



azért, mert többet is akarok adni a puszta bibliográfiai adatok
nál, hanem elsősorban azért, mert az eredeti anyag minden
képpen hitelesebb még a leglelkiismeretesebben összeállított 
bemutatásnál is. A régi lappéldányokat kerestem tehát, hogy 
belőlük merítsem az információt. Igen ám, de a régi újságok 
már nem találhatók meg mind a könyvtárakban, s ami meg
van, legtöbb esetben az is hiányos. Az eltelt évtizedek során 
elkallódtak a régi lapok — még azok is, amelyeket valaha a 
megjelenéskor hivatalos kötelességből be kellett nyújtani rész
ben a Szegedi Királyi Ügyészséghez, részben pedig a Nem
zeti Múzeumba, azaz a Széchenyi Könyvtárba. Ennek az elkal- 
lódásnak pedig nem is csupán az ügyészség munkamódszere 
és az országos könyvtár esetleges hanyagsága az oka, hanem 
mindenekelőtt az —  mint erről a Szabadkai Történelmi Levél
tár régi aktáinak áttanulmányozása során megbizonyosodtam 
—, hogy maguk a szerkesztőségek nem valami lelkiismerete
sen tettek eleget lapküldési kötelességüknek. A Szegedi Királyi 
Ügyészség számos egykori átirata tanúskodik arról, hogy min
dig noszogatni kellett a nyomdákat a lapok küldésére, és ez 
derül ki az egykori vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1892. 
december 24-én kelt, valamennyi törvényhatósághoz intézett 
felhívásából is, amely 228/1893 eln. szám alatt található meg 
a szabadkai levéltárban. íme, hogy hangzik ez a felhívás:

»A sajtótermékek köteles példányainak a nemzeti múze
um részére való megküldését elrendelő 1848. XVIII. t. c. 39. és 40. 
§-aiban foglalt rendelkezések az eddigi tapasztalat szerint na
gyon lanyhán teljesíttetnek, s amennyiben a nyomdákban meg
jelent sajtótermékeknek nagyobb részt csakis kimutatása, vagy 
értéktelen nyomtatványok, programok, hirdetmények s. a. t. 
küldetnek be; míg a nyomdákban megjelenő érdemleges mű
vek . . .  egyes dicsérendő kivételektől eltekintve a legritkább 
esetekben, s akkor is elkésve küldetnek be.«

Ennek ellenére —  a régi szabadkai lapokat tekintve — 
mégis a budapesti Széchenyi Könyvtár anyaga a legteljesebb. 
Sok lap található ezenkívül a Szabadkai Városi Könyvtárban, 
az újvidéki Matica srpska könyvtárában, valamint a szegedi 
Somogyi Könyvtárban is. Voltak, akik azt tanácsolták, hogy 
kutassak a budapesti parlamenti könyvtárban, a Pécsi Egye
temi Könyvtárban, Baján és Mohácson is, ezeken a helyeken 
azonban nem akadtam szabadkai lapokra. A jugoszláviai nagy 
könyvtárak nemigen bővelkednek az első világháború előtti 
szabadkai újságokban, habár a Zágrábi Egyetemi Könyvtárban 
megvan a múlt századbeli Subatíőki glasnik több példánya, 
ha nem is a teljes sorozat. Mindezeken a helyeken azonban 
—  bár mindenütt találni olyan lapokat is, amelyek más könyv
tárakban nincsenek meg — mégsem állítható össze a teljes 
lista. Egyes, más helyekről hiányzó példányok —  egyedüli



rabok —  megtalálhatók a Szabadkai Városi Múzeumban, Joso 
Šokčić egykori újságíró hagyatékában, de — mint a levéltári 
adatok is tanúsítják —  még ez sem teszi teljessé a listát.

Bizonyosra vehető, hogy egyes magángyűjteményekben 
vannak még olyan lapok is, amelyeket sehol másutt nem lehet 
megtalálni, ezeknek a magángyűjteményeknek azonban nehéz 
a nyomára akadni. Munkám során például megtudtam, hogy 
a Bumberdó című farsangi élclapból van egy-két példány dr. 
Prokesch Mihály apjától örökölt magángyűjteményében. Dr. 
Prokesch rendelkezésemre is bocsátotta a fellelhető példányt, 
sőt elmondta azt is, hogy gyűjteményében megtalálható a leg
első szabadkai lap, az 1848-ban megjelent Honunk Állapota 
című újság egy példánya is, utóbb azonban mégsem sikerült 
ehhez hozzájutnom, mert úgymond fia tudomása szerint tiz- 
tizenkét évvel ezelőtt átadták egy budapesti újságírónak. Ha
sonlóképpen nem járt eddig eredménnyel a Bécsi Nemzeti 
Könyvtárban folytatott kutatás sem, ahol egyes információk 
szerint létezik néhány példány a Honunk Állapotából és a i 
1849-ben kiadott Közlöny Kivonatából is. Ellenben a nemrég 
elhunyt szabadkai Dembitz Vilmos hagyatékából szintén elő
került egy régi Bumberdó, s most, e sajtótörténet elkészülte 
után ezt a példányt átadtam megőrzésre a Szabadkai Városi 
Könyvtárnak.

Mindezzel lényegében megközelíthettem a teljességet, de 
nem bizonyos, hogy el is értem, hiszen például Szentgyörgyi 
István segítségével éppen a sajtótörténet írásának megkez
dése után szereztem tudomást egy olyan adatról, amely a 
negyvennyolcas magyar forradalom idejéből való két lap után 
általában első szabadkai nyomtatott lapnak tekintett, 1871-ben 
kiadott Bácska mellett egy, a jelek szerint ennél régebben 
megjelent havi politikai lapra utal, de —  konkrét adatok híján
— csupán a visszaemlékezés alapján.

Hozzá kell még tennem azt is, hogy a szegedi levéltár
ban megpróbáltam azoknak a régi lappéldányoknak a nyomára 
akadni, amelyeket annak idején kötelezően be kellett terjesz
teni a Szegedi Királyi Ügyészséghez, ezeknek a lapoknak azon
ban már nyomuk sincs, rég kiselejtezték őket, sőt még az 
ügyészségi iratok is csupán az ezerkilencszáztizes évektől 
kezdve találhatók meg.

Nagy segítségemre volt az adatgyűjtésben a Szabadkai 
Történelmi Levéltár, ahol nagyon sok esetben rábukkantam a 
régi lapindításokkal és lapbeszüntetésekkel kapcsolatos ügy
iratokra és a sajtót illető más dokumentumokra, például a lap- 
terjesztéssel kapcsolatos rendelkezésekre. Az eredeti forrás
ból szerzett adatokat aztán még kiegészítettem a fellelhető 
bibliográfiai művekkel is, s így lett a szabadkai sajtótörténet 
olyan teljes, amilyen pillanatnyilag lehet a fellelhető anyag



alapján. Mielőtt tehát hozzákezdenék magának a sajtó törté
netének ismertetéséhez, hadd soroljam fel a könyvem megírá
sához felhasznált forrásmunkákat is. íme:

1) Joso Šokčić: Sto godina štampe u Subotici (1848— 1948).
Kéziratban.

2) Iványi István: Szabadka szabad királyi város története I— II.
Szabadka, 1886— 1892.

3) Iván Kujundžić: Bunjevačka— šokačka bibliografija. Kü
lönnyomat a Rád JAZU 355/1969-böl.

4) Szalády Antal: A magyar hírlapirodalom statisztikája 1780—
1880. Budapest, 1884.

5) Petrík Géza: Magyarország bibliographiája I— IV. (1712—
1860.) Budapest, 1888— 1892.

6) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I— XIV. Bu
dapest, 1890— 1914.

7) Kiszlingstein Sándor: Magyar könyvészet (1876— 1885) II.
Budapest, 1890.

8) Kereszty István: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának
címjegyzéke. Hírlapok és folyóiratok 1867-ig. Buda
pest, 1916.

9) Hírlapjaink —  A magyarországi hírlapok monográfiája
I— V. Budapest, 1896.

10) Kemény György: Magyarország időszaki sajtója (1911—
1920). Budapest, 1942.

11) Még egyszer elm ondom ... (Fenyves Ferenc írásai —  A
negyvenéves Napló jubileumi kiadása). Szabadka, 
1938.

12) Blaško H. Vojnić: Moj grad u davniní Subotica. A szerző
kiadása, Szabadka, 1971.

13) Dr Matija Evetović: Kulturno povijest Bunjevaca i šokaca.
Kéziratban a Szabadkai Városi Könyvtárban, 1940.

14) A legújabb kor lexikona. Szerkesztette: Strazimir Oszkár.
Budapest, 1934.

15) Keresztény Magyar Közéleti Almanach I— III. Budapest,
1940.

16) Dr. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái I— VI. Buda
pest, 1939— 1944.

17) Magyar Életrajzi Lexikon I— II. Főszerkesztő: Kenyeres Ág
nes. Budapest, 1967— 1969.





AZ ELSŐ LÉPÉSEK

A három feltétel

Ahhoz, hogy egy újság megjelenhessen, három tényező 
szükséges: hogy legyen, aki megírja, legyen, aki kinyomtatja 
és végűi legyen, aki elolvassa, aziaz egyszerűen szólva, legyen 
újságíró, legyen nyomda és legyen olvasó.

Az újságírás mozgalmának indulásakor persze az újság
író sohasem hivatásos munkása a betűnek, hiszen még nem 
lehetett alkalma a kellő tapasztalat megszerzésére, hanem az 
értelmiségi réteg soraiból, a papok, tanárok, tanítók, ügyvédek 
és más írástudók soraiból kerül ki, mellékesen vállalva a szer
kesztés munkáját is. Szabadkára és a múlt század negyvenes 
éveinek végére vonatkoztatva ezt a megállapítást nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy ebből a szempontból akkor már nem 
volt akadálya annak, hogy —  más vidéki városokhoz hason
lóan —  itt is megjelenhessen újság. 1844-ben volt már nyom
dája is, hiszen Bittermann Károly, aki Pesten, Trattner Károly 
híres könyvnyomdájában tanulta ki a nyomdászmesterséget, 
utána külföldön, Bécsben, Lipcsében, Drezdában és Prágában 
szerzett gyakorlatot, végül pedig visszatért Pestre Trattner 
nyomdájába, mindezek után az ország fővárosában engedélyt 
kapott rá, hogy az ország bármely városában nyomdát rendez
zen be, s ö Szabadkát választotta letelepedésének helyéül. A 
nyomdából már az első évben, azaz 1844-ben kikerült az első 
könyv, mégpedig Remess Kázmér öröm érzet című költemé
nye, amelyet Furdek Kelemennek, az »Üdvözítőnkről nevezett 
Ferenczi szabadkai egyület érdemteljes elöljárójának«, azaz a 
ferencesek szabadkai házfőnökének ajánlott a neve napjára, 
1844 őszutójának, azaz novemberének 23. napjára. A könyv 
tehát minden bizonnyal meg is jelent erre az időre, bár a 
bibliográfia nem említi megjelenésének idejét.

A következő évben, 1845-ben aztán legalább 4 magyar és 
2 latin nyelvű könyvet adott ki Bittermann Károly, 1846-ban pe
dig legalább 17 könyvet, s ezek között van 2 szerb nyelvű, 
valamint az első szabadkai magyar kalendárium.

Megvolt hát az újságindításnak ez a második feltétele is. 
Hanem a harmadik feltétellel bizony nem volt minden rendben. 
Igaz, mint az 1847. esztendőre megjelent első Szabadkai Nap
táriból megtudhatjuk, a város lakosainak száma már ekkor



elérte a 38— 40 000-et1, s ezeknek »fele Magyarul beszél, a 
többi pedig Dalmát vagy is Bunyovácz, keves Tót, de csak az 
ide származottak, mert első ivadékban már mind megmagyaro- 
sodik, Német nehány kézműves«. Maga a város azonban a 38—  
40 000 lakos ellenére sem volt igazi város, hanem a civilizáció 
tekintetében elmaradott település, amely minden bizonnyal 
méltán rászolgált a ráragadt, nem éppen megtisztelő, » a világ 
legnagyobb faluja« elnevezésre. Utcái kövezetlenek, közvilá
gítás nincs, s a legelemibb kulturális intézményeket is általában 
csak kocsmák, vendégfogadók helyettesítik. Ezekből azonban 
van bőségesen, mert forgalom van, és a város gazdagságával 
sincs baj, hiszen a disznóhizlaldák jó pénzt hoznak a mező- 
gazdasági jellegű lakosságnak. Csak éppen a kultúrára nem 
jut pénz, csak éppen a betű nemigen érdekli a gazdálkodásba 
belemerülő egyszerű embert.

Ezt a szomorú helyzetet tanúsítja az a tiszti jelentés is, 
amelyet 1846. július 11-én terjesztett fel Bachich Mihály ta
nácsnok a város közintézményeiről a nádori rendekhez a ka
pott felszólítás értelmében.2 E szerint létezik a városban a2 
1792-ben alapított, hat iskolából álló királyi tanoda, melyben 
a Szt. Ferenc szerzetbeliek évenként 326 ifjút tanítanak, 
továbbá a belvárosban van 3 úgynevezett normális iskola, 1 
leányiskola, 1 rajziskola, melyben a mesterinasok és legények 
rajzolást tanulnak, és vannak elemi iskolák a külvárosokban, 
éspedig a Magyar Végben, György és Rókus külvárosban, az 
ötödik körben, a Novo Selo részben, a negyedik és nyolcadik 
körben, mindenütt egy-egy, azaz összesen 7 elemi iskola. 
Ezenkívül külön kétosztályos elemi iskolájuk van a görög, nem 
egyesült vallásbelieknek, továbbá a földesúri jog alapján a 
városhoz tartozó Sándorban is van egy katolikus és egy másik 
görög, nem egyesült elemi iskola, azaz görögkeleti iskola, 
valamint egy magánkézben levő kisdedóvóforma iskola. Mind
ezekben az iskolákban, a tanoda 326 diákjával együtt, össze
sen 2240 gyermek tanul évente.

és  ezenkívül? Van két kaszinó, egyik a Polgári, a másik 
a Nemzeti Kaszinó3, van egy úgynevezett Pipázó, no meg a 
földművesgazdáknak is léteznek bizonyos társulatai, de ezek 
még a jelentés szerint sem érdemelnek figyelmet, hiszen csak 
a beszélgetéssel való időtöltés célját szolgálják.

Bittermann Károly nyomdáját már előbb említettem »a 
tudományok előmozdítását szolgáló intézetek« közül, más te
hát nem is marad már hátra, mint hogy a jelentés alapján 
megemlékezzem a Polgári Kórházról, amelyben húsz beteg szá
mára van ágy, a kórházhoz tartozó szegényházról, melyben 
azok kapnak otthont, akik nem mehetnek házalva alamizsnát 
kéregetrri, no meg a Palicsi-tóban létesített hidegfürdöről, mely
hez hozzátartozik a 9 láncnyi térségen létesített fás kertben fel



épült vendéglő 3 szobával, konyhával és kamrával, alatta pe
dig pincével, s egy másik épületben két vendégszobával, nagy 
fészerrel és 30 ló számára épült istállóval.

Ez tehát Szabadka kulturális fényképe a múlt század 
negyvenes éveiben. Ehhez hozzá kell még tenni, hogy a vá
rosnak úgyszólván nem volt értelmisége. Még írnokokat sem 
lehetett találni magában a városban, mert az iskolát aránylag 
kevesen fejezték be, legtöbben félúton megálltak, és nem töre
kedtek magasabb képzettséget igénylő tisztségekbe. Ami értel
miségre feltétlenül szükség volt, azt általában importálni kel
lett. Még az 1870. évi összeírás adatai szerint is mindössze 443 
férfi és nő, 1880-ban pedig 438 férfi és 81 nő tartozott az értel
miség sorába, úgyhogy az értelmiségiek száma még a művel
tebb kereskedők, iparosok és földbirtokosok számával sem 
haladta meg az 1000— 1500-at. De még ennél is elszomorítóbb, 
hogy még 1870-ben is mindössze 8517-en tudtak írni és olvas
ni, 1512-en csak olvasni, a kisgyerekekkel együtt pedig 46 295 
ember nem tudott se írni, se olvasni.

Ha ezeket az adatokat megfelelően még csökkentjük az 
ezernyolcszáznegyvenes évek óta eltelt két-két és fél évtized 
arányában, akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy akkorjában még 
egyáltalán nem volt meg a városban az újságkiadás harmadik 
lényeges tényezője: az olvasóközönség. Ez a magyarázata an
nak, hogy más, jóval kisebb városoktól eltérően, amelyek már 
hallattak magukról ezen a téren, Szabadkának nem volt 
újságja.

Az első lapok

Vannak azonban olyan idők, amikor szinte elkerülhetetle
nül szükség van a nagyközönség tájékoztatására —  még ak
kor is, ha ez a tájékoztatás nem kifizetődő anyagi szempont
ból. A közösség szempontjai minden egyebet háttérbe szoríta
nak. Ilyen idők voltak 1848-ban a magyar szabadságharc napjai.

Szabadka — mint Iványi István megállapítja a város tör
ténetében — mindig is a reformpárt egyik erőssége volt, és 
más politikai párt a negyvenes években nem is igen létezett a 
városban, egészen természetes hát, hogy a lakosság nagy lel
kesedéssel fogadta Kossuth Lajos és gróf Batthyány Lajos 
beszédeit, amelyek a Nemzeti Újság közvetítésével jutottak el 
hozzá. A város vezetői abból a célból, hogy még szélesebb 
körben ismertessék a hazafias közleményeket, az 1848. már
cius 22-én tartott rendkívüli nyilvános közgyűlésen úgy hatá
roztak, hogy ezeket a közleményeket »az egész városi közön
ség könnyebb hozzáférhetése végett« külön is lenyomattalak 
a Nemzeti Újságból. Különösen nagy jelentőségűnek mutatko
zott a pesti tizenkét reform pont szabatos megismertetése a



néppel, s minthogy ezeket a pontokat nem egyszer félrema
gyarázták, a közgyűlés külön bizottságot is kiküldött azzal a 
feladattal, hogy velős, rövid magyarázattal lássák el ezeket a 
pontokat, s ezzel a 'magyarázattal együtt nyomassák ki magyar, 
német és szerb nyelven, s aztán osszák ki a nép közt, hogy 
mindenki megismerhesse igazi értelmüket. Erre az intézke
désre annál inkább nagy szükség volt, mert a kamarilla úgy 
akarta menteni hatalmát, hogy viszályt szított a nemzetiségek 
között —  a jól bevált divide et iimpera elve alapján. Ez a 
mesterkedés különösen veszélyes lehetett Szabadkán és kör
nyékén, ahol .különböző nemzetiségek éltek együtt. Elejét kel
lett hát venni ennek a kísérletezésnek.

A közgyűlés határozata értelmében kiadott, magyarázattal 
ellátott fordítások lényegében a helyi sajtó hiányát voltak hi
vatottak pótolni, s mint ilyenek, akár a szabadkai sajtó elődjé
nek is tekinthetők. A Nemzeti Újság közleményeinek ismerte
tése azonban korántsem lehetett elegendő, sokkal szélesebb 
körű hírverésre volt szükség. Erre igen alkalmasnak kínál
koztak a templomok.

Szabadka köztudomásúan mindig erősen katolikus jellegű 
város volt, a későbbiekben a reakciós klerikalizmus is erős 
támaszpontra talált benne. Kézenfekvő volt tehát a gondolat, 
hogy a szabadságharc eszméit is elsősorban a templomokban 
lehet legeredményesebben ismertetni és népszerűsíteni. A 
papok beléptek a szabadságmozgalom hirdetői közé, és lelke
sítő szónoklatokat tartottak a szószékről, tájékoztatván a hívő
ket a hazát fenyegető veszélyről, ismertetvén velük a bekövet
kezett pusztításokat és »iszonyú kegyetlenségeket«. Ezzel a 
felvilágosító munkával kapcsolatban egy papnak jutott az a 
feladat is, hogy úttörője legyen a szabadkai sajtónak, meg
indítván egy kis lapocskát, azzal a céllal, hogy azokkal is 
tudassa a közleményeket, akik ezekben a zavaros időkben
— mint Iványi István írja —  »különböző okból templomba 
nem járhattak.«

Ez az akkor legszebb férfi korában levő káplán (harminc
kilenc éves volt 1848-ban) minden bizonnyal megérdemli, hogy 
néhány szót szóljunk róla mint a szabadkai sajtó első előfu
táráról. Szép Ferencnek hívták, itt született Szabadkán 1809. 
július 3-án, apja József, anyja pedig Tapfer Mária, mint az 
anyakönyvi adatok tanúsítják. 1833-ban szentelték fel, pálya
futását azonban nem Szabadkán kezdte. Káplánkodott Futakon, 
Parabutyon, Csávolyon, sőt Temerinben is, és csak 1841-ben 
került Szabadkára, előbb a Szent Rókus-templom plébániájára, 
aztán pedig a Teréz-templom főplébániájára.

Pap volt, de nem elégedett meg csupán a papi teendők
kel, hanem az irodalom terén is munkálkodott. Ez az irodalmi 
tevékenység részben imakönyvek fordításában jutott kifejezésre,



de írt verseket is, és Bács vármegye év-századal című műve 
már 1837-ben megjelent Újvidéken azzal a megjegyzéssel, 
hogy »irta Szép Ferenc kalocsai érsek megyei áldozó pap«. 
Ezt a könyvét báró almási Rudics Józsefnek, a vármegye ak
kori föispáni helytartójának ajánlotta, aki minden irodalmi te
vékenységet szívesen támogatott. Később egyébként ö lett a 
főispán.

Pap is, költő is, de egyéb felvilágosító munkát is vállalt 
és folytatott. 1847-ben például Szabadkán a gyümölcsfater
mesztés és -nemesítés okszerű módjairól is írt, németből ma
gyarított egy katolikus katekizmust, s — mint a Magyar Sión 
írja róla — több folyóiratba is dolgozott, például az Urániába, 
valamint írt A pesti nevendék papság magyar iskolájának mun- 
kálatjai című évkönyvbe is, azonkívül neki tulajdonítják az első, 
1847. évi szabadkai kalendárium kiadását is, amelynek pontos 
címe Szabadkai Naptár vagy Közhasznú Kalendáriom a két 
magyar haza számára, s amelyre már az előbbiekben is hivat
koztam.

Mint mondtam tehát, Szép Ferenc indította meg és szer
kesztette az első szabadkai lapot, amelynek címe Honunk Álla
pota volt. Igaz, Iványi István nem is nevezi lapnak, hanem csu
pán röpíveknek, és a címét is egészen furcsán, így írja: »Ho
nunk állapota a nép felvilágosítására«. Ebben a formájában 
vette át tőle Joso Šokčić is kéziratban fennmaradt sajtótörté
netében. Nyilvánvaló azonban, hogy a címnek ebben a formá
jában nem sok értelme van, és minden bizonnyal elírással, 
vagy sajtóhibával magyarázható; más bibliográfiai művök 
ugyanis egyszerűen a Honunk Állapota címet közük, s hozzá
teszik, hogy »Hetilap a nép felvilágosítására«. így már van ér
telme és valószínűsége is.4 Iványi egyébként más megállapí
tásaiban sem egyezik az említett bibliográfiákkal. Szerinte 
ugyanis 1848. november 27-én jelent meg az első szám négy
rétű 2 levél terjedelemben, további számok december 7, 15, 
22 és 1849. január 8, azaz Iványi a Honunk Állapotát »időhöz 
nem kötött röpívek«-nek tekinti, a fent említett bibliográfiák 
és Szinnyei József5 Viszont egybehangzóan megállapítják, hogy 
a Honunk Állapota első száma 1848. november elején, ponto
san 3-án jelent meg, és 1849. január 5-ével szűnt meg. Ez a 
megállapítás azt mutatja, hogy a lap nem îdőhöz nem kötött 
röpiv« volt, hanem pontosan minden héten megjelent, még
pedig pénteki napon, azaz nemcsak öt szám, mint Iványi írja. 
Igaz, Szabadka történetírója ezt is hozzáteszi: »több számot 
nem ismerek«. Azt azonban már csak Iványi közlései alapján 
tudhatjuk meg, hogy mit is közölt ez a Bittermann Károly 
nyomdájában készült lap (amelynek egy száma 5 kr pp-be 
került), minthogy egyetlen példányát sem sikerült előkeníteni. 
Hadd idézzem tehát Iványit ezzel kapcsolatban. Szerinte Szép



Ferenc ezekben a számokban »az akkori állapotok genezisét 
és a helyzetet s harctéri híreket közöl igen rövid, velős és ke
mény nyelven, az akkor szokott hevességgel.«

A Honunk Állapota tehát tíz számot ért meg, aztán Sza
badka megint lap nélkül maradt. Az események azonban to
vábbra is parancsolóan megkövetelték a nép tájékoztatását. 
Amikor 1849-ben a magyar országgyűlés azt indítványozta, 
hogy Magyarországot nyilvánítsák önálló és független állam
má, és az országgyűlés április 14-én egyhangúlag Kossuthot 
kiáltotta 'ki kormányzó elnöknek, Szabadka városa megint csak 
szükségesnek tartotta, hogy a lakosság részletesen megismerje 
a függetlenségi nyilatkozatot, ezért a tanács úgy határozott, 
hogy a budapesti hivatalos lap, a Közlöny április 24— 28-i szá
mából külön lenyomatban kiadja az április 14-i országgyűlés 
lefolyásáról szóló beszámolót, és kiosztja a nép között.6 Ezt 
a külön lenyomatot minden bizonnyal a második, ha nem is 
eredeti szabadkai lapnak tekinthetjük. Az imént említett bib
liográfiákban ugyanis rábukkanunk a Közlöny Kivonata című 
szabadkai lapra is, mely »a hiányok pótlására« készült. Sza- 
lády Antal ugyan úgy beszél róla, mint »a hivatalos közlöny 
harctéri és országgyűlési beszédeinek kivonatát tartalmazó he
tilapéról, amelyet —  a Honunk Állapoté hoz hasonlóan —  Szép 
Ferenc adott ki és szerkesztett, és szintén Bittermann Károly 
nyomtatta ki. A lap Szalády szerint »megjelent hetenként egy
szer, egy legkisebb íven, két oldalra nyomott plakát alakban. 
Ára egy számnak 5 kr. p. p. Keletkezett 1849. március 1-én. 
Megszűnt 1849., az 5-ik számmal«.

Ha figyelmesen összevetjük Iványi, valamint Szalády és 
más bibliográfiák adatait, azt látjuk, hogy lényegében csupán 
egy pontban térnek el egymástól: a hetilap jelleget illetően. 
A Közlöny Kivonata megjelenésének időpontja ugyanis ponto
san egyezik Iványi megállapításaival, mert az április 24— 28-i 
Közlöny anyagáról készítettek különnyomatod s ehhez minden 
bizonnyal szükség volt egy-két napra, ezért jelent meg a Köz
löny Kivonatának. 1. száma május 1-én. Másrészt pontosan 
egyezik a megjelent lapszám is, ugyanis április 24-étől 28-áig 
öt Közlöny jelent meg, és pontosan öt szám látott napvilágot a 
Közlöny Kivonatából is. Az imént említett egyetlen eltérés pe
dig tulajdonképpen nem is tekinthető igazi eltérésnek. Iványi 
ugyanis nem említi, hogy milyen időközben adták ki a külön- 
lenyomatokat, illetve hány volt belőlük, másrészt pedig a bibli
ográfiák egyértelműen közük ugyan, hogy öt szám jelent meg 
a Közlöny Kivonatából, viszont dátumot csak a keletkezésre 
vonatkozóan jelölnek meg, a megszűnésre vonatkozóan nem. 
Az is lehetséges tehát, hogy a bibliográfiai adatok tévesek az
zal kapcsolatban, hogy a Közlöny Kivonata hetilap volt. Hogy 
mi az igazság, azt —  sajnos — nem sikerült megállapítanom,



mert a Honunk Állapotához hasonlóan a Közlöny Kivonatának 
egyetlen példányát sem találtam meg, bár Kereszty István 
1916-ban még felvette a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárá
nak címjegyzékébe, azóta azonban nyoma veszett.

A Közlönyről készített különnyomatokkal kapcsolatban 
meg kell még említeni azt is hogy a városi tanács május 1-én 
tartott közgyűlésén elrendelte a függetlenségi nyilatkozat mel
lett a Habsburg— Lotharingiai »áruló ház« száműzetésére vo
natkozó határozat kinyomtatását is, és ezer példányban kiosz
totta a nép körében. A határozatokat egyébként a templomok
ban a szószékről is kihirdették.

Ennyit mondhatunk el tehát a szabadkai sajtó hőskorá
ról, a legelső próbálkozásokról — a negyvennyolcas időkből. 
Az események azonban rohamléptekkel haladtak, és augusz
tus 13-án bekövetkezett a világosi fegyverletétel. Szabadkán 
is beköszöntött a Bach-korszak, és sok ember menekülésre 
kényszerült. Iványi István szerint a menekültek között volt Szép 
Ferenc káplán is, s az ő vagyonát is összeírták a többi me
nekültével együtt, mert a szerkesztés mellett még más bűne 
is volt: a szabadságért harcba szálló szabadkaiakat katonai 
lelkészként elkísérte a táborba. Száműzetése azonban két év 
múlva véget ért. 1851-ben jelentették Temesvárról, hogy tisz
tázta magát, és nincs törvényes akadálya, hogy visszahelyez
zék lelkipásztori állásába. A tisztázás után Szabadkán pá
lyázott is a Szent Teréz-templom plébánosi állására, és meg 
is választották 1854. május 17-én, igaz, mindössze egy sza
vazattöbbséggel — Probojcsevics János ellenében. Kunszt Jó
zsef érsek azonban csak egy év múlva erősítette meg megvá
lasztását. Ezután már nem is élvezhette sokáig megtisztelő 
állását, mert 1856. szeptember 10-én szívszélhűdésben meg
halt 7

Próbálkozások — kísérletezések

A Bach-korszak beköszöntővel Szabadka 1849-ben a szerb 
vajdaság kötelékébe került. Antunovics Pál lett a polgármes
ter, és a városi tanács tíz tagból állt, hatáskörébe azonban 
csupán a »helyrendőri és városi gazdasági ügyek« tartoztak
— mint Iványi István megemlékezik róla. A városban újra kié
leződött a nemzetiségi kérdés, a szerb vajdaság azonban a 
szlávoknak sem hozott olyan előnyöket, mint amilyeneket vár
tak tőle. Vojvodina ugyanis az egységes monarchia szerves 
részeként megmaradt az osztrák tábornokok irányítása alatt 
és a hatóságok germanizáló nyomást gyakoroltak rá. Szabad
kán például Svetozar Milutinovió tanácsnok még 1849. decem
ber 6-a után is azt szorgalmazta egy felszólalásában, hogy az



új közigazgatási rendszerben dal mát, azaz bunyevác nyelven 
tárgyalják a közügyeket, és ezen a nyelven vezessék a jegy
zőkönyvet is, a polgármester azonban semmiféle újítást nem 
engedélyezhetett felsőbb rendelet nélkül. A felsőbb rendelke
zés pedig nemhogy teret adott volna a szláv nyelv használatá
nak, bár a magyar nyelvet is megfosztotta jogaitól, hanem he
lyette 1850 után a német nyelvet vezette be. Németül kellett 
tehát vezetni a jegyzőkönyveket, sőt még az iktatókönyveket 
is, Szabadka város nevét is Maria-Theresiopelnek írták. Igaz, 
Mayerhofer tartományfőnök 1850. március 11-én kelt leirata 
értelmében a gazdasági vonatkozású ügyekről dalmát nyelven 
lehetett vezetni a jegyzőkönyvet, politikai ügyekben azonban 
csakis a német nyelv volt a hivatalos.

Ebben a helyzetben egészen magától értetődően még 
kevésbé kedveztek a körülmények a sajtó megszületésének. 
Minden téren az ideiglenesség nyomta rá bélyegét a helyzetre. 
Ahogy született, 1860-ban ugyanolyan hirtelenséggel meg is 
szűnt a szerb vajdaság, és ilyenformán Szabadka is vissza
került Magyarország kötelékébe. Mukics János polgármester 
vezetésével megindult a szervezkedés, de csakhamar jött egy 
újabb kancellári intézkedés, s ez elrendelte a városi képvi
selő-testület feloszlatását. Az ideiglenes állapotoknak csak az 
1867. évi kiegyezés vetett véget, s ettől kezdve Szabadka vá
rosa is az alkotmányos törvények védelmében kezdhette meg 
működését. Újra Mukics János lett a polgármester, aki az or
szágos balpárt nézeteinek híve volt, a városi képviselő-testület 
is nagyobbrészt balpártiakból állt, azonban természetesen be 
kellett venni a tanácsba a Deák-párt több képviselőjét is. Ép
pen ez a körülmény politikai pártoskodást keltett életre a vá
rosi ügyekben, s ennek a pártoskodásnak legtöbbször áldo
zatul esett a közös helyi érdek. Minthogy pedig éppen ebben 
az időben indultak útnak az első hetilapok, a Bácska, majd a 
Bácskai Híradó is, így a pártoskodás már kezdettől fogva rá
nyomta bélyegét tevékenységükre.

Az első lapok megjelenéséig azonban még több próbál
kozást, kísérletezést is fel kell jegyezni. Mindezek azonban na
gyon erőtlenek voltak az abszolutizmus korszakának sötét el
nyomatása idején, s egyáltalán nem bizonyultak tartósaknak, 
nyomot hagyóknak.

Az első próbálkozás tulajdonképpen nem is nevezhető 
igazi kísérletnek, inkább csak szándék maradt. Legalább is 
erre következtethetünk dr. Gulyás Pál Magyar írók élete és 
munkái című művének új sorozatából, amelyben Antunovics 
József (almási) címszónál egyebek között megjegyzi, hogy An
tunovics 1857-ben lapot akart indítani Szabadkai Közlöny cím
mel. Hogy aztán min bukott el a szándék, arra már nincs 
utalás.



A későbbi időkben azonban a jelek szerint valóban meg 
is jelent egy lap, mégpedig Politikai Folyóirat címmel. Erről 
azonban csupán egy kis jegyzet tanúskodik a Magyarország 
millenniuma alkalmából kiadott monográfiában,8 mégpedig a 
zombori Bácska című lapról írott részben. A következőket ol
vashatjuk: »Baja és Szabadka városokban jelentek meg az első 
lapok. így Baján 1859-ben az Aldunai Lapok, 1860-ban a 
Bajai Közlöny, 1866-ban az Alvidóki Lapok, 1867-ben a 
Bácskai Híradó stb., Szabadkán 1872-ben a Politikai Folyó
irat, 1871-ben a Bácska című lapok indultak meg. Zombor- 
ban 1865-ben egy Ipar c. szaklap látott napvilágot. Mindezek 
a lapok igen rövid életűek voltak. Alig egy-két évi fennállás 
után kellő pártolás hiányában megszűntek. Különben a megye 
közönségének támogatására nem is számíthattak, miután helyi 
érdekűek voltak; csak az illető városok viszonyaival foglalkoz
tak. Politikai lap pedig csak egy volt közöttük, a Politikai Fo
lyóirat, ez is azonban csak egyszer jelent meg havonként.«

Meglehetősen bizonytalan adat ez, még maga a megje
lenési évre vonatkozó adat is valószínűleg sajtóhiba, hiszen 
a cikk azt állítja, hogy Baján és Szabadkán jelentek meg az 
első lapok, a közöltek szerint viszont Zomborban előbb volt 
lap (1865), mint az 1872-ben megjelent Politikai Folyóirat és az 
1871-ben megjelent Bácska. Valószínű tehát, hogy a jelzett 
évszám nem 1872, hanem talán 1862, annál is inkább, mert a 
lapokat a cikk a megjelenés időrendjében sorolja fel, nem 
kerülhetett tehát az 1872-ben megjelent Politikai Folyóirat az 
1871-ben megjelent Bácska elé. Mindezt azonban lehetetlen 
pontosan megállapítani, mert nem maradt fenn ez az újság, 
sőt a történelmi levéltár régi iratai között sem akadtam nyo
mára.

Kézzel tapintható nyoma van viszont egy másik, szerb 
nyelvű lapnak, amely még szintén a kiegyezés előtt született, 
és legalább két éven át megjelent, mégpedig havonta egyszer. 
Családi jellegű lap lévén — amelyet (Soköió szerint) Samko 
Manojlović szerkesztett (magán a lapon nincs feltüntetve szer
kesztője) —  nem is nyomdában készült, hanem kézzel írták. 
Családi jellege ellenére azonban közérdekű közleményeket is 
közölt. Csupán egyetlen példány maradt fenn belőle 1865-ből, 
ez pedig a II. évfolyam 12. száma, ami azt jelenti, hogy 1864- 
ben jelent meg először. A címe Ljubav. A fennmaradt egyet
len példány ma a Szabadkai Várost Múzeum birtokában van, 
Joso Sokčić más hagyatékával együtt.

Milyen is volt ez a kézzel írott lap?
írója a papírív két qjdalát két-két hasábra osztotta, és 

cirillbetükkel rótta rá sorait. Nehezen kiböngéezhető, de azért 
általában olvasható sorok. A fennmaradt szám vezércikkét bi
zonyos Budućnost című laphoz intézi »A Ljubav szerkesztő



sége«, azt azonban még csak nem is sejthetjük, hogy milyen 
lap volt és hol jelent meg ez a Budućnost. Annyit megtudha
tunk a cikkből, hogy a Ljubav szemére veti: nem teljesíti ün
nepélyesen vállalt kötelességét. Hadd idézzem ezzel kapcso
latban néhány sorát! íme:

»Lehet, hogy valaki azt mondhatná, nincs miről írni; ép
pen ellenkezőleg: a Bécsben tanuló szerb ifjúság tevékenysé
géről, Vük gyászszertartásáról, a különböző szláv egyesüle
tekről soha említés sem esett, pedig mindez a Budućnost leg
főbb munkájához tartozik.«

Aztán így folytatja:
»Mindenképpen sajnálatos, hogy az olyan nagy lelke

sedéssel megkezdett munka ilyen gyorsan lelohadt, s hogy a 
szerkesztőt nem hevíti most is az a szerbség és anyanyelve 
iránti szeretet, amely a lap alapításakor erősen fűtötte.«

A Ljubav ezenkívül közöl családi híreket és helyi újdon
ságokat is, végül a Legújabb című rovatban arról ad hírt, hogy 
Laza bácsi Mile bácsival együtt mielőbb Szerbiába akar menni, 
s hozzáteszi: »El akarja itt adni a birtokát, s ott másikat vá
sárolni. Mi ennek nagyon örülnénk, ha ez nem gyengítené 
igen érezhető módon az itteni szerbséget.«

Az imént azt mondtam, hogy csupán egyetlen példány 
maradt fenn ebből a kézzel írott lapból, s ezt a Šokčić-hagva- 
ték kéretében a Szabadkai Városi Múzeum őrzi, Joso Šokčić 
egy másik írása9 azonban arra mutat, hogy kell valahol 
még lenni legalább egy másik példánynak is, egyelőre azon
ban még nem állapítható meg, hogy hol. Šokčić ugyanis így 
ír: »Jovan Manojlović magánlevéltárában néhány érdekes do
kumentum van, amelyek hasznos szolgálatot tehetnek Vajdaság 
művelődéstörténetének tanulmányozása során. Ebben a levél
tárban található egyebek között „az első szabadkai szerb lap": 
a Ljubav című havilap két száma is, amely 1864-ben és 1865- 
ben jelent meg Szabadkán mint kézirat, eleinte 4, aztán 2 ol
dalon. A Ljubav című lap 1864. január elsején indult Szabad
kán mint családi, politikai és nemzetgazdasági lap. A lap „ha
vonként” jelent meg, de azonkívül „rendkívüli esetekben" is. 
A megőrzött példányokban a vajdasági szerbeknek anyanyel
vűkért és kulturális színvonaluk emeléséért folytatott harcáról 
szóló írások találhatók. A cikkek figyelemmel kísérik és érté
kelik az akkori eseményeket (a karlócai szábor munkája), tá
jékoztatást adnak az akkori gazdasági körülményekről«.

Az említett két példány egyike található minden bizony
nyal a szabadkai múzeumban, a smásik példányról azonban 
egyelőre nem tudunk.

A lap szerkesztőjét Joso Šokčić előbb említett írásában 
úgy jellemezte, hogy »Samko Manojlovič kétségtelenül a Sza



badkán, de általában ezen az egész vidéken megjelenő szerb 
sajtó atyja«. A Manojlovićok köztudomás szerint borkereske
dők és nagybirtokosok voltak, Samko Manojlovićnak pedig 
vaskereskedése is volt. A harminoas évek elején Baedeker, 
azaz Milkó Izidor a Napló bán cikksorozatban emlékezett meg 
»Régi emberek«-röl, s ennek a sorozatnak egyik cikke a Ma- 
nojlovióokról szól, de magára Samko Manojlovićra nézve csu
pán azt tudhatjuk meg belőle, hogy dr. Đorđe Manojloviótyal, 
a városi főügyésszel és Pertich Mihály árvaszéki elnökkel 
együtt egyike volt a Közgazdasági Bank megalapítóinak.10 Eh
hez hozzátehetjük még azt is, amit a Bácskai Napló írt 1914. 
április 21-i számának Halálozás című hírében, közölvén, hogy 
Samko Manojlovió földbirtokos, a Délvidéki Közgazdasági Bank 
nyugalmazott igazgató pénztárnoka, a szabadkai szerb társa
dalom egyik előkelő tagja, április 18-án, életének hetvenedik 
évében meghalt.

»Általános volt az ó h a j . . .«

Habár ebben az időszakban a szerb lap —  ha kézzel 
írott is — jórészt megelőzte a magyar lapok rendszeres meg
jelenését, mégis azt kell megállapítani, hogy az elkövetkező 
időszakban a magyar lapok gyorsabban kibontakoztak, a ma
gyar nyelvű sajtó jobban fejlődött Szabadkán és környékén. Ez 
a körülmény csak részben magyarázható a szláv nemzetiség 
hátrányosabb helyzetével, sokkal inkább azzal, hogy a ma
gyar közönség másképpen viszonyult az újsághoz. Mint Joso 
šokčić is megállapítja, a bunyevácok és sokácok meglehető
sen elmaradott körülmények között éltek, azonkívül a módo
sabbak túlságosan is bezárkóztak a paraszti életmódba, és vo
nakodtak anyagilag támogatni a lapkiadást. Részben ebbe a 
közönybe ütközött bele Iván Antunovió kanonok is, amikor 
1869. december 20-án Szabadkán járt, és a Deák-párt szabad
kai vezetőivel tanácskozván arra igyekezett rábeszélni őket, 
hogy Szabadkán indítsanak bunyevác lapot, tekintettel a bu- 
nyevác lakosság nagy számára, már pusztán államérdekből is. 
Kísérlete azonban ellenállásba ütközött, úgyhogy 1870. már
cius 19-én ugyan, a magyar lapokat megelőzve, megjelent az 
első bunyevác és sokác újság, a Bunjevačke i šokačke novine
— de nem Szabadkán, hanem Kalocsán, és onnan igyekezett 
maga köré tömöríteni a bunyevác és sokác olvasókat.

Ezek az esztendők fordulatot jelentettek a magyar saútó 
tekintetében is, és 1871. január 1-én megjelent az első olyan 
magyar hetilap, a Bácska, amely már nemcsak néhány számon 
át tartotta fenn magát, hanem több mint két esztendeig élt. 
Ennek a lapnak a léte Radits György gimnáziumi tanár nevé
hez fűződik. Itt született Szabadkán, 1846. január 5-én, 1868-



bán tette le a tanári vizsgát, s a szabadkai gimnáziumban ok
tatta földrajzra és törtértelemre a tanulókat, amikor egészen 
fiatalon, mindössze huszonöt éves korában azzal a bejelen
téssel fordult Szabadka város polgármesteri hivatalához, hogy 
lapot kíván indítani. Ezt a bejelentést, a Bácska első számát 
mellékelve, a polgármester a következőképpen jelentette a 
belügyminisztériumnak:11

»Nagyméltóságú m. kir. belügyminisztériumnak
Hvbót

B u d á n
Az 1848. évi 18. törvénycikk ill. fejezetének 30. § által 

hivatalomhoz kötött kötelességnél fogva
mély tisztelettel jelentem: hogy városunk területén Bitter

mann Károly özvegyének nyomdájából Radits György gymnasi- 
umi tanár felelős szerkesztősége alatt Bácska czimen egy 
vegyes tartalmú heti közlöny indíttatott meg, melynek is első, 
s mutatvány számát ide %  alá mellékelten, a legalázatosab
ban felterjesztem.

Kelt Szabadkán, 1871 évi Január 2-án.«
A Bácska története azonban tulajdonképpen nem is ezzel 

a polgármesteri jelentéssel, sőt még csak nem is Radits György 
bejelentésével kezdődik, hanem azzal az 1870. október else
jén kiadott előfizetési felhívással, amelyet Radits György mint 
laptulajdonos és szerkesztő, mellett pedig Hoós Dezső fia
tal egyetemi hallgató mint laptulajdonos és főmunkatárs írt 
alá. Ez az előfizetési felhívás — különös tekintettel arra, 
hogy az első életképesebb lap megindulásáról van szó — 
mindenképpen megérdemli, hogy idézzük, hiszen a folyamatos 
sajtótevékenység kibontakozásának kezdetét jelzi:

»Politikába nem bocsájtkozunk, de úgy a hazai, mint a 
külföldi politikai eseményeket szigorú tárgyilagossággal és tö
mören elősorolni nem mulasztjuk el.

Lapunk nemcsak helyi érdekű, miután mezőgazdászai 
érdekek Magyarország legtöbb vidékein túlnyomók.

Mi nemcsak Bács-Bodrogh vármegye magyar nyelvet ér
tő lakosaira számítunk, melyben már nem egy más nyelvű lap 
is létezik.

Mi egész Magyarország lakósaira számítunk s pártfogá
sukat véljük kiérdemelhetni.

Följogosítnak ezen reményre számos bel- és külföldi mun
katársaink.

Lapunk hetenkint egyszer — szombaton jelen meg egy 
tömött ivén.«

Vajon milyen volt a helyzet a Bácska első számának meg
jelenése idején? Kétségtelen, hogy a városban egyre nagyobb



szükség mutatkozott tájékoztatási eszközre, hiszen Szabadka 
meglehetősen elmaradt más városok mögött. Becskereknek, a 
mai Zrenjaninnak 1872-ben már napilapja is volt, a Torontál, 
Szabadkán viszont ebben az időben még a hetilapok is csak 
első lépéseiket tették. A tájékoztatás iránti igényt különösen 
érezhetővé tette a kiegyezés utáni alkotmányos élet kibonta
kozása és a pártok megjelenése. Igaz, jártak Szabadkára bu
dapesti, sőt külföldi lapok is, ezek azonban korántsem elégí
tették ki a szükségletet. Éppen a Bácskának egy május 20-án 
megjelent híréből —  a postamester jelentése alapján —  pon
tos képet kaphatunk arról, hogy milyen lapok is jártak Szabad
kára. A magyar lapok közül legnagyobb példányszámban a 
Néptanítók Lapja fogyott, összesen 44. Ezenkívül 25 Reform, 21 
Pesti Napló, 15 Hon, 14 Magyarország és a Nagyvilág, 12 
Kákái Hetilap, 12 A Divat, 11 Budapesti Közlöny, 11 Fővárosi 
Lapok, 8 Szegedi Híradó, 8 Bolond Miska, 8 Ludas Matyi, 8 
Hazánk és a Külföld, 7 Katholikus Néplap járt a városba. Ezen
kívül természetesen szláv lapok is jártak. A Bunjevaöke i šo- 
kačke novinéböi 148, a Zmajból 28, a Zasíavából 16, a /Varod
ból 7, a Glas narodéból 7, a Pančevaob6\ 6, a Danicából 5 
érkezett. Ezenkívül még német nyelvű lapok is érkeztek, pél
dául a Pester Lloydbó\ 40, a Fremdenblattbói 10, a Neue Freie 
Préssé bői pedig 7 példány. Járt egy francia nyelvű lap és 17 
külföldi lap is, köztük a Mlada Srbadija 7, a Bazar 3, a Vidov- 
dan és a Jedinstvo egy példányban, továbbá egy-egy példány
ban érkezett a The lllustrated London News, a L’lndependance, 
a Leipziger Zeitung, az Augsburger Allgemeine Zeitung.

Ebben a helyzetben valóban eseményt jelentett az első 
szabadkai hetilap megjelenése, különös tekintettel a helyi vo
natkozású tájékoztatásra — még akkor is, ha erre az »ese
mény« szóra hangfogót kell tennünk, hiszen a fennmaradt ada
tok szerint az első szabadkai hetilap példányszáma még a szá
zat sem érte el, amikor minden szombaton délelőtt eljutott a 
nagyközönség elé. Fiatal szerkesztői azonban az első szám 
Tájékozásul t. olvasóinkhoz című vezércikkében mégis teljes 
joggal állapíthatták meg, hogy: »Általános volt az óhaj, s most 
is az, hogy legyen Szabadkán egy lap, mely képviselje érde
keit a közművelődés terénI. . .«

Az olvasókhoz forduló lap természetesen mindjárt leszö
gezi azt is, hogy milyen irányban kívánja kiterjeszteni tevé
kenységét:

»Hogy politikába miért nem bocsájtkozunk, elég annyit 
mondani; javítsunk előbb az égető hiányokon s törekedjünk 
feljutni a közművelődés azon magaslatára, hol ne szégyelhes- 
sük magunkat hátramaradásunkért.«

A lap azt álHtja, hogy távol tartja magát a politikától, 
helyi vonatkozásban azonban természetesen nem szigetelödhe-



tett el a politikai csoportoktól, s mint Iványi István is megálla
pítja róla, maradi szellemű volt. Nagyon is érthető hát, miért 
tekintette a maga részéről »elemi csapásnak« a konkurrencia, 
azaz a szabadelvű Bácskai Híradó megjelenését, s miért vívott 
vele hosszú csatározásokat — például az apácakérdésben. Az 
apácakérdés ennek az időszaknak egyik sok vihart kiváltó 
problémája volt, és szervesen beleolvadt a politikai csatáro
zásokba. Az 1868-ban létesült jótékony nőegylet ugyanis ép
pen a Bácska megindulása előtti hetekben, 1870. december
11-én olyan indítvánnyal állt elő, hogy apáca-leányiskolát kel
lene létesíteni Szabadkán. A javaslat —  mint Iványi István írja
— a városban uralmon levő balpárt elleni sakkhúzás akart 
lenni. A javaslat első következménye az lett, hogy maga az 
indítványozó nőegylet kettévált. Az új, apácaellenes egyesü
let aztán a szeretetről nevezte el magát, a régi pedig első 
nöegylet néven alakult újjá, és a kalocsai érsekhez fordult 
támogatásért. A harc persze nem maradt meg csupán a nö
egylet keretein belül, hanem igen heves sajtóvitát is kiváltott 
A Bácska és a később, 1873-ban indult Szabadka pártolták az 
apácák ügyét, a Bácskai Híradó viszont erélyesen kikelt ellene.

A Bácska azonban csak igen óvatosan érvel12: »Egy ilyen 
kolostor létesítését, ámbár ellenei vagyunk korunk korszelleme 
követelményeinek szempontiából, nem tartjuk annyira veszé
lyesnek, de mégis azt hisszük, hogy egy árvaház apácakolostor 
nélkül is létesülhetne s kevesebb költséggel.«

Ennél sokkal határozottabb már Antunovits Mátyás vá
laszcikke, a Bácskai Híradóval vitázva, a lap 1871. december 
23-i számának 1— 2. oldalán. A cikk címe: Boríték »Tarka leve
lekre«, s egyebek között ez áll benne: »Ha a z  a p á c a - k o 
l o s t o r ,  mint nönevelde a kor igényei, az állam törvényei, 
vallásunk és a közerkölcsiség alapján lesz szervezve és be
rendezve, ily körülmények között nem lehet más, m i n t  c s a k  
j ó  és  h a s z n o s  a n n a k  m ű k ö d é s  e.«

Az apácakérdés végül is a hosszú vita után a városi ha
tóság határozott ellenkezése ellenére is úgy oldódott meg, 
hogy a Miasszonyurvkról elnevezett apácák 1874-ben miniszteri 
rendelet alapján letelepedhettek Szabadkán, és hatosztályú 
elemi és felső leánytanodát nyitottak. A Bácskai Híradó azon
ban, az apácazárda és a leányiskola megnyitását regisztrálva, 
1874. szeptember 9-i számában leszögezi: »Meggyőződésünk, 
hogy a Szabadka város társadalmi és községi életében is pár 
év óta küzdelmes harcot vívó apáca-kérdés lényegében azonos 
ama nagy kérdésekkel, melyek a szabad egyház törekvésével 
szemben tusázó ultramontanismus hatalmában és erőszakos
kodásában nyilvánulnak«, és megállapítja, hogy a harc ilyen 
kimenetele azonban »korántsem azt jelenti, hogy a következ
ményeket tétlenül nézzük«. Éppen ezzel kapcsolatban felhív



ta a szülők figyelmét egy másik felsőbb leányiskolára, mely 
»minden anyagi alap nélkül kezdve meg működését, szerény 
elvonultságban, de a szülők pártoló akarata, tanítóinak s ta
nítónőinek önzéstől ment és áldozatkész közreműködése mel
lett —  közmegelégedésre élt át egy tanévet«. Mindehhez pe
dig hozzáteszi: »Hadd létesüljön, hadd működjék mind a két 
iskola. Legyenek mindkettőnek pártolói s céloknak megfelelő 
elvből, meggyőződésből. £s győzzön a jobb!«

Az apácakérdés azonban már csak a Bácska megszű
nése után oldódott meg. Addig azonban még sok minden 
történt a szabadkai sajtó kibontakozása terén. Az apácakérdés 
csak egyik, a korszakra jellemző problémája volt a Bácskának., 
emellett azonban természetesen foglalkozott más időszerű kér
désekkel is, például a felnőttek iskolájával, amely a közokta
tásügyi miniszter programja alapján kezdte meg működését, s 
amelyet a téli hónapokban látogathattak az elmulasztottakat 
pótolni igyekvők; a színészet állandósítása érdekében alakult 
városi »bizottmánnyal«; a városnak azzal a határozatával, hogy 
14 nőt alkalmazott tanítóként az »újon felállított elemi osztá
lyaihoz« stb. Ez utóbbival kapcsolatban szó esett a nőeman
cipációról is. És — bár nem volt politikai jellegű a lap — egy 
cikk méltatta Olaszország és Németország nemzeti állammá 
történt egyesülését is. Csakhamar kialakultak az állandó rova
tok, s ha felsoroljuk ezeknek a címét, minden bizonnyal némi 
képet kaphatunk a 4 oldalas lap arculatáról. Volt a lapban 
Munkásainkhoz című rovat, Közművelődés, iskola, Egészség
ügy, Egyveleg (azaz kishírek), Különfélék, Gazdászat és nem- 
zetgazdászat, Levelezések, Üzleti árak, Szerkesztői üzenetek, 
Elemi csapások, Hangok a központból és tárca. Ez az utóbbi 
különben is jellemző rovata volt szinte kivétel nélkül vaíameny- 
nyi régi újságnak, és még a két világháború közötti lapokban 
is rendszeresen megjelent. A gazdasági vonatkozású rovatok
kal kapcsolatban tudni kell, hogy Szabadka gazdasági élete 
ezekben az években nagy léptekkel fejlődött. A kereskedelem 
fellendülése már az 1848 utáni esztendőkben megkezdődött; 
ugyanis a harcok során Bácska nagyrészt tönkrement, Szabad
ka viszont sértetlen maradt, s így egy időre itt összpontosult 
az egész vármegye kereskedelme. »Az egész környék lakos
sága a mi boltjainkban volt kénytelen vásárlásait végezni« —  
írja Iványi. A kereskedelem fellendítéséhez hozzájárult aztán 
az is, hogy 1869-ben megnyílt az alföldi vasút, amely kelet-nyu
gati irányban haladva Szabadkát is érintette, összekötve egy
részt Szegeddel, másrészt Zágrábbal. Igaz, a kereskedelem 
fejlődése ellenére 1870-ben az 56 323 lakosból még csaknem 
tizenhatezer ember foglalkozott kizárólag földműveléssel, az 
elkövetkező években azonban egyre csökkent a számuk, és 
egyre nagyobb teret hódított az ipar, a kézműipar és a ke
reskedelem.



Mindez természetesen visszatükröződi-k az időszak lap
jainak, tehát a Bácskának az oldalairól is. Igaz, a szerkesztő, 
Radits György — mint már említettem — tanár volt, azonkívül 
(ró és költő is, érdeklődése tehát természetszerűen ebbe az 
irányba fordult elsősorban. Minthogy szláv családból szárma
zott, sokat foglalkozott a szerb népköltészettel és általában az 
irodalommal, a magyar sajtóban ismertette Branko Radičević 
dalait, Iván Mažuranić nagy költői munkáját, a Čengić Smail 
aga halálát (Smrt Smail age Čengića), írt a bunyevác nép
szokásokról, Hunyadi János és Hunyadi Mátyás szerepéről a 
szerb, illetve délszláv népköltészetben, s mint költő —  eredeti 
mövei mellett —  több dalmát, azaz bunyevác népdalt s a ri
gómezei dalok egész ciklusát is átültette magyar nyelvre.

Tulajdonképpen csak néhány esztendőt töltött Szabad
kán mint tanár (1868-tól 1873-ig), de még itteni időzése során 
sem vállalhatta végig a Bácska szerkesztését —  az ezzel járó 
sok munka miatt. Gondot okozott például a nyomda is, és 1871. 
június 24-én a vezércikk arról értesítette az olvasót, hogy et
től a számtól kezdve Szegeden, Bába István könyvnyomdájá
ban állítják elő a Bácskái mindaddig, míg itt helyben nem lesz 
saját nyomdája, ami — a szerkesztőség szerint —  már csak 
idő kérdése, mert minden megvan, csupán »concessio hiány
zik, s azt érdemes tanácsunktól már csak a verseny érdekében 
is kinyerni reméljük«. A december 2-i számtól aztán újra Sza
badkán kezdték nyomni a Bácskát, Dobay János nyomdájában, 
méghozzá minden külön bejelentés nélkül. Egy számmal ké
sőbb pedig Radits György is bejelenti, hogy »roppant elfog
laltsága« miatt visszavonul a lap szerkesztésétől, s helyette 
Hoós Dezső veszi át a felelős szerkesztői tisztet. Radits ké
sőbb Zomborba került, az ottani állami főgimnázium igazgatója 
lett, és 1878-ban ott indított lapot, szintén Bácska címmel, ez 
azonban nem folytatása a szabadkai Bácskának. Tevékeny
kedése itt sem tartott soká, mert tüdőbajos volt, és 1886. már
cius 4-én Zomborban, negyvenkét éves korában elhunyt.

A helyébe lépő Hoós Dezső szintén nem sokáig marad
hatott meg a szabadkai Bácska élén. A tehetséges fiatalember 
ugyanis, aki 1971-ben a bécsi magyar egyetemi klub elnöke is 
volt, 1872. május 5-én egészen fiatalon, huszonöt éves korá
ban távozott az élők sorából, s akkor Paukovich Andor sza
badkai ügyvéd 1872. május 15-én bejelentette a polgármesteri 
hivatalnál, hogy ideiglenesen átvette a Bácska felelős szerkesz
tését.13 Paukovich szintén egészen fiatal ember volt, hiszen 
a Bácska megindulásának esztendejében még be sem fejezte 
jogi tanulmányait, de aztán gyors léptekkel haladt előre az 
ügyvédi pályán. 1846-ban született Szabadkán, és 1873-ban 
szerezte meg az ügyvédi oklevelet. Két év múlva már a sza
badkai ügyvédi kamara titkárává, majd dr. Guln György 1894-



ben bekövetkezett halála után elnökévé választották. Ezenkívül 
Bács-Bodrog vármegye tiszteletbeli főügyésze is voltt.

A Bácska új szerkesztőjének irányítása alatt valamivel 
nagyobb formátumban jelent meg, meg 'keli azonban azt is 
mondani, hogy szürkébbé, kevésbé újságszerűvé vált. A rova
tok 'legnagyobb része megszűnt, nemegyszer cím nélkül, csu
pán dátummal jelentek meg a cikkek (ami egyébként egy idő
ben más lapoknál is valóságos divattá vált, de inkább csak 
a vezércikkek esetében). Ebben az időben —  1873 februárjá
ban — , amikor a felelős szerkesztőnek néhány hétre a fővá
rosba kellett távoznia, nyilván tanulmányai miatt, egy időre 
Balás Imre főgimnáziumi tanár vállalta helyettesítését. Róla 
egyébként még később is lesz szó, más lapokkal kapcsolat
ban. Ezek után már nem is élt hosszú ideig a Bácska. Pau
kovich Andor Budapesten, 1873. március 26-án keltezett, a 
T. olvasóinkhoz! címzett írásában14 bejelentette, hogy a 
Bácska ezzel a számmal (1873. március 9.) megszűnik. Búcsú- 
cikkében egyebek között ezeket írja:

»Nagy és nehéz volt a feladat, melynek megoldását e lap 
kezdeményezői —  alapítói —  magukra vállalták; rögös s töret
len az út, melyen haladniok kellett; —  de ők számolva ezen 
nehézségekkel, számolva akaratuk szilárdságára s úgy a hely
beli mint a vidéki intelligencia közreműködésére, s kitűzött 
céljuktól egy hajszálnyira se térve el: haladtak útjukon s így 
ha többet nem is értek el, elérték azt, hogy úttörői lettek Sza
badkán —  a hírlapirodalomnak. A Bácska megindításának 
elhatározása óta 2 és fél év folyt le, azóta Szabadkán, hol aze
lőtt hírlap még nem jelent meg, három e nemű vállalat kelet
kezett, de míg az úttörők egyike, Hoós Dezső, leróván a ha
landóság adóját, egy boldogabb világnak lett polgárává; a má
sik fíadics György, hivatali állása s még inkább magánkörül
ményei miatt nem foglalkozhatván folyton és tüzetesen a szer
kesztéssel, a Bácska is —  előbbi irányának s szellemének 
megtartása mellett —  a mostani felelős szerkesztő kezeibe 
ment át.«

Paukovich ezután még elmondta, hogy mivel magánkö
rülményei miatt ö sem élhet állandóan a lapnak, ezért inkább 
beszünteti, hogy ne terhelje továbbra is munkatársait »a lap- 
szerkesztés nem könnyű munkájával«.

Valamit azonban még meg kell említeni a Bácskával kap
csolatban. A szerkesztőség ugyanis igyekezett egészen korrek
ten eljárni a lap egykori olvasói irányában, ezért felajánlotta, 
hogy mindazoknak, akik az első évnegyednél hosszabb időre 
fizettek elő, hajlandó az elmaradt lapszámok helyett az egy
kori szerkesztő, Radits György szerkesztésében éppen sajtó 
alatt levő Bácskai emlény című könyvet az előfizetés kárpót
lása fejében eljuttatni, de aki nem tart igényt a könyvre, an



nak 'készpénzben is visszafizetik a kárpótlást. A szerkesztőség 
megjegyezte azt is, hogy az említett könyv jövedelmét a pesti 
színház alaptőkéje javára fordítják.

A szenteskedő népámítók

Mint tehát a Bácska búcsúcikke is jelentette, ebben az 
időben már három másik lap is volt Szabadkán. Ezek közül a 
Bácskai Híradó volt a legidősebb, hiszen alig néhány hónappal 
a Bácska után, 1871. május 31-én indult meg, és szintén ve
gyes tartalmú hetilap volt, politikai jelleg nélkül.

Vajon mi a magyarázata annak, hogy hosszú ideig egyet
len lap sem volt Szabadkán, s aztán szinte egymás után kettő, 
majd nemsokára még néhány lap is megjelent? Említettem 
már, hogy ebben az időben két párt állt egymással szemben 
a városban, s ezek közül az ellenzéki balpárt volt az erősebb. 
A Bácska azonban nem ennek a balpártnak az eszméit hir
dette, ezért a függetlenségieket tömörítő ellenzéki csoport is 
szükségét érezte, hogy legyen a városban olyan lap, amely 
szócsöve lesz a haladóbb eszméknek. Joso šokčić ugyan úgy 
véli, hogy a Bácskai Híradó megjelenését az magyarázza, hogy 
bizonyos nemzeti áramlatoknak nem tetszett a Bácska írás
módja, ezzel szemben azonban kétségtelen, hogy az ellenté
tes áramlatokat nem is elsősorban a nemzeti kérdések válasz
tották el egymástól, hanem sokkal inkább a vallási és a sza
badelvű eszmék közötti szembenállás — mint már az apáca
kérdés is tanúsította. Igaz, a később megjelenő bunyevác 
lapok, a Misečna krónika, majd a Subatíöki glasnik egy tá
borba sorakozása azt a -látszatot keltheti, hogy a jogaiért küz
dő bunyevácság áltt szemben a magyar nemzeti törekvésekkel, 
ennek azonban ellentmond az a tény, hogy ugyanebbe a tá
borba sorakoztak fel a már említett Bácska mellett a Havi 
Krónika és a Szabadka című magyar lapok is. Ha pedig egy 
pillantást vetünk arra, hogy kik is álltak ezeknek a lapoknak 
az élén, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy nem a nemzeti, ha
nem a klerikális elem volt túlsúlyban, s ez nyomta rá bélye
gét a városban tapasztalható pártharcra is, azon a jól ismert 
régi szabadkai jellegzetességen kívül, hogy a város mindig is 
egyes családok egymás közti torzsalkodásának fészke volt, s 
ez a lapok vetélkedésében is éreztette hatását.

Minderről azonban később még lesz szó, s az álláspon
tok félreérthetetlenül kiviláglanak az egyes lapok fennen hir
detett célkitűzéseiből és állásfoglalásából is. Sajnos, ezekből 
a hetvenes évekből igen kevés újság maradt fenn, ami meg
maradt, az is nagyon hiányos, de ez a kevés is rávilágít a 
szerkesztőségek törekvéseire. A Bácskai Híradó ból például 
csak az 1874. évből, vagyis a negyedik évfolyamból található



meg nétiány példány a  budapesti Széchenyi Könyvtárban, de 
az egyik szám éppen az évfolyam első száma, és így nem 
csupán azt tudhatjuk meg belőle, hogy a lap »községi, köz- 
mívetődést, közgazdászati, ipar s kereskedelmi közlöny«-nek 
nevezi önmagát, s hogy »a bácsmegyei gazdasági egyiet köz• 
iönye«, no meg hogy minden szerdán délelőtt jelenik meg, 
szerkesztői irodája a Gombkötő utcában, az özvegy Stojano- 
vtitsné-féle házban van, nyomdája pedig a Schlesinger Sándor- 
nyomda, hanem az év elejére való tekintettel közölt előfizetési 
felhívásban rátapinthafturek jellegzetes arculatára is. A cikk 
ugyanis a lap szükségességéről beszélve, megállapítja:

»Ha valahol, úgy bizonyára nálunk szükséges, hogy a 
különböző s talán egy és más veszélyessé válható irányzatot 
figyelemmel kísérjen, s azt ellensúlyozza. Hogy az agitációk 
mai korában ellenőrizze a bujtogatást s a szenteskedő nép- 
ámitók űzelmeit.«

Aztán így folytaitja:
»Védelmezni fogjuk tehát az általunk eddig tanúsított mó

don a szabadelvű haladás terét, s dolgozni fogunk a szabad 
fejlődés érdekében önáUólag és függetlenül.«

Ki is volt ennek a nem politikai jellegű, de szabadelvű 
'lapnak a felelős szerkesztője?

Ahogyan a Bácska esetében is gimnáziumi tanárok vállal
koztak arra, tiogy megindítsák a lapot, ugyanúgy a Bácskai 
Híradó szerkesztője is gimnáziumi tanár volt: Farkas Antal. 
1838-ban Kecskeméten született, és 1858^61 kezdve tanárko- 
dott, előbb Szatmáron, aztán a szabadkai gimnáziumban. Ma
gyart, lafirrt és görögöt tanított, s mint nyelvtanár nemcsak 
hogy behatóan foglalkozott az irodalommal, hanem művelte is. 
Elbeszéléseket írt a Debreczeni Közlönybe, a Fővárosi Lapok
ba, a Honba, a Reformba, az Új Időkbe és a Vasárnapi Új
ságba. Fordított is -franciából, s később, amikor a szegedi reál- 
gimnáziumba nevezték ki tanárnak, 1896-ban a Tisza című köz- 
gazdasági és társadalmi hetilapot szerkesztette. Mindez Sziny- 
nyei József Magyar írók élete és munkái című művéből derül 
ki, érdemes azonban megemlíteni, hogy Szinnyei nem beszél 
arról, hogy Farkas Antal Szabadkán is szerkesztett egy heti
lapot, s hogy Szegedre távozása után is írt még a szabadkai 
lapokba. S ha már úgyis előreszaladtunk, hadd írom ide mind
járt azt is, hogy az egykori szabadkai szerkesztőt 37 évi ta
nári munka után 1895-ben nyugdíjazták, s még ugyanabban 
az évben, december 28-án meg is halt —  mint a Szabadkai 
Hírlap 1896. január 5-i számából megtudjuk.

Mim már említettem, a Bácskai Híradóból nem sok pél
dány maradt fenn, ellenben a szabadkai levéltárban megtalál
hatjuk a  nyomait egyes régi inatokban. Megvan az a jelentés



is, amelyet a polgármester intézett a belügyminisztériumhoz a 
Bácskai Híradó indulásával kapcsolatban. Ebből az is kivilágr 
lik, hogy a lapot özvegy Bittermann Károlyné adta ki, s az ő 
nyomdájában készült,15 továbbá van egy másik ügyirat is, 
amelyből kiderül, hogy a Bácskai Híradó, valamint ugyanakkor 
a Szabadka és a Subotički glasnik ellen is végrehajtást akar
tak foganatosítani, mert bizonyos tartozásuk volt a hirdetmé
nyek után megállapított bélyegilleték befizetése körül, még
pedig a Bácskai Híradó esetében 5,50, a Subotički glasnik ese
tében 2,10, a Szabadka esetében pedig 3,90 forint.16 Az idó- 
hivatal 1874. december 25-én kelt megkeresésében arra kéri 
a tanácsot, hogy »méltóztassék ellenük a végrehajtást azonnal 
megindítani, s nevezett lapkiadókat a fent elősorolt hiányok 
kiegyenlítésére annál is inkább ha lehetséges még ez év fo
lyamán szorítani, minthogy jövő év kezdetén a lapkiadók közt 
változás fordulhat elő, mely által a tartozás beszedése meg
hiúsíthatnék«. A tanácsnak az ügyiraton található megjegy
zése szerint az ügy az 1226/1875 polg szám alatt elintéztetett, 
azt azonban már nem tudni, hogy miképpen, mert a levéltár
ban nem találtam meg ezt a számú ügyiratot.

Ez minden érdemleges, amit a Szabadkai Híradóról ez 
idő szerint tudunk, illetve még az, hogy 1875. június 30-án szűnt 
meg. Ez a megszűnés azonban szoros összefüggésben van a 
később indult Szabadka megszűnésével is. Amikor ugyanis 
Farkas az áthelyezés után Szegedre költözött, bizonyos meg
egyezés értelmében —  amelyről Iványi tesz említést —  1875 
szeptemberében a Szabadka is beszüntette megjelenését, s 
minthogy nem sokkal ezután megszűnt a Subotički glasnik is, 
Szabadkán egy időre megint egyetlen lap maradt. Az Iványi 
említette megegyezésnek nyilván az a logikája, hogy ha az 
egyik párt meglehet lap nélkül a városban, akkor meglehet 
nélküle a másik is.

Eddig az időpontig azonban még meg kell emlékezni 
néhány rövid ideig létező lapról, s ebből a megemlékezésből 
talán még konkrétabban megmutatkozik az is, hogy kikre is 
gondol a Bácskai Híradó, amikor előfizetési felhívásában szen
teskedő népámítókról beszélt.

Két Krónika és utódaik

Először két testvérlap, a bunyevác Misečna krónika és a 
magyar Havi Krónika jelent meg —  1872-ben. Mindkettő Deák 
Ferenc liberális pártjának eszméit hirdette, de persze csak he
lyi vonatkozásban. A' két lap közül azonban csupán a Miseöna 
krónikából található egyetlen szám, 1873. január 15-i dátummal, 
mégpedig a Matica srpska könyvtárában. Alcíme szerint »poli
tikai komoly és tréfás tartalommal« (Političkim ozbiljnim i  áa-



Ijivim sadržajem) jelent meg minden hónap 15. napján, vagyis 
a szóban forgó egyetlen példány a második évfolyam első 
száma. Szerkesztőjének neve nincs feltüntetve, és a cikkek 
alatt sincsenek névaláírások, csupán ilyen megjelölések: »Prik- 
lapalo«, »Ernest«, »Uvlačilo«, »Nji više«. A lap utolsó oldalán 
pedig a szerkesztő neve helyett ez a megjegyzés áll: »Pisuji 
nji više« (írják többen). Iványi István könyvéből azonban tud
juk, és ugyanezt Šokčić is megerősíti, hogy ennek a politikai 
és társadalmi közlönynek Kalor Milodanović volt a szerkesz
tője.

A Havi Krónikából egyetlen példánynak sem sikerült nyo
mára bukkannom. Iványi és Šokčić szerint is azonban egybe
hangzóan Antunovits Mátyás volt a szerkesztője. Ezenkívül 
egy fél mondatnyi figyelmeztetés utal a létezésére a Misečna 
krónika említett számában is, mégpedig az előfizetési felhívás 
végén, ilyesformán: » . . .  tisztelettel kérjük olvasóinkat és elő
fizetőinket, hogy mostantól kezdve az előfizetési dijat Bitter
mann Károly nyomdájába, vagy a Misečna és Havi Krónika 
kiadóhivatalába küldjék«. A Misečna krónikának és a Havi 
Krónikának tehát közös kiadóhivataluk és ennélfogva közös 
kiadójuk volt, mint az már egyforma címükből is sejthető.

Hogy milyen volt a Misečna krónika irányvonala amellett, 
hogy Deák-párti lap volt, arra vonatkozóan már következtethe
tünk szerkesztőjének, Kalor Milodanoviónak a személyéből is. 
Milodanović ugyanis —  mint Mattja Evetovió írja róla17 — 
Iván Antunovió püspök első segítőtársa volt. Iván Antunović, 
aki Kalocsán szerkesztette a Bunjevačke i šokačke novinét, 
többször panaszkodott, hogy nem győzi a munkát; ekkor je
lentkezett mellé kisegítőtársul Kalor Milodanovié, s itt kezdte 
meg újságírói pályafutását. Amikor aztán Kalocsáról vissza
tért Szabadkára (egyébként itt is született 1845. január 26-án), 
egészen az újságírásnak szentelte életét, és előbb a Misečna 
krónika, majd annak megszűnése után a Subatički glasnik szer
kesztője lett. Mint šokčić írja róla, fiatal, temperamentumos 
ember volt, s az Enciklopedija Jugoslavije második kötetében, 
Bunjevci címszó alatt dr. Vasa Bogdanov úgy emlékszik meg 
róla, hogy »népi, magyarellenes, egyetemes délszláv« irányban 
szerkesztette lapját, a Subotički glasnikot, s ezért üldözések
nek volt kitéve, s »a soviniszta magyar sajtó eszeveszetten tá
madta mint „moszkovitát” és „pánszlávot" és mint „az elkép
zelt Jugoszlávia prófétáját."«

Kalor Milodanović valóban egyike volt azoknak, akik a 
Magyarországon élő szláv népek és elsősorban a bunyevá- 
cok jogaiért harcoltak, azonban a teljes igazság érdekében 
meg kell emlékezni másik jellegzetességéről is, mégpedig ar
ról, ami egyébként általában jellemző volt az akkori bunyevá- 
cokra, hogy a nemzeti érzést elválaszthatatlanul összekap-



csókák ©gy másik érzéssel, a vaTtásossággai, és még akkor 
fs elsősorban a vallási szempontöürat tartózták seem előtt, ami
kor például a gyermekek bunyevác nyelven történő oktatásáért 
harcoltak. Milodanovrć téhát nemcsak a hetvenes évek buriye- 
vác .mozgalmának egyik vezető embere volt, hanem ugyanak
kor a vallásos, katolikus egyházi eszmék egyik zászíóhordo- 
zój árrak is bizonytrtt. Ez egyébként világosán látszik a Misečna 
krónikának abból a számából is, amelyet a Matica srpska 
könyvtára 'őrzi. Az Új év cimü cikkben ugyanis egyebek között 
a következőket olvashatjuk:

» . . .  úgy gondoljuk, hogy az óév végén a szabadkai bal
párt vezetői is, ha nem többet, legalább néhány percet elgön- 
dolkoztak azon, mit is tettek az elmúlt esztendőben és mii 
tesznek a jövőben«.

»Lehetetlen, hogy a szivük el ne szomoruljon, ha csétk 
'égy szemernyi emberi érzés is van bennük, ha látják a mi 
egykori jó népűnk általánös romlottságát, amelyét ahnyira 
félrevezettek holníttéte meddő ígéretekkel, hogy hátat fordított 
á munkának —  és manapság legtöbb ingyenélőt és naplopót 
léthatsz a kött a nép közt, amely a munkát egyedüli üdvössé
gének tekintette.

Lehetetlen, hőgy ne töltse el nyugtalanság gyilkos szivü
ket, ha látják a népben meggyökeresedett általános gyűlöletét, 
hogy testvér testvér ellen, rokon rokon ellen tőr —  csupán 
azért, mert érdekeik igy hozzák.«

és a továbbiakban:
»Vajon ti, hazug próféták, mivel léptek az új esztendőbe

— megint csak azzal, amit eddig is hazudtatok. Nem tehetitek, 
ki hiszi el nektek megint ugyanezt?

Ki hiszi el nektek, hogy földet osztanak, hogy megszűnik 
a dohányadó és a borilleték, ki hiszi el, hogy az urakat leöldö- 
sitek, és hogy a helyüket rablóbandátokkal elfoglaljátok.«

»A mindenható Isten világosítsa meg elhomályosult agya
tokat, és ébressze fel elhódított lelkiismereteteket és nyissa 
fel vak szemeteket, hogy lássátok borzalmas tetteiteket, és el
borzadjatok tőlük.«

A szerkésztőség egyébként ugyanebben a számban, az 
előfizetési felhívásban bejelenti, hogy a lap iránya ezután sem 
változik, továbbra is minden hónap tizenötödikén jelenik meg 
»politikai komoly és tréfás tartalommal«, csupán az a változás, 
hogy »ezután bunyevác betűkkel jelenik meg, és ez az oka, 
hogy többé nem Dobay János, hanem Bittermann Károly nyom
dájában nyomják«.

Ennyit tudhatunk meg tehát a Misečna krónika fennma
radt egyetlen számából, és ehhez még csak azt kéM hozzáten
ni, hogy a Mlsečna krónika az első szabadkai bifny&vác, azaz



horvát nyelvű lap volt. Testvérlapjáról, a Havi Krónikáról 
azonban még ennyit sem tudhatunk, tekintette] arra, hogy min
den megjelent példánya elkallódott, hacsak nem létezik vala
hol valamilyen magángyűjteményben. A levéltár régi iratait 
böngészve szintén csak közvetett adatokra bukkantam —  két 
helyen is. Mindkét ügyirat egyszerű kimutatás. Az egyik jegy
zék18 azokat a Szabadka területén, 1872. július lsétől decem
ber végéig megjelent vegyes nyomtatványokat tartalmazza, 
amelyeket a városi tanácsnak kötelezően be kellett mutatnia 
a pesti esküdtszéki kerület sajtóügyi közvádlójának. Ebben a 
jegyzékben első helyen szerepel a Haw Krónika 9 felterjesztett 
példánnyal, s azután ez áll: »2. Vermes Gábor választó közöns, 
1, 3) Milassin Jakov: Válasz 1, 4) Hajdúfi Károly: Választó kö
zöns 1 példányban«. Ebből a jegyzékből nem sokat tudhatunk 
meg. Feltűnő, hogy a Havi Krónikából 9 példányt terjesztettek 
fel, holott a lap —  már neve alapján is —  havonként egyszer 
jelent meg, márpedig a jegyzék egyrészt hat hónapra vonat
kozik, másrészt a Havi Krónika első száma Iványi szerint 1872. 
augusztus 15-én jelent meg. Valószínű, hogy a jegyzék a Havi 
Krónika megjelölés alatt voltaképpen mindkét Krónikát tar
talmazta, hiszen augusztus lödétől számítva ez öt-öt, azaz 
összesen tíz szám. A két lap december 15-éig megjelent szá
mai közül tehát valamelyikből hiányozhatott egy szám, ami 
egyébként megtörtént a legközelebbi jegyzékben is.,19 amely
ben az 1873. január 1. és december vége között megjelent la
pokat és vegyes nyomtatványokat terjesztette fel a tanács, s 
amelyben szintén a vegyes nyomtatványok között szerepeknek 
a Havi Krónika 1— 6 számai, a 4. szám kivételével, valamint a 
Misečna krónika 1— 6 számai is, az első szám kivételével. 
Eszerint 1873-ban a két lapból hat— hat szám jelent meg.

Érdekes, hogy a jegyzék nem a lapok, hanem a vegyes 
nyomtatványok között tünteti fel a két újságot — nyilván azért, 
mert csa'k havonként egyszer jelentek meg. A lapok jegyzékén 
az egyik esetben csak a Bácska és a Bácskai Híradó, a másik 
esetben pedig a Bácskai Híradó 68 és a Bácska 13, száma 
mellett a Subatički glasnik 21 és a Szabadka 1— 26 terjedő 
számai közül 24 szerepel, azzal a megjegyzéssel, hogy a 14. 
és a 23. szám hiányzik. Ebben az utóbbi jegyzékben a Bácskai 
Híradó 68 mellékelt száma a feltűnő, ugyani® hetilap volt, 
amely Szalády szerint is minden szerdán jelent meg, egy év
ben tehát csak 52, esetleg 53 száma lehetett. Lehetséges talán, 
hogy egy ic|eig hetenként kétszer jetent meg? Ezt csak a 
kapok láttár> állapíthatnánk meg. Magán az ügyiraton ugyan az 
áll, hogy »a sajtótermények irattárba teendők«, de ha odatették 
is őket, idővel elkallódtak.

Ha a Havi Krónikáról sem tucHiatunk meg többet ilyen
formán, annyi azonban rpégis kiderül Iványi István várostör-



ténetéböl és šokčić sajtótörténetéből is, hogy Antunovits Má
tyás (almási) volt a szerkesztője. Maga az a tény, hogy a Mi- 
sečna krónika és a Havi Krónika című, közös kiadásban meg
jelenő és ugyanazt a címet viselő lapoknak más-más volt a 
szerkesztője, arra utal, hogy nem ugyanazzal a tartalommal 
jelentek meg, csupán a törekvésük és az irányuk volt közös.

Minden bizonnyal érdemes megemlíteni, hogy ki is volt 
ez az Antunovits Mátyás, aki a szabakai Bajai temetőben levő 
síremlék felirata szerint 1828-ban született és 1913-ban halt 
meg. Az Antunovits-testvérek (József, Mátyás, István, Lajos)
—  mint Iványi megemlékezik róluk —  részt vettek a szabad
ságharcban, és bár őket is elfogták 1849-ben, nemsokára haza
kerültek, abban az időben, amikor Antunovits Pál volt a város 
polgármestere. Antunovits Mátyás a honvédhuszár főhadnagyi 
rangot szerezte meg, s később a 48-as honvédegylet elnöke 
volt Szabadkán. Jogot végzett, de elsősorban újságírással 
foglalkozott, és pályafutása éppen a Havi Krónika hasábjain 
kezdődött. Ezt megelőzően azonban már 1869-ben Hódságon 
jobbpárti programmal képviselőjelöltként lépett fel Gromon 
Dezső későbbi főispánnal szemben, de alulmaradt, mert csak 
908 szavazatot kapott ellenfele 1486 szavazatával szemben. 
Aztán Almáson szolgabíró, majd 1872-ben járásbíró volt, és 
Szabadkára kerülve, jelentős szerepet játszott a város társa
dalmi életében. A későbbiekben Lazo Mamužićtyal együtt a 
szabadelvű párt egyik vezéralakja volt Szabadkán, elnöke lett 
az 1879-ben alakult Polgári Olvasókörnek, és hosszú időn át 
elnöke volt az iskolaszéknek is. Újságírói munkásságát a Havi 
Krónika után a Bácskai Ellenőrnél folytatta, amelynek egyik fő
munkatársa volt.

Már egészen fiatalon foglalkozni kezdett írással. írásai 
már a negyvenes években, még húszéves kora előtt megjelen
tek a Jókai szerkesztette Életképekben. A továbbiakban azon
ban egyre inkább eltávolodott az irodalomtól, és inkább poli
tikával foglalkozott. Választási röpiratokat írt, amelyek között 
54 oldalas füzet is van, továbbá 1873-ban cikksorozatot a Sza
badkában a bunyevác kérdésről, amelyben —  mint más lapok
ból megállapítható — szembe helyezkedett Lazo Mamuziótyal, 
a későbbi polgármesterrel.

Amikor a Bácskai Híradó »szenteskedő népámítókról« írt, 
nyilvánvalóan Antunovits Mátyásra is gondolt, s tulajdonképpen 
ezt a véleményt erősítette meg Lazo Mamužić is jóval később, 
1912-ben, amikor a városi közgyűlés előtt elmondott búcsúbe
szédében úgy nyilatkozott Antunovits Mátyásról és Antunovits 
Józsefről is, hogy a konzervatív klerikális párt vezérei közé 
tartoztak.

A két Krónika nem volt hosszú életű, mindössze tizenegy 
hónapon át jelentek meg havonta egyszer, s nem sokkal az



után, hogy 1873 márciusában a Bácska beszüntette megjelené
sét, megszűnt ez a két lap is, az általuk képviselt szellem és 
célkitűzések azonban tovább éltek két újonnan létesült lap
ban. A Misečna krónika élete a Subatiőki glasnikban folytató
dott, még felelős szerkesztőjük is ugyanaz volt: Kalor Milo- 
danović, azzal a különbséggel, hogy ezúttal már neve ott sze
repelt a lapon mint tulajdonosé és felelős szerkesztőé; a Havi 
Krónika pedig Szabadka lett, mely — mint Iványi megállapítot
ta róla —  a Bácska szellemét örökölte.

A Subatiőki glasnik és a Szabadka tehát voltaképpen úgy 
tekinthetők, mint a két Krónika szerves folytatásai, ugyanazok
kal a célkitűzésekkel, csak éppen gyakoribb megjelenéssel és 
bizonyára fejlettebb újságírási technikával.

A Subatiőki glasnikbó\ már több példány is található — 
részben a Matica srpska könyvtárában, részben pedig a Zág
rábi Egyetemi Könyvtárban. Első száma ugyan hiányzik, de az
1873. augusztus 9-én megjelent 2. szám már megvan, és ebből 
sok mindent megtudhatunk a lap célkitűzéseiről és a szerkesz
tő elgondolásairól. Mielőtt azonban erre rátérnénk, hadd te
kintsünk bele a lap indulásával kapcsolatos egykori ügyiratok
ba. Kalor Milodanovió (azaz ahogy az ügyiratban áll: Milodá- 
novity Károly) lapindításra vonatkozó bejelentését ugyanis a 
városi tanács ezúttal is hivatalból továbbította a belügyminisz
tériumba20, a belügyminiszter azonban nem vette egyszerűen 
tudomásul a bejelentést, az ahhoz csatolt programot és az 
előfizetési felhívást (három példányban), hanem Mukits János 
polgármesterhez fordult:

»Tekintetes polgármester úr!
Folyó hó 2-ról 3709 szám alatt kelt jelentése folytán a 

közlemények visszaküldése mellett az 1868. évi 44. t. ez. 5 §-a 
alapján felhívom tekintetes Uraságodat, hogy a „Subatiőkoga 
glasnica" lap programmját magyar nyelven is terjessze fel.

Buda-Pesten 1873 évi augusztus hó 8-án.«
A leirat alatt olvashatatlan az aláírás. Ez azonban persze 

nem befolyásolta a szerkesztőt, aki a polgármester felszólítá
sára csakhamar beterjesztette a magyar nyelvre lefordított 
programot is három példányban, a polgármester továbbította a 
belügyminiszterhez, és rendben volt minden. A lap első száma 
persze azért a program fordításától függetlenül is elhagyta a 
sajtót az eredetileg bejelentett időpontban, 1873. augusztus 
1-én —  mint a jelentésben áll — , illetve valószínűleg 2-án, 
tekintve, hogy a 2, szám dátuma augusztus 9, s tekintve, hogy 
a lap szombatonként jelent meg.

Ezek után pedig rátérhetünk arra is, hogy milyen prog
rammal indult a lap. Alciméberr az áll, hogy »közművelődési, 
szórakoztató és gazdasági lap« (»List za prosvitu, zabavu i



gazđinstvo«), magára a programra pedig a szerkesztő személye 
mellett a 2. és a 3. szám cikkei is világosan rámutatnak, ha 
hiányzik is az első szám programadó cikke. A 2. számban 
ugyanis L aláírással találhatunk egy cikket, melynek címe 
»A Glasnik visszhangja« (Odjek Glasniku). (rója leszögezi: a 
lap megindulása azt jelzi, hogy még nem halt ki egészen a 
népből a hazafias szellem és öntudat, mert akadnak még fér
fiak, akik minden erejükkel arra törekszenek, hogy fölrázzák a 
bunyevác népet. Aztán így folytatja:

»Tudjuk, hogy nagyon nehéz az a munka, amelybe a 
Subatiőki glasnik belekezdett. Tudjuk, hogy egy törzs szellemi 
megmozgatására és újjászületésére irányuló munka hatalmas 
erőt követel, de bízunk a sikerben, mert e munka szent és 
nemes volta bizonyítja, hogy nem bukhat el; mert még csak 
gondolni sem lehet arra, hogy egy törzs, amely olyan rendkí
vüli módon szereti a sajátját, mint a bunyevác, közömbös ma
radhatna ezzel a vállalkozással szemben.«

A következő szám Feladataink című cikke, amelyet szin
tén L írt, konkrétan is rátért arra, mi is hát a teendő.21

» . . .  Szem előtt tartva és szivünkben dédelgetve az egyete
mes tudomány és képesítés szükségességét törzsünk körében, 
zászlót bontottunk és felhívjuk az egész testvéri bunyevác né
pünket, öregeket és fiatalokat, férfiakat és nőket, hogy fogjunk 
össze egy nagy, erős bunyevác kólóba, hogy egyetértésben és 
komolyan kezdjünk dolgozni az egyetemes tudományos és ké
pesítés terén, mert ha most nemtörődömségben és dologta- 
lanságban ér bennünket a tizenkilencedik századnak ez a 
haladó szelleme, és túllép rajtunk, akkor vegyük tudomásul, 
hogy évszázadokra elbukunk megöletve, s nem akad majd 
olyan mágikus erő, amely valaha is föltámaszthatna és életre 
kelthetne bennünket ebből a halálból és megöletésből.

Talpra tehát könnyedén, testvérek! Esküdjünk meg a 
keresztre és szent keresztény hitünkre, hogy mostantól fogva 
nem fogunk ostobaságban, nemtörődömségben és dologtalan- 
ságban élni, valamennyien, különbség nélkül, kicsik és nagyok, 
férfiak és nők megtanulunk könyvet olvasni és levelet írni; 
hogy lehetőségeink és anyagi eszközeink szerint fiatalságunkat 
minél jobban kiképezzük és neveljük (emberséges és polgári 
viselkedésre), hogy nemzedékünket takarékosságra, gazdászat- 
ra, háziiparra, mesterségre és felsőbb szakmai képesítésre ösz
tökéljük; hogy a jóra törekszünk és jobb jólétbe jutunk (anya
gilag a vagyonban jobban állunk —  nem pedig tönkreme
gyünk!), hogy mint keresztények jó és becsületes emberek 
leszünk, és végül: hogy mint ennek az általános hazánknak a 
fiai, hűségesek leszünk királyunkhoz és törvényes kormányunk
hoz, minden szorultságban és a haza java által megkövetelt 
szükségben a király és a törvényes kormány mellett állunk,



s ha kelj, még életünket és vagyonúnkét is feláldozzuk. így és 
ezt cselekszi minden boldog és képzett nép, ezt követeli meg 
tőlünk keresztény hitünk, a törvény és bunyevác öntudatunk 
és becsületünk, s aki nem cselekszik ekképpen, az nem tag
ja a mi törzsünknek, az nem igazi hazafi, nem igazi gyermeket 
e hazának, az jobban teszi, ha eltűnik, mintsem megvárná, 
hogy hiába fogyassza a kenyeret és még másokat is meg
rontson.«

A cikkben mindenképpen kifejezésre jut a bunyevácság 
akkori bonyolult helyzete: mindenekelőtt az elmaradottság, 
amely minden téren megköveteli a felvilágosító munkát, ugyan
akkor pedig a visszahúzó vallásosság mint ennek a törekvés
nek ellentmondása; másrészt a jogos nemzetiségi törekvések* 
amelyeknek szintén megvan a maguk kibékíthetetlen ellent- 
mondása: a helyzettől és a körülményektől megkövetelt haza- 
fiság. Ezekbe az ellentmondásokba kell beilleszkednie a lap
nak is, és ez megint csak újabb ellentmondásokat szül, főleg 
ha egy eleve korlátok közé szorított, vallásos álláspontból 
igyekeznek megközelíteni. Márpedig ez az álláspont kétség
telenül kifejezésre jut akkor is, amikor a lap azzal kapcsolat
ban, hogy a közgyűlés elé került az apácák letelepedésének 
az ügye, olyan értelemben fogtál állást ebben a kérdésben, 
hogy leszögezi: az apácákra igenis szüksége van Szabadká
nak, és hatvanezer keresztény lélek követeli letelepedésüket, 
»az a nép, amely megtanulta becsülni hitét és hitének intéz
ményeit«.2'2

A másik ellentmondás a nemzetiségi kérdésben jut ki
fejezésre, és ez is erőteljesen meglátszik a lapból. Az 1873. 
november 15-i szám egy cikke például, Szabadka és a bu
nyevác nép helyzetéről írva, felidézi az ősöket, akik példás 
polgárok és becsületes hazafiak voltak, vérüket adták a hazá
ért, szerették törzsüket és anyanyelvűket. »Most pedig?« —  
teszi fel a kérdést a lap, és leszögezi: »Ha ez így tart még 
sokáig, amilyen ma a helyzet nálunk, akkor el kell tűnnünk ne
künk is, városunknak is.« És ezek után kifejti azokat a gondo
latokat, amelyek már ebben az időben is, de a továbbiakban 
még inkább a kor nagy ellentmondásaként vannak jelen a 
közéletben és .talán még fokozottabban a nyolcvanas évek után 
kiterebélyesedő sajtóban. A nemzetiségi kérdésről van szó, a 
bunyevácok, sokácok helyzetéről. Azért beszélek ellentmon
dásról, mert a kiegyezés utáni Magyarországon kétségtelenül 
fennállott a nemzetközi elnyomatás, illetve háttérbe szorítás 
ténye. A való helyzet azonban korántsem volt egyértelmű. A 
törvények ugyanis biztosították a nemzetiségek jogait —- még 
az iskolák kérdésében is. Nemzetiségi lapok ugyanolyan felté
telek mellett létesülhettek, mint magyar újságok. Szabadkán 
például a közéletben bunyevác vezetőségek állottak igen hosz-



szú ideig a város élén is. És mégis: a mindennapi gyakorlat, a 
közvélemény, a magyarságérzetet féltő újságoknak a bunyevác 
nyelv tanítása elleni hangoskodása olyan ellensúly volt a pozi
tív törvényeken is, amely meggátolta még a magától értetődő 
kedvezmények érvényre jutását is. Erre a fonák helyzetre mu
tat rá a Subatiőki glasnik is az imént említett cikk folytatásá
ban.

»Egyes kortársaink azt hiszik, hogy az lehet Magyaror
szág jóravaló és becsületes hazafija és polgára, aki kizárólag 
csak magyarul beszél és magyarnak tartja magát; mi éppen 
ellenkezőleg —  és v e l ü n k  e g y ü t t  k é t s é g t e l e n ü l  
a t a n u l t  v i l á g  t ö b b s é g e  i s a z t  á l l í t j a :  hogy 
„ v a l l á s i  és n e m z e t i s é g i  k ü l ö n b s é g  n é I k ü I”, 
minden ember jó hazafi, aki szereti a hazáját, és aki fennma
radásának, előrehaladásának, jólétének vagy művelődésének 
oltárán hajlandó áldozatokat is hozni. Aki pedig nem így cselek
szik, az nemcsak hogy nem jó hazafi, hanem á r u l ó ,  és min
den ilyen embert száműzni kell az országból, vagy megkövez
ni! Hogy ugyanígy vétkeznek mindazok is, akik síkra szállnak 
és zúgolódnak valamely nemzetiség és nyelv ellen, azt az 
tanúsítja, hogy mindezek ugyanakkor hadakoznak az emberség 
szelleme és a lehetséges egyetemes felvilágosulás ellen is, 
ezen a téren pedig a szentírás a legjobb példával tanít ben
nünket: »amit nem kívánsz magadnak, ne csináld másoknak!«

Ehhez a cikkhez pedig szorosan kapcsolódik egy másik 
is. Ez jóval később, 1874. december 12-én jelent meg a lap 
hasábjain, amely egyébként ez idő tájt már némileg változta
tott a címén, ugyanis Subatiőki glasnik helyett Subotički glas
nik volt a címe, s felelős szerkesztője sem Karla Milodanovió- 
nak írja nevét, mint az előző számokban, hanem Kalornak.

Ez a változás nem csupán formai, hanem lényegbevágó. 
Eleinte ugyanis a Subatiőki glasnik —  mint a Subatiőki szó
ból is látszik —  arra törekedett, hogy elsősorban a bunyevácok 
és sokácok lapja legyen. Később azonban kiterjesztette hatás
körét, és bunyevác— szerb lappá lett. Ez a lényegbeli változás 
tükröződik jórészt abban az Előfizetési felhívásban is, amelyet 
Kalor Milodanović aláírásával egész oldal szélességben sze
dett szöveggel közöl a lap második évfolyamának 50. számá
ban,23 és ez látszik abban a szerkesztőségbeli változásban is, 
hogy társszerkesztőként bekapcsolódott a munkába Božidar 
Vujić, az akkori postamester, az ő házába költözött a szer
kesztőség, és ezután ő intézte a lap anyagi és »erkölcsi« 
ügyeit is. Mellékesen megjegyezve, ekkor, 1876-ban már jó
val nagyobb formátumban jelent meg a Subotiőki glasnik. Ez 
azonban csupán formai kérdés. Ennél sokkal lényegesebb az, 
amit az imént említett Előfizetési felhívásban olvashatunk:



»Talárt nincs a nagy szláv törzsnek egyetlen más ága 
sem, amely annyira magára hagyatottan, minden szellemi táp
lálék és gondozás nélkül állt, mint a mi bunyevác és sokác 
törzsünk; teljesén magára hagyatott, hogy éljen, ahogy tud, 
hogy vegetáljon. —  Ez nem maradhat igy továbbra is, fel kell 
ébrednie ebből az álmából — letargiájából, és a haladó idő 
szellemében kell lépkednie, a mai nemzetközi műveltségből 
kell táplálékát merítenie, s szellemileg minél inkább kiképez
nie magát, ha hasznára akar lenni saját magának és az ál
lamnak.

Mi magunkra vállaltuk ezt a nehéz feladatot, hogy gyen
ge erőinket fajtánk szolgálatába állítsuk, és minél nagyobb 
mértékben megközelítsük a jelzett célt. Nem önmagunkban 
bízunk, hanem sokkal inkább az ebben az államban élő 
egyvérbeli testvéreink mindegyikének támogatására számítunk, 
h o g y  e r k ö l c s i l e g  és  a n y a g i l a g  i s t á m o g a t 
n a k  b e n ü n k e t  n a g y  és n e h é z  v á l l a l k o z á s u n k 
ban,  és ezzel alkalmat és lehetőséget adnak, hogy végül 
mégis eljuthassunk egyetemes humanitárius (az emberiessé
get előbbre vigyük) célunkhoz.«

Hadd idézzem tovább a kitűzött irányvonal meghatáro
zóit!

»Teljes függetlenség, fentről és lentről egyaránt.«
»Katolikus vallásunk és hitünk tiszteletben tartása mint 

a tiszta erkölcs —  szemérmetesség és emberi romlatlanság 
megőrzésének alapja.«

»Az érvényes országos törvények keretében képviseljük 
népi és nyelvi hovatartozásunkat a templomban, az iskolában, 
a községben, a hatóságok és bíróságok előtt, valamint min
den más nyilvános helyen.«

»Különleges gondot fordítunk az oktatásra népiskolá
inkban . . .  és elítélünk minden olyan cselekedetet, amely el
lentétben áll a tudománnyal és gyermekeink képzettségével.«

»Tudósítókat szerzünk minden vidékünkről, és felkér
jük külföldön tartózkodó barátainkat és vérbeli hazánkfiait, 
hogy küldjenek számunkra tudósításokat. . .«

»Minthogy rendelkezésünkre állnak úgyszólván az összes 
délszláv lapok, azonkívül pedig sok más hazai és külföldi 
lapunk is lesz, így Különféle Újdonságok (Za razne novosti) 
című állandó rovatunkban hozhatjuk az első és legújabb híre
ket a világ minden tájáról.«

»Az irodalom számára új rovatot nyitunk.«
»Ha a körülmények és az idők megkövetelnék, s ezzel 

segíthetünk népünknek, hogy lapunk a politikai érdekeket is 
képviselje, már előre is gondoskodtunk a szükséges óvadék
tó l:—  cautióról — , amire szüksége van egy politikai lapnak.«

A politikai lapok kauciójának kérdésére még majd visz- 
szatérek, most csupán azt kívánom megállapítani, hogy a Su-



botički glasnik esetében nem került sor arra, hogy politikai 
jellegűvé váljék. A kap ugyanis 1876 júliusában megszűnt — 
jórészt azért, mert anyagilag rosszul állt. Mint šokčić írja, a 
gazdag bunyevácok nem támogatták, s ezért nem egyszer 
megtörtént, hogy a szerkesztőnek kölcsönt kellett felvennie 
még postabélyegek vásárlására is, hogy szétküldhesse a la
pot az előfizetőknek. E kölcsönök folytán végül Milodanoviő 
anyagilag teljesen tönkrement, s ekkor elhagyta Szabadkát, itt
hagyván még hozzátartozóit is —  s mint Blaško H. Vojnić írja 
róla —  Zomboron és Újvidéken át Sremska Mitrovicára ment 
titokban, ott pedig átszökött a Száván át Szerbiába. Blaško 
H. Vojnić még azt is hozzáteszi, hogy Milodanović azért me
nekült el, mert egyes barátai figyelmeztették: a letartóztatás 
veszélye fenyegeti a bunyevácokat ért sérelmeket feltáró oik- 
kei miatt. Minthogy nem intézkedett írásban arról, hogy távo
zása után kire bízza a szerkesztést, a lapot formai okokból 
betiltották, šokčić szerint maga Tisza Kálmán miniszterelnök 
rendelkezett a szabadkai főispánnál a betiltás ügyében, s en
nek alapján 1876. augusztus 7-én Hideg tanácsos be is idézte 
Bittermann nyomdatulajdonost, hogy közölje vele a betiltást, 
Bittermann azonban akkor már két hete megkapta az utasí
tást az ügyészségtől, és ennek értelmében intézkedett Is.

Kalor Milodanoviő, amikor Szerbiába érkezett, önként 
jelentkezett, hogy részt vegyen a törökök elleni háborúban, és 
mint bátor harcos, megszerezte a főhadnagyi rendfokozatot. 
Kétévi háborúskodás után leszerelt, és újságíróként dolgozott 
a szerb fővárosban. A Videlo című lap egyik főmunkatársa volt, 
míg aztán 1883. március 10-én rövid, de súlyos betegség után 
elhunyt. Haláláról a Bácskai Ellenőr adott hírt a szabadkaiak
nak 1883. március 25-i számában, közölvén, hogy temetése a 
legnagyobb részvét mellett folyt le, és jelen voltak a zsuma- 
lisztikai kar képviselői, valamint egy század katonaság is, 
utolsó búcsúként a törökök elleni háború vitéz harcosától.

A Subotički glasnik történetét befejezvén, meg kell je
gyeznem, hogy ennek a lapnak a sorbavételekor bizonyos ér
telemben vétettem az időrendi sorrend ellen, ugyanis először 
bizonyára a Szabadka című lapról kellett volna megemlékez
nem, amely a Subatiőki gíasniknál valamivel előbb, 1873. július 
6-án jelent meg, viszont csaknem egy esztendővel előbb meg 
is szűnt —  nagyjából a Bácskai Híradóval egyidejűleg — , mint 
már előzőleg említettem is. A Szabadka tehát tulajdonképpen, 
csak egy jelentéktelenebb mozzanat a város sajtótörténetében, 
azonkívül példányai közül is csupán egyetlenegy van meg a 
Szabadkai Város Múzeumban a Sokóió-hagyatók keretéiben, 
így csupán ennek az egyetlen számnak az anyagát használ
hatom fel a lap arculatának meghatározására, no és még a 
városi levéltárban található aktákat is sajtótörténeti adatok 
rögzítésére.



A Szabadka története azzal a bejelentéssel kezdődik, 
amelyet 1873. június 28-án nyögött be Antunovits Mátyás és 
Saüás Imre fanár a polgármesteri hivatalhoz:24 Ez a bejefentés 
így tiangzrtc:

^Tekintetes Polgármester Úr!
Az 1d47/8-íki sajtótörvény értelmében im ezennel beje

lentjük a Tekintetes Polgármester Úrnak azon elhatározásun
kat, mely szerint —  első sorban alulírottnak felelős szerkesz
tősége s másodrendben alulírottnak társszerkesztése mellett, 
‘égy, hétenként vasárnapon megjelenő közmivelődési és társa- 
daími irányú hírlapot fogunk Szabadka cím alatt f. évi 
július hó 6-ík napjától kezdve itfhelyben kiadni s Blttermann 
Józsefnél nyomatni; —  egyúttal az e célból kibocsátott előfi
zetési felhívást is • /•  slatt három példányban idecsatoljuk.

Szabadkán, W73 június 28.
alázatos szolgái 

Antunovits Mátyás 
a Szabadka felelős szerkesztője 

Balás Imre 
társszerkesztő«

A bejelentés tehát bizonyos, három példányban beter
jesztett előfizetési felhívásról is besisél, ez a felhívás azonban 
moc6 az ügyirat mellett, mert a  városi tanács —  a lap megin
dulását jelentve a belügyminisztériumnak —  mind a három 
példányt mellékelte, é s  itt kell megjegyezni azt is, hogy Sza- 
lády Antal A magyar hírlapirodalom statisztikájában 1873. jú
lius 1-ében jelöli meg a Szabadka keletkezésének napját. Mint
hogy a  Szabadka példányai a szabadkai múzeumban található 
egyetlen, 14. szám kivételével elkallódtak, ebből a 14. szám
ból kell megállapítani, hogy melyik adat is helyes. Mivel pedig 
a 14. szám 1873. október 5-i dátummal jelent meg, így ettől 
visszafelé számolva megállapíthatjuk, hogy az 1. szám valóban 
július 6-án hagyta el a nyomdát, mint a bejelentésben áll, nem 
pedig július 1-én, mint Szalády írja.

Kik is ennek a vasárnaponként megjelenő, alcíme szerint 
»Szabadka város, továbbá Bács-Bodrogh megye érdekeit kép
viselő községi, közművelődési, gazdászati iptír- és kereske
delmi hetilapénak a szerkesztői? Antunovits Mátyás felelős 
szerkesztőt már Ismerjük mint a lap elődjének, a Havi Kró
nikának a szerkesztőjét, és találkoztunk már Balás Imre tanár 
nevével is, aki egy időben helyettesítette Paukovich Andort, a 
Bácska felelős szerkesztőjét. Hadd szóljak róla ezúttal vala
mivel többet mint Antunovits Mátyás társáról! 1835. július 
19-én született Vacsárosiban, az erdélyi Csík megyében, aztán 
Csíksomlyón és Székelyudvarhelyen tanult, Nagyszebenben 
jogot haNgatotit, utána pedig hivatalnokoskodott 1862-ig.



Akkor a szabadkai gimnáziumban kapott állást, és huszonöt 
éven át bölcseletet és történelmet tanított. 1887-ben nyugalom
ba vonult, és néhány év múlva, 1893. december 15-én itt, Sza
badkán elhunyt. A szabadkai gimnázium értesítőibe két érte
kezést is írt, egyiket 1872-ben Oktatásügyünk bajai címmel, a 
másikat pedig 1874-ben Eszmetöredékek a történelem oktatá
sának módszeréről címmel. Ezenkívül dolgozott a szabadkai 
újságokba, például a későbbi Tanügyi Lapokba, és szerkesztő
je is volt a szintén későbbi Szabadkai Hírlapnak.

Visszatérve magára a lapra, elmondhatjuk, hogy bár csak 
egyetlen példány maradt fenn belőle, ez az egyetlen példány 
is rávilágít némileg a jellegére, mégpedig két cikke révén is. 
Minthogy az október 5-i szám éppen az évnegyed első száma, 
így egy, A t. olvasóhoz címzett felhívás is található benne az 
előfizetés megújításával kapcsolatban. Ez a felhívás —  mini 
afféle irányjelző vezércikk — az olvasók elé tárja a lap célki
tűzéseit. Olvassunk csak bele!

»Egy évnegyede telt el immár, hogy lenn áll lapunk: a 
Szabadka.

Nem vagyunk hivatva arra, hogy magunk felett mondjunk 
ítéletet; de hizelgünk magunknak azzal, hogy amidőn isme
retes programmunkban nyílt őszinteséggel lepleztük le erkölcs
társadalmi alapnézeteinket, és jelöltük meg azon irányt, mely 
az állam menhelyébe csoportosult emberi társadalmat egyedül 
képes célja felé vezetni és boldogítani ha mindjárt szerény 
szellemi erővel, azonban annál több h i t  —  n y í l t  b á t o r 
ság,  ő s z i n t e  j ó a k a r a t  é s  b e c s ü l e t e s s é g g e l  
iparkodtunk lenni az igazság, erkölcs, hit és becsület nagy 
ügyének szószólói.«

Ennél azonban még sokkal világosabb A Bácskai Híradó 
diadala és a szabadkai közgyűlés című cikk, melyben a Sza
badka arra reagál, hogy » . . .  egy nagy kath. város kath. kép
viselőtestülete figyelmen kívül hagyva minden intézetei leg- 
főbbikének legális jellegét; figyelmen kívül hagyva kath. lakos
ságának vallásbeli érzelmeit«, egy akatolizált volt katolikus 
lelkészt, azaz Jámbor Pált választotta meg a gimnázium igaz
gatójának.

Megemlékeztem már arról, hogy a Szabadka irányvonalá
ban a Havi Krónika célkitűzéseit követte, s ilyenformán —  mint 
Iványi is megállapítja róla —  gyűlöletes harc folyt közte és a 
Bácskai Híradó között. Ez a harc elsősorban a vallással, a 
katolikus egyházzal kapcsolatos kérdésekben jutott kifeje
zésre. Ilyen kérdés volt előbb az apácák megtelepedésének 
kérdése, és —  ebben a konkrét esetben —  Jámbor Pál igazga
tói kinevezésének kérdése is, amely egyébként szinte kiindu
lópontja annak a nagy harcnak, amely a későbbi szabadkai 
lapok között is folyt a szabadkai gimnázium jellegének kérdé
sében. Ennek a harcnak bevezetője a Szabadkának ez a cik



ke, amely félreértés nélkül állást foglal a gimnázium katolikus 
jellege mellett. íme:

»Mi minden vallásnak és vallás felekezetnek meg akarjuk 
adni a magáét, és nem fogjuk megtagadni, mit tőlük magunk 
is kívánunk: a k ö l c s ö n ö s  t i s z t e l e t e t  és s z e r e t e -  
t e t.

Azonban, amiglen a vallásokat és minden vallás fele
kezeteket az igazság és szeretetnek ezen mértékében részesít
jük, ki kívánhatja igazságosan tőlünk, hogy amennyiben val
lási szakadárjaink vannak, ezeket vallásfelekezetünk hü tagja
ival egyenlő részben szeretetünk és tiszteletünkben, avagy mi 
hallatlanabb: v a l l á s u n k  s z e r z e t t  j o g a  s z e r i n t i  
e l ő n y ö k b e n  és  j ó t é t e m é n y e k b e n  r é s z e s í t -  
s ü k?«

A Szabadka ugyanis abból indul ki, hogy a közgyűlés, az 
igazgató megválasztásáról határozván, »a legalitást nem vette 
figyelembe«. Mert hát »köztudomású dolog, hogy v. fögym- 
násiumunk jellege katholikus«.

Később, 1874 júliusában —  mint erről egy másik ügy
irat tanúskodik25 —  változott ugyan a lap felelős szerkesztője, 
a lap jellege azonban továbbra is a régi maradt. Az említett 
iratban ugyanis Antunovits József szabadkai lakos értesítette 
a polgármestert, hogy az eddig testvére, Antunovits Mátyás 
által szerkesztett Szabadka című lap szerkesztését átvette. 
Ennek alapján pedig a polgármesteri hivatal, az előző évi 
felterjesztésre hivatkozván, azt jelentette a belügyminiszter
nek, hogy Antunovits Mátyás almási kir. járásbíró mint a Sza
badka című közművelődési és gazdasági hetilap szerkesztője 
»e téreni nyilvános működésétől visszalépvén«, a lap további 
szerkesztését 1874. július 1-étől »az eddigi program és irány 
változatlan fenntartása mellett Antunovits József helybeli lakos 
és kir. aljárásblró vette át«.

Antunovits József —  mint már említettem —  Antuno
vits Mátyás édestestvére volt. 1821-ben született Almáson, és 
1891-ben halt meg Budapesten. Fiatal korában szép sikereket 
ért el a szépirodalom terén. Mint ahogyan a lábjegyzetekben 
már megemlékeztem róla, tagja volt az 18404jen alakult első 
szabadkai irodalmi társulatnak, s egy verse 18424>en megje
lent Pesten a híres Kliegl-könyvben —  báró Eötvös József, 
Lauka Gusztáv és másak írásaival együtt. Jókai 'is elismerés
sel szólt irodalmi munkásságáról A tengerszemű hölgy című 
korrajzában, melyben Antunovitsot mint a »régi gárda javát« 
említi meg Vörösmartyval, Jósikával, Garayval, Egressy Gá
borral együtt. A negyvenes években a Pesti Hírlap szabadkai 
tudósítója volt, a hetvenes évek elején pedig, a közjegyzői 
intézmény létesítésekor. Almásra őt nevezték lei közjegyzőnek. 
Működött aztán Apatinban és végül Hódságon is, szintén mint 
királyi közjegyző, itt súlyosan megbetegedett, s a fővárosba



vitték ápolás végett. Ott érte ütol a hatál, és a vízivárosi teme
tőben helyezték örök nyugalomra.

AnionoviTs Józsefiről elmondhatok, hogy egészen fia
tal borában, pestti tartózkodása idején határozott ígérete voH 
az irodalomnak, később azonban, miután áttért a politika terü
letére, mint író elsikkadt. Irt ugyan egy sikeres három feivo- 
násos drámát is, a Sejartus, a toegyencet, melynek Szabad
kán vcrtt az ősbemutatója, de a továbbiakban inkább csak poli
tikai jellegű írásokkal jelentkezett. A bunyevácokról szóló ta
nulmánya 1858-^ban a Hazánk című időszaki folyóiratban jeleni 
meg, mint a "Bácska 1871. augusztus 26-i számából tudjak. Mlinl 
tanügyi tanácsos dolgozott Szabadka város történetén is, e 
történet 'azonban — mely ha valóban megíródott, a város első, 
Iványit megelőző története volt —  valahol elkallódott, legalább 
is egyelőre nincs nyoma. Irt több oikket már a Bácskában is, 
a továbbiakban pedig a zombori Bácskának, az újvidéki Új vi
déknek és a szabadkai Közvéleménynek is vott a külpolitikai 
rovatvezetője. Egész munkásságára azonban rányomta bélye
gét az a maradi szellem, amelytől vezérelve, véleményét hal
latta a nőegylet és ennek kapcsán a zárda kérdésében is, s 
aminek alapján Lazo Mamužić már említett búcsúbeszédében 
róla is megállapította, akárcsak testvéréről, ‘Mátyásról, hogy a 
konzervatív klerikális párt vezérei közé tartozott.

Ez a konzervatív szellem azonban a jelek szerint arra már 
nem volt elég erős, hogy az előírások pontos betartására indí
totta volna — például a Szabadka esetében. Van tudniillik a 
levéltárban egy harmadik ügyirat is, mely egyaránt vonatkozik 
a Szabadkára és a Subotički gíasnikra,26 Az adóhivatal ugyanis
1874. december 26-án 5702/874 szám alatt a következő meg
kereséssel fordult a városi tanácshoz:

»Szabadka czimű hetilap a Subotički glasnik vegyes tar
talmú lap kiadó hivatala az 1868. év XXIII. törvény czikk hiva
talos összeállításának 14. füzete 192. §-ának értelmében a 
reájuk ruházott kötelezettségnek többszöri felszólításunk da
czára mind ekkoráig meg nem feleltek, miért is megkerestetik 
a tekintetes tanács, méltóztatnék a t. évi október és novem
ber havában megjelent hetilapok példányát nevezett lapkiadó 
hivataltól szükség esetében kényszerülőn megszerezni és az 
illeték megállapítása czéljából mihamarabb ide átjuttatni.«

A tanács közbenjárása eredményes volt, mert —  mint az 
adóhivatalhoz intézett válaszból kiderül —  a Szabadka és a 
Subotički glasnik »kiadó hivatala a tőlök beszereztetni kívánt 
heti lapok példányát itteni megintés következtében a czimzett 
hivatalnál benyújtották«.

Mindehhez még csak azt kell hozzátenni, hogy a Szabad
ka 1875 végén —  illetve Iványi szerint 1875 szeptemberében
—  a Bácskai Híradóval szinte egyidejűleg megszűnt.



FOLYAMATOS SAJTÓÉLET

A Szabadkai Közlöny családja

Amikor a Szabadka megszűnt, megint bizonyos űr ke
letkezett a város sajtóéletében. Iványi úgy említi, és ugyanígy 
találjuk az 1896-ban megjelent Hírlapjaink című monográfiá
ban is, hogy a Szabadkai Közlöny akkor indult, amikor a vá
rosban minden lap megszűnt. Ez a megállapítás azonban csak 
annyiban helyes, hogy megindulása idején nem volt magyar 
lap Szabadkán. 1876. január 3-án ugyanis, amikor a Szabadkai 
Közlöny első száma megjelent, még létezett a Subotički glas
nik, és csak júliusban szűnt meg.

Az új lap kiadója és tulajdonosa egy nyomdász, éspedig 
Schlesinger Sándor volt, aki később, 1897-ben Szabadosra 
magyarosította nevét. Ezzel kapcsolatban emlékeztetnem kell 
arra, hogy annak idején a Bácska, Szegedről visszatérve Sza
badkára, Dobay János nyomdájában kapott otthont. Ez a nyom
da akkorjában jött létre Szabadkán a Bittermann család nyom
dája mellett. Iványi így ír erről: »Csak az 1870-es évek elején, 
amidőn már hírlapok is jelentek meg helyben, nyílt meg itt a 
második nyomda (Dobai János), melyet nem sokára Schlesin
ger Sándor vett át.« Nos, ez a Schlesinger Sándor, akinek 
egyébként papír- ,író- és rajzszer-, valamint könyvkereskedése is 
volt a városban a törvényszék, azaz a mai zeneiskola épülete 
mellett, szánta rá magát a Szabadka megszűnése után egy 
újabb magyar lap kiadására. Később, 1890-ben ugyan papír- és 
könyvkereskedését eladta, könyvnyomdája azonban még a vi
lágháború alatt is létezett.

A Szabadkai Közlöny első számának megjelenésére vo
natkozólag kétféle dátumot is olvastam a régi sajtóval foglal
kozó müvekben. Az imént említett, Hírlapjaink című millenniu
mi kiadvány január elsejében, Iványi pedig január 6-ában jelöli 
meg az első szám megjelenésének időpontját, a helyes dátum 
azonban január 3-a. Nemcsak Szalády jelöli meg ekképpen, 
hanem ez a dátum áll a lap 1. számán is, amely megtalálható 
a budapesti Országos Széchenyi Könyvtárban. A lap —  alcíme 
szerint —  társadalmi, szépirodalmi, kritikai s közgazdászai 
hetilap volt, mely minden hétfőn jelent meg, később azonban 
a »kritikai« szó kimaradt a megjelölésből. Igaz ugyan, hogy 
a Hírlapjaink szerint vasárnaponként jelent meg, a monográfia



írójának ez az állítása azonban ugyanolyan téves, mint az első 
szám megjelenésével és azzal kapcsolatos megállapítása, hogy 
a Szabadkai Közlöny keletkezése idején nem volt más lap 
Szabadkán. Ellenben lehetséges, hogy a szerkesztőség címére 
vonatkozó adat egyezik, noha a lapon I. kör, Venczel-féle ház, 
128. szám áll, a monográfia pedig a Kossuth utca 12. szám 
alatti házat említi. Az eltérés onnan származhat, hogy 1876- 
ban, a lap első számának megjelenésekor még nem utcák 
szerint számozták a szabadkai házakat.

A lap szerkesztője az első időben dr. Fischer Lajos gim
náziumi tanár volt. 1836. november 11-én született a Vas me
gyei Pusztaradócon, és tulajdonképpen nem is tanárnak in
dult. Szombathelyen végezte el iskoláit, aztán papnövendék 
lett, és 1860-ban áldozópappá szentelték. Később grófi csalá
doknál nevelő volt, 1871-ben pedig Pesten bölcseleti doktorrá 
avatták. Ezután tanulmányútra ment Berlinbe, a következő év
ben pedig a pesti egyetemen antropológiából, fiziológiából és 
logikából magántanári képesítést nyert, s ennek alapján 1875- 
ig antropológiát tanított. Közben azonban nagy változást ho
zott életében, hogy 1874-ben kitért a katolikus vallásból, és a 
református egyház kebelébe lépett át. Ez a körülmény minden 
bizonnyal kihatással volt arra, hogy elkerült régi helyéről, és 
Szabadkára jött a gimnáziumba, s itt egészen 1882-ig a ma
gyar, német és latin nyelvet tanította. Igen képzett ember volt 
tehát. A Szabadkai Közlönynél vállalt felelős szerkesztői tisztje 
nem is első lépése volt az újságírásban, mert régebben, még 
pesti tartózkodása idején belmunkatársa volt a Szabad Egyház 
című lapnak, és fömunkatársként dolgozott a Szabad Sajtó 
szerkesztőségében is. Két vallási tárgyú műve is jelzi irodalmi 
tevékenységét. 1868-ban Fehértemplomon adták ki A pápa és 
világi uralma című munkáját, Szabadkáról való távozása után 
pedig, 1888-ban Budapesten jelent meg Lelkigyakorlatok kézi
könyve című műve. Ez az utóbbi könyv tanúsítja mozgalmas 
életét is, tekintve, hogy amikor 1883-ban elkerült Szabadká
ról, és a pápai főgimnázium tanára lett, megint csak a katoli
kus vallás felé fordult, ISSö-'ben vissza is tért kötelékébe, sőt 
a szombathelyi püspökmegyében előbb segédlelkész, majd 
pedig plébános lett.

A Szabadkai Közlöny hasábjain azonban nem jutott ki
fejezésre ez a vallások 'közötti bizonytalankodása, sőt azt kell 
mondani, hogy a többi laptól eltérően ez a lap első számában 
nem is adott programot, előfizetési felhívás és hangzatos be
köszöntő vezércikk nélkül jelent meg. Csak az első negyedév 
letelte után, az 1876. március 13-i számában fordult dr. Fischer 
Lajos az olvasókhoz Tisztelt olvasóinkhoz című hosszabb cik
kében, amely mindenképpen megérdemli, hogy bővebben idéz-



zunk belőle, mert élénk fényt vet a vidéki újságírás kezdeti 
lépéseire és sanyarú helyzetére.

A oikk írója leszögezi, hogy néhány száz előfizetővel 
lehet ugyan egy vidéki lapnak tengődnie, de igazán jó mun
kát végeznie lehetetlenség, mert hát:

« . . .  egy lap kiállítása nem csak arra szorítkozik, hogy 
a lap igy amúgy megjelenjék, hanem gondot kell fordítani a 
külcsínre s a béltartalomra. Egy olcsó lapot akkor lehet csi
nosan, ízlésesen kiállítani, ha tömegesen járulnak az előfizetők 
a lap anyagi létének biztosításához. Béltartalma akkor leend 
érdekes, változatos, ha a szerkesztő nem csak arra szorítko
zik, hogy kegyelemből ma innen, holnap onnan várjon egy-egy 
vidéki tudósítást, hanem —  mert a munkás méltó a bérére —  
egyszersmind a beküldött cikkeket, ha az illető munkatársak 
kívánják, béltartalmukhoz illően díjazhassa is. Már pedig kér
dem, honnan lehet 200 előfizető mellett a beküldött cikkeket 
még díjazni is? Aki a szerkesztés és lapkiadás súlyos fela
datát ismeri, bizonyára beláthatja, miszerint az teljességgel 
lehetetlen.

A lap másik életfeltétele a szellemi támogatás.
A változatosság egyik főkelléke a lapnak. De ismét kér

dem, hogyan lehet a lap változatos, különösen a helyi érdekek 
képviselője, ha a helybeli hatóságok, intézetek, iskolák, magá
nosok még csak tudomást sem vesznek maguknak a lep 
létezéséről? Hogyan figyelmeztessük a t. közönséget az álta
lános érdekű megtörtént dolgokról, ha arról magunknak sincs 
tudomásunk —  hacsak egy-két esetet egyes jóakaróink nem 
tudatnak velünk? Azt ne várják az illető hatóságok és intéze
tek, hogy magunk futkossunk a hírek után; mert azt physikal 
időnk s elfoglaltságunk nem engedi; hogy pedig újdondászt 
tartsunk, arra hiányzik az anyagi képesség. Sajnáljuk, hogy a 
hatóságok s intézetek fel nem fogva egy lap culturális hiva
tását, annyira sem méltatták vállalatunkat, hogy működési kö
rükben történt fontosabb mozzanatokról tudósítottak volna ben
nünket; gyakran megtörtént, hogy a fővárosi lapokból kellett 
egyet s mást megtudnunk, míg a helyi lap teljesen mellőzve 
volt. Ebből kicsinyes lenézésre is következtethetünk, mi elég 
sajnos és a helyzet teljes félreismerésére mutat. Ki kell mon
danunk, miszerint nálunk borzasztó a közöny minden iránt, ami 
idegcsiklandó élvezetet, vagy hasznot nem hajt. Mélyen érezte 
a közönség a lap szükségességét, míg nem volt, most hogy 
van, nem törődik életével.«

Kell-e ennél hitelesebb helyzetkép a múlt századbeli vi
déki újságírás sanyarú helyzetéről? Lám, miért kerülnek ki a 
szerkesztők a tanárok, ügyvédek, egyetemi hallgatók közüli 
Mert munkájúkat nem fizetheti meg a kiadó, csupán amatőr 
alapon újságíróskodnák.



Hanem azért a panasz ellenére továbbra is rendszeresen 
megjelenik a lap. Mit is találhatunk benne? Erre választ adnak 
a rovatcímek. Hadd soroljam fel hát őket minden sorrend 
nélkül: Tárca, Helyi hírek, Vidéki hírek, Színház, Közgazdászat, 
Az országházból, Irodalom, Különfélék, Törvényszéki csarnok, 
Vidéki levelezés. Maga dr. Fischer Lajos azonban nemcsak 
szívét önti ‘ki a panaszban, hanem levonja mindennek a kö
vetkeztetését is, és a március 27-i számban bejelenti, hogy 
hivatalos és magánteendőinek halmaza nem engedi, hogy to
vább szerkessze a lapot, ezért a szerkesztés gondját átadja 
Sziebenburger Károly főgimnáziumi tanárnak. És éppen ezzel 
kapcsolatos az a válaszjellegű cikk is, amelyet a Subotički 
glasnikboz intéz a szerkesztőség:

»Tehát a lap nem hal meg, mint azt helybeli laptársunk, 
a Subotički Glasnik egyik számában oly örömmel hirdeti. Per
sze teljesen szive kívánsága szerint leendett, ha megérte volna, 
miszerint Szabadkán a magyar elem prostituáltassék annyira, 
miszerint még egy 4 frt-os lapot sem bír fenntartani, míg a 
bunyevácz-elem közlönye virágzik« . . .  » . . .  Bizony, bizony, 
több testvériességet vártunk volna tisztelt collégánktól.«

é s  itt vissza kell térni megint a Hírlapjaink című monog
ráfiában megjelent cikknek arra az állítására, hogy a Szabad
kai Közlöny vasárnaponként jelent meg. Mert attól kezdve, 
hogy Sziebenburger Károly vette át a szerkesztést, valóban 
vasárnapra tették át a megjelenés napját, és ugyanakkor vál
tozott a szerkesztőség címe is, ugyanis az I. kerület 141. szám 
alá, a Markovits-féle házba tette át székhelyét.

Sziebenburger Károly egészen fiatal ember volt még 
abban az időben, amikor vállalkozott a felelős szerkesztői 
tisztségre. 1849. október 25-én született Szabadkán, és 1876- 
ban tette le a tanári vizsgát, úgyhogy akkortájt kezdett törté
nelmet és földrajzot tanítani a szabadkai gimnáziumban, ami
kor a Szabadkai Közlöny megindult, miután előzőleg rövid ide
ig a pozsony-modori tanintézetben volt. Fiatal kora ellenére 
azonban már rendszeresen foglalkozott irodalommal, és jelen
tek meg írásai az 1876-ban kiadott Bácsbodrog-Megyei Árviz- 
Albumban is.

Amikor beült a lap szerkesztői székébe, nagy idealiz
mussal látott munkához, noha akadtak, akik figyelmeztették, 
hogy hálátlan feladatna vállalkozik. Erről így ír az április 2-i 
számban megjelent, őszinte szavak a t. olvasóközönséghez 
című vezércikkében:

»Ne szerkessz lapot! mert harag és gyűlölet lesz jutal
mad, fáradságod bére: rágalom! Szabadkára nem való lap; 
mert itt mindent pártszempontból ítélnek meg, s ha az egyik
nek kedvezesz, a másikat magadra haragítod és viszont.«



És a továbbiakban:
»„Szabadkára nem való lap!” Mi ezt nem hisszük, sőt 

lelkűnkből az ellenkezőről vagyunk meggyőződve; éspedig elő
ször azért, mert értelmes közönségünk meg van érve az em
beriség e legszentebb vívmányára: a sajtó szabadságra!«

És végül:
»Mi egyik vagy másik párt netaláni neheztelését vagy 

épen haragját illeti, erre nézve szintén azt jegyezzük meg, 
hogy mi nem pártok, sem egyének szolgálatában állunk, de 
lapunk minőségénél fogva nem is állhatunk; ép azért távol 
leend tőlünk az alacsony személyeskedés s e g y e s e k  m a 
g á n ü g y e i n e k  nyilvános meghurcoltatása.«

Valóban, a Szabadkai Közlönyben nem honosodott meg 
a durva, útszéli hang, még akkor sem, ha vitába szállt mások
kal. Sziebenburger Károly tartózkodott az efféle módszerektől. 
Jóval később, 1900-ban, amikor megjelent Tárczaleveleinék 
második kötete, az Utószót követően így irt róla Atropin (dr. 
Káplány A.): »nem sért, nem provokál, csak a tyúkszemre hág, 
egy pár találó szóval veti oda azt, amiről mások unalmas ha
sábokat írnak«.

Vitatkozni azért vitatkozik a lap, például a Subotički glas- 
nikka\ is, mert az —  szerinte — »nyíltan kimondja: hogy ro- 
konszenvet és művelődésére segédeszközöket kereshet hor- 
vátnál, rácznál, cserkesznél, tatárnál, csakis nem: a magyar
nál?« Ezt az állítását a Glasnikból vett idézetekkel igyekszik 
bizonyítani. Mindenképpen érdemes beleolvasni ebbe a vita
cikkbe, mert előrevetített képet ad a későbbi nemzetiségi vi
szályról, sőt ezen belül magában a bunyevácság soraiban mu
tatkozó belső ellentétekről is. Az egyik cikk például, amelyet 
a Szabadkai Közlöny a Subotički glasnikbó\ idéz, a »magyar- 
bunyevác értelmiség« ellen fordul, ilyen szavakkal:

»Hol is kereshetnénk mi másutt népünk művelődésére 
segédeszközöket m i n t  a h o r v á t o k n á l  és  s z e r b e k 
né l ?  T á n  a m a g y a r o k n á l ?  Sem nálatok, sem a ma
gyaroknál nem kereshetünk. Először azért: mert köztünk és 
közöttetek, m e g m a g y a r o s o d o t t  b u n y e v á c  u r a k !  
a z  e l v e k b e n  nagy a különbség. 2-szor azért, mert ti nem 
is vagytok k é p e s e k  valakit kiművelni.«

»Ti nem vagytok képesek mást művelni, mert aki mást 
tanítani s művelni akar, annak n e m z e t i  j e l l e g g e l  kell 
bírnia, a m i v e l  ti nem bírtok. Ti a nemzet eunuchjai (heréit- 
jei) vagytok. Magyar testvéreinktől nem kívánhatjuk, hogy né
pünket műveljék; részint azért, mert az ily mű n a g y l e l k ű 
s é g g e l  jár; részint azért, mert a magyar nemzetnek nagy 
t ö b b s é g e  a műveltség igen alacsony fokán áll s így más 
nemzetek művelésére nincsen idegök (?)«



»Nekünk tehát nem marad egyéb hátra, mint a horvátok 
és szerbekhez fordulni, és az ő testvériségüket keresni, mert 
egyedül az ő közreműködésüktől függ a mi s testvériségünk 
üdve.«

A nemzetiségi kérdésben folytatott vita a későbbiekben 
is vissza-visszatér a lap hasábjaira, noha maga a Szabadkai 
Közlöny nem marad változatlan. Változik a szerkesztősége is; 
a Markovich-féle házból a Joó-féle házba, a Joó-féle házból 
a Buday József-féle házba (VI. kör) költözik át, és változik a 
szerkesztő személye is. Előbb, 1877. márciusában Czeisz Máté 
fiatal ügyvéd vette át a szerkesztést, Dékics Józseffel együtt, 
mert Sziebenburger Károly kivált a szerkesztőségből, és saját 
lapot alapított, Szabadka és Vidéke címmel, aztán 1878-ban 
a 40. számtól Szalay László A. ügyvéd szerkesztette a Szabad
kai Közlönyt egészen 1879 végéig. Ebben az időben egyébként 
egy ideig hetenként háromszor, szerdán, pénteken és vasárnap 
jelent meg a lap, igaz, csupán két oldalon. Akkortájban ugyanis 
a szegedi árvíz pusztításai miatt széles körű gyűjtőakció indult, 
s a Szabadkai Közlöny is rendszeresen közölte az adakozók 
névsorát. Március 19-e és április 6-a között —  mint a szer
kesztőség közölte —  azért tértek át a heti háromszori megje
lenésre, hogy »az adakozók neveinek közlése ne vegyen a he
tenkénti egyszeres megjelenésnél hasábokat igénybe.«

A lapnál egyébként még többször történt változás a meg
jelenés napja tekintetében, sőt nem csupán ebben. Ennek a 
fejezetnek azt a címet adtam, hogy A Szabadkai Közlöny csa
ládja. Ez a cím arra mutat, hogy ezúttal többről van szó, mint 
egyetlen lapról. Ezt a »több lap« megjelölést azonban nem 
úgy kell érteni, hogy a Szabadkai Közlöny kiadóhivatala egyi
dejűleg több lapot is kiadott, hanem úgy, hogy a lap címe 
többször változott. 1880. január 21-én például a városi tanács 
felterjesztette a belügyminiszterhez Schlesinger Sándor nyom
dásznak azt a beadványát, amelyben bejelenti, hogy a tulajdo
nát képező Szabadkai Közlöny eddigi címét Bácskai Hírlapra 
változtatta.27 Ugyanebben a beadványban Schlesinger bejelen
tette azt is, hogy mivel Szalay László volt lapszerkesztő vissza
lépett, azért a lap szerkesztéséért január 17-étől kezdve ő vál
lalja a felelősséget.

A Szabadkai Közlöny címváltozásáról megemlékezik Joso 
šokčić is kéziratban maradt sajtótörténetében, megírja azt is, 
hogy Bácskai Hírlap lett az új címe, de ez a cím meg is té
vesztette. Egy évvel később ugyanis megjelent egy másik lap 
is, szintén Bácskai Hírlap címmel, éspedig mint a Széchenyi 
Ifjúsági Kör lapja (erről a lapról majd az ifjúsági lapok között 
írok bővebben), és Sokčić ezt tekinti a Szabadkai Közlöny foly
tatásának. A Közlöny folytatásaként megjelent Bácskai Hírlap- 
bőI ugyanis egyetlen példány sem található ma már a könyv



tárakban, s ezen az alapon nem is ellenőrizhető Šokčić állí
tása. Kiszlingstein Sándor azonban Magyar Könyvészet című 
müvének második kötetében megemlíti külön-külön mind a 
két Bácskai Hírlapot, ezenkívül pedig a szabadkai levéltárban 
is van egy ügyirat,28 amelyből kiderül, hogy a belügyminisz
térium 1880. április 15-én az iránt érdeklődött Szabadkáról, 
hogy a Bácskai Hírlap címe mikor változott vissza Szabadkai 
Közlönyre, s azt a választ kapta a tanácstól, hogy a vissza- 
változás 1880. április 4-én történt meg, s ekkor a lap Szalay 
László A. ügyvéd felelős szerkesztése mellett Czeisz Máté 
ügyvéd tulajdonává vált. A néwisszaváltoztatás tehát jóval 
előbb megtörtént, mint ahogy az ifjúsági Bácskai Hírlap meg
jelent.

Az imént Schlesinger Sándornak a bejelentése alapján 
megállapítottam, hogy a szerkesztést a cím megváltoztatásakor 
ő maga vette át. A Hírlapjaink című millenniumi kiadványban 
azonban az áll, hogy negyed éven át, vagyis a cím visszavál- 
toztatásáig Müller Gyula gimnáziumi tanár (azaz: dr. Molnár 
Gyula, aki később a Zombor és Vidéke szerkesztője lett) vál
lalta az újság szerkesztését. E két állítás között azonban nyil
ván nincs is ellentmondás, ugyanis a valóságos szerkesztő 
minden bizonnyal Müller lehetett, Schlesinger pedig —  mint 
a lap tulajdonosa —  csupán a felelősséget vállalta a szer
kesztésért.

Amikor azonban visszaváltozott a lap címe Szabadkai 
Közlönyre, azaz amikor Schlesingertől Czeisz vette át tulaj
donjogát, megkezdődött egy olyan korszak, amelyben szinte 
egymást követték az újabb és újabb változások az újság éle
tében. A Hírlapjaink szerint ugyanis 1882. január elsejétől Sza
lay László A. vette át ideiglenesen a lap kiadási jogát is, s az 
alatt az idő alatt, amíg a szerkesztőség élén állt, szabadelvű 
szellemben szerkesztette a lapot, amely tulajdonképpen a Mu- 
kits-párt orgánuma volt.

Ebben az időben egy külön mellékletet is kiadott a Sza
badkai Közlöny —  Délibáb címen. Ebből a mellékletből azon
ban egyetlen példány sem maradt fenn, és csupán abból a 
kis hírből tudunk róla, amely megszűnését adta tudtul. 1882. 
május 28-án, a lap 22. számában ugyanis a következőket ol
vashatjuk:

*»D é l i b á b  című, kísérletképp megindított melléklapunk 
jövőre kiadását beszüntettük.«

Ebből a hírből azonban nem állapíthatjuk meg sem azt, 
hogy mikor indították a Délibábot, és mennyi ideig jelent meg, 
sem pedig azt, hogy milyen jellegű volt.

Szalay időszaka csak 1883 végéig tartott. Akkor ugyanis 
előzetes bejelentés nélkül hirtelen visszalépett, és nemcsak 
hogy otthagyta a Szabadkai Közlönyt, hanem amikor 1883. ja



nuár 1-én kiadta új lapját, a Szabadságot, ennek első számá
ban egyszerűen megszűntnek nyilvánította a Szabadkai Köz
lönyt, és annak örökösévé a Szabadságot nevezte ki, amelyet 
aztán ezzel a logikával nem az első, hanem az ötödik évfo
lyammal kezdett, s az első oldalon így jelölte meg a címet: 
SZABADSÁG — s alatta kisebb betűkkel: a Szabadkai Közlöny 
helyett kiadja Szalay László ügyvéd. Erre azonban később még 
visszatérek.

A Szabadkai Közlöny helyett megjelent ugyan egy újabb 
lap, ugyanakkor azonban Schlesinger Sándor továbbra is kiad
ta az eredeti Szabadkai Közlönyt. Ezt a furcsa helyzetet az 
hozta létre, hogy Szalay a magáénak tekintette az újságot, 
viszont — mint a Szabadság bevezető cikkében mondta — 
nem sajátíthatta ki a lap »hirdetési rovatát«, amely Schlesin
ger Sándor nyomdatulajdonos tulajdonát képezte. A »hirdetési 
rovat« tehát külön életre kelt, és életben tartott egy lapot is, 
amely azonban ettől kezdve egyre inkább elszürkült, s 1885- 
ben mint kereskedelmi, ipari és vegyes tartalmú hetilap a Sza
badkai Általános Ipartársulat hivatalos közlönyévé vált; alcíme 
is azt hirdette, hogy: »Szabadkai Kalauz — kereskedők és ipa
rosok névjegyzéke.« Minden számában közölte a szabadkai ke
reskedők és iparosok nevét és pontos címét csaknem egy tel
jes oldal terjedelemben. Ez az egy oldal voltaképpen számról 
számra csaknem szó szerint megismétlődött, tekintve hogy 
egy-egy számban elfért minden szabadkai kereskedő és iparos 
lakcíme —  már legalábbis azoké, akik szükségesnek tartot
ták, hogy benne legyenek a jegyzékben.

Nyugodtan elmondható, hogy a Szabadkai Közlöny ebben 
az időben kiérdemelte a »minden idők legunalmasabb, legszür
kébb lapjá«-nak címét, mivel az említett névjegyzéken kívül 
más nem is nagyon volt benne. Ennek ellenére mégis megje
lent rendszeresen, mert a jelek szerint kifizetődött a hosszú 
névsor szüntelenül megismétlődő közlése. Megjelent a lap, ha 
nem is egyforma folyamatossággal, mert egy időben minden 
vasárnap került ki a nyomdából, aztán áttért a csütörtöki meg
jelenésre, majd pedig szombatonként került az olvasók aszta
lára, ha ugyan abban az időben beszélni lehet olvasókról
— az említett kereskedőkön és iparosokon kívül.

Ez után a hirdetési időszak után 1888. január elsején 
megjelent a Szabadkai Közlönyben a bejelentés, hogy ettől a 
naptól kezdve a lapnak a körülményekhez képest teljesen ren
dezett szerkesztősége van, s így rendszeresen, szigorú tárgyi
lagossággal fogja tárgyalni a helyi érdekű ügyeket, csakis a 
közügyeket tartja szem előtt, és óvakodik a pártok magánér- 
dekü súrlódásaival foglalkozni. Ekkor az újság »társadalmi és 
vegyes tartalmú hetilap«-pá lett. Szerkesztéséért ugyan tovább
ra is a nyomda- és laptulajdonos Schlesinger Sándor felel, de 
van egy tényleges szerkesztője is: B. Deák Lajos.



Azután következnek az újabb változások.
1889. január 6-ától, azaz az 1. számtól Handelsmann An

tal veszi át a lap szerkesztését. A Szives olvasóinkhoz! cím
zett felhívás bejelenti, hogy:

»Lapunk 14-ik évfolyamát kezdjük meg e számmal, e 
hosszú idő alatt lapunk úgy szólván csak a létért küzdött, ten
gődött. Jól tudjuk mi ennek okát, mely abból ered, hogy az 
általunk lobogtatott zászló alá csak kevesen sorakoztak, mert 
nincs még itt az idő, midőn Szabadka önálló kereskedelmi 
életet folytasson.

Lapunk ez évfolyama elé új cél elérése van tűzve, s meg- 
felelőleg új erők állnak rendelkezésünkre. A társadalom és 
közművelődés szolgálatában állottunk eddig is és ezután is 
ez lesz a főtörekvésünk.« . . .  »Beláttuk azonban azt is, hogy az 
iskolaügy kevésbé van méltatva figyelemre a sajtó részéről, 
mintsem azt megérdemelné. E mulasztás valóban jóváteendő, 
s mi nyíltan valljuk magunkat a tanügy lapjának is.«

Ennek megfelelően a lap alcíme is így módosul: »Vegyes 
tartalmú helyi közérdekű és megyei tanügyi lap«.

Igaz, Handelsmann Antal nem soká maradt meg a lap 
élén, a tulajdonos megint mást gondolt, nem a tanító Handels- 
mannra volt szüksége, más tervei voltak. Hanem azért egy-két 
szót kell szólnunk erről az emberről is, aki a lapon át a tan
ügyre kívánta terelni a figyelmet. Először is azt kell leszö
geznünk, hogy a későbbiekben a fia sokkal nagyobb szerepet 
játszott a szabadkai sajtóéletben, mint ő maga. A fia ugyanis 
Havas Károly, a két háború közötti Napló kétcsillagos cikkei
nek írója. Az apa tulajdonképpen csak kisebb kirándulásokat 
tett a sajtó területére — mint például ebben az esetbsn is. 
Tanító volt egyébként, bár ő maga is írdogált. Kisebb, gyer- 
mekies hangú versei Havas Antal néven még a két háború 
közötti Naplóban is megjelentek.

Szabadkán született 1860. október 19-én. Mint tanító több 
elemi iskolai olvasókönyvet és más tankönyvet állított össze. 
Az első világháború után, a húszas években például Dušan 
Milutinoviótyal és Cserrtai Károllyal mint társszerzőkkel együtt 
ö készítette Jugoszláviában az első itt kiadott magyar nyelvű 
tankönyvet a magyar középiskolások számára, mint a Hírlap 
írta 1922. október 24-i számában. Ez a tankönyv a felsőbb 
elemi iskolák, tanonciskolák és I. osztályos középiskolások 
számára készült Általános olvasókönyv első kötete volt, ame
lyet a Lipsitz és Lampel cég adott ki. De mint már említettem, 
nem csupán az iskolaügyek, hanem az irodalom iránt is érdek
lődött, s a tanügyi értekezések mellett írt tárcacikkeket, elbe
széléseket és verseket a szabadkai és más lapokba is, amikor 
másutt, például Zalában tanítóskodott. A Hírlap 1922. decem-



bér 24-i száma is úgy ír Havas, azaz Handelsmann Antalról, 
mint »aki párisi és pesti, bécsi redakciók emlékeit hozta haza 
és aki a szuboticai újságíráson keresztül akarta megtalálni a 
visszafelé vezető utat az irodalomhoz. . .« Megjelent egy önálló 
müve is Afrikai képek címmel (Szabadka, 1895) Havas Antal 
néven, amelyben Afrikával kapcsolatos ismereteit megpróbálta 
a fantázia erejével kiszínezni — verses formában, de a kritika 
aztán szemére is vetette, hogy nagy melléfogásokat csinált, 
mert hát soha még a közelében sem járt Afrikának.29

Ilyen irodalmi és főleg a tanügy fellendítésére irányuló 
ambíciókkal került 1889-ben a Szabadkai Közlöny szerkesztői 
posztjára is, bár a tulajdonos nem ezt várta tőle. Erre már a 
szerkesztés elvállalása után mindjárt rá is kell döbbenie, ami
kor kiderül, hogy a Szabadkai Közlönynek, politikai lappá kell 
válnia a szabadelvű párt addigi lapjának, a Közvéleménynek a 
megszűnése miatt. íme, hogy ír erről 1889. január 13-án a 
mindössze egyhetes szerkesztő:

»A folyó évi első számban szűnt meg a Közvélemény 
és ugyancsak az első számban vette át csekélységem e lap 
szerkesztését. . .  A pártlap természetesen ismét politikai irányú 
lesz, még pedig valószínűleg oly formán, hogy a Szabadkai 
Közlöny lesz pártlappá. Ez esetben vissza kell lépnem a szer
kesztőségtől, mert sem állásom, sem helyzetem nem engedné 
meg, hogy politikai tendentiákkal biró lap élére álljak.«

Amitől Handelsmann Antal tartott, valóban be is követ
kezett már a következő héten: a Szabadkai Közlöny megint 
megváltoztatta jellegét —  és szerkesztőjét is. Alcíme szerint 
»társadalmi, közművelődési és szépirodalmi hetilap« lett, mely 
minden vasárnap jelenik meg, Schlesinger a laptulajdonos és 
a kiadó, Szendrey Imre pedig a felelős szerkesztő. Ez a Szend- 
rey Imre a szabadkai polgári fiúiskola tanára volt, aki szintén 
foglalkozott irodalommal is. Ö indította el a pártpolitika útján 
a Szabadkai Közlönyt, amelynek az 1889. január 20-i számban 
megjelent vezércikkét a szabadelvű párt központni bizottsága 
írta alá, bejelentvén, hogy a megszűnt Közvélemény helyett, 
amelyet szerkesztője beszüntetett, s amely voltaképpen nem 
is állt a párt közvetlen befolyása alatt, a továbbiakban a Sza
badkai Közlöny lesz a párt orgánuma.

» . . .  mi egy oly lapot éspedig pártlapot indítunk meg 
ezennel, amelynek egyik legfőbb célja leend a h a z a f i s á g 
b a  n és mindabban, ami e z t  előmozdítja, tündökölni.«

Szendrey Imre azonban szintén nem soká maradt a lap 
élén. öt dr. Vécsei Emil ügyvéd és Török Zsigmond nyugal
mazott törvényszéki bíró követte. 189t-ben változott —  jóval 
kisebbre —  a lap formátuma is, igaz, ugyanekkor 8 oldalas 
lett, s aztán 1892-ben a Szabadkai Közlöny megszűnt a sza
badelvű párt orgánuma lenni, független sajtószervvé vált, amely



a város közügyeivel, az ipar, a kereskedelem és általában a 
közgazdaság kérdéseivel foglalkozott. A szerkesztőcserék azon
ban ekkor sem értek véget, mert 1895-ben előbb Kovács Samu 
polgári iskolai tanár, majd pedig újra Schlesinger Sándor lap- 
tulajdonos vette át a szerkesztést. Nagyjából ebből az időből, 
1896-ból származik a lap példányszámára vonatkozó egyetlen 
adat. A Hírlapjaink című monográfia ugyanis közli, hogy a 
Szabadkai Közlöny 1896-ban 600 példányban jelent meg.

Ezzel tulajdonképpen le is zárhatjuk a Szabadkai Köz
löny történetét. Ami érdemlegeset még el kell mondani, az 
már nem rá, hanem utódjára, a Hétfői Újságra vonatkozik. A 
Szabadkai Közlönyről csak azt kell még megemlíteni, hogy —  
talán éppen azért, mert tulajdonosa elsősorban a hirdetéseket 
helyezte előtérbe, amelyekből pénzt várhatott — egy alkalom
mal komoly összeütközésbe került az adóhivatallal. 1896. au
gusztus 3-án ugyanis a zombori m. kir. pénzügyigazgatóság 
arra figyelmeztette Lazo Mamužić polgármestert, hogy »a 
Szabadkai Közlöny című lap kiadója tetemes hirdetési dij tar
tozással van hátralékban«. Ugyanakkor másolatban megküldte 
a szabadkai m. kir. adóhivatal jelentését is, amelyből kiderül, 
hogy Schlesinger Sándor, a lap kiadója »dacára annak, hogy 
részére részletfizetés engedélyeztetett, mind e mai napig egy 
krajcárt sem fizetett be hírlap hirdetési illeték hátralékának 
fedezésére.«30

A m. kir. adóhivatal jelentésében egyebek között ez áll:
»Tisztelettel kérjük a Nagytekintélyű m. kir. Pénzügyigaz

gatóságot, hogy a városi adóhivatalt utasítván, kegyeskedjék 
a végrehajtási eljárás sürgős és erélyes eszközlésére, mert 
már több ízben tapasztaltatott, hogy a városi adóhivatal a hír
lap hirdetési illeték hátralék behajtása körül igen lanyhán 
vagy egyáltalán el nem jár.«

A pénzügyigazgatóság tehát megkeresi a polgármestert, 
hogy »erélyesen intézkedni szíveskedjék az iránt, hogy a sza
badkai kir. adóhivatal megkeresései elintéztessenek, a kimuta
tott hátralékok a városi kir. adóhivatal által kellő szigorral ve
zetett végrehajtás útján beszedessenek és az ez irányban tett 
intézkedései s eredményükről ezen p. ü. igazgatóságot mielőbb 
értesíteni szíveskedjék«.

Szó ami szó, mindezek után nyilvánvaló, hogy mi történt. 
A polgármester értesítette a pénzügyigazgatóságot, hogy az 
intézkedés megtörtént, és augusztus 17-ére már ki is tűzték az 
árverést. Mint már említettem, ebben az időben 600 példány
ban készült a lap, az eladott példányokból tehát nemigen lehe
tett fedezni az adóhivatal által követelt hátralékot. Hanem azért 
Schlesinger Sándort, aki időközben már Szabadosra magya
rosította a nevét (egyébként később, 1910-ben beválasztották 
a vidéki hírlapírók országos szövetségének örökös tagjai so



rába), s aki megint csak átvette a felelős szerkesztői tisztet is, 
mint a jelek mutatják, nem érintette nagyon súlyosan az árve
rés útján behajtott tartozás, mert a lap azért élt továbbra is, 
bár a kilencszázas években már kisebb formátumban jelent 
meg mint társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap, s 
a címjegyzék is végleg kimaradt belőle, változatosabbá váltak 
a hírei is, a színházról is vannak már híradások, noha a »szép- 
irodalmi« megjelelölés így sem illik a lapra, de ez más, ma
gukat szépirodalminak feltüntető lapokra is vonatkozik ebben 
az időben, ugyanis a szépirodalmat legfeljebb a tárca kép
viseli ezeknek a »szépirodalmi« lapoknak a hasábjain, no meg 
egy-két hír a megjelent könyvekről

1906-ban aztán még egy taggal bővül a Szabadkai Köz
löny alcímben említett családja. Szeptember 3-án ugyanis me
gint új címmel jelenik meg a lap. Megmarad ugyan fölül a 
Szabadkai Közlöny megjelölés, csak éppen jóval kisebb betűk
kel, s alatta a főcím jellegét a nagyobb betűs Hétfői Újság 
felirat veszi át. Felelős szerkesztője továbbra is Szabados Sán
dor, a szerkesztő azonban Garai Kornél, s a lap nem vasár
naponként jelenik meg, hanem »minden hétfőn, vagy ünnep 
után való délelőtt«. Az új beköszöntő szerint célja az, hogy 
hézagpótlóan már hétfőn beszámoljon az olvasóközönségnek 
a vasárnapi eseményekről. A sikeres munka érdekében sike
rült megnyerni »egy ügyes, az újságírás terén már jártas mun
katársat«, Garai Kornélt, aki a szerkesztést és *>egyúttal a hír
szolgálat nem éppen könnyű feladatát is volt szives elvállalni«. 
És tovább: »A Szabadkai Közlöny harmincegy éven át mindig 
komolyan, önzetlenül teljesítette feladatát, és mint Hétfői Újság 
ezen elvet még szigorúbban fogja gyakorolni.«

Most valóban meglátszik a változás a lapon, éspedig nem 
csupán abban, hogy 6— 8 oldalas terjedelemben kezd megje
lenni, hanem még inkább abban, hogy az egykori címjegyzék 
helyett annyira felélénkül a tartalma, hogy valósággal bulvár
lappá válik: első oldalán nagy címekkel számol be szenzációs 
gyilkosságokról, öngyilkosságokról, s igen sok rövidebb-hosz- 
szabb hír jelenik meg véresre vert férjről, izgalmas haramia
fogásról, kéjgyilkosságról és egyéb szenzációkról.

De az efféle lapélénkítés is csakhamar eltűnik a Hétfői 
Újságból. 1910-ben változik ugyan a lap formátuma, valamivel 
nagyobb lesz, de ez sem érdemleges változás. A következő 
években új próbálkozás, hogy a vezércikk helyét elfoglalja a 
Rovás című rovat, mely néhány fontosabb hírt foglal magában, 
esetleg néhány soros kommentárral. Ezt a rovatot aztán még 
a világháború sem mozdítja ki helyéről. A szarajevói merény
let híre is csak a harmadik oldalra került, és csak a 2. oldalon 
jelenik meg az a hír is, hogy Elrendelve a részleges mozgósí
tás —  Háború Szerbiával, és csak később szorítják ki a há



borús hírek a RovásX. Ekkor azonban már a helyi hírek is ki
maradnak. Általában azt mondhatnánk erről a hosszú életű 
lapcsaládról, hogy tulajdonosa mindig is háttérbe szorította a 
tájékoztató jelleget az üzleti jelleggel szemben. Annak idején 
minden jel szerint ezért vált ki a szerkesztőségből és alapított 
külön lapot Szalay is, hátat fordítván a »hirdetési rovat« tulaj
donosának. Még később, amikor bulvárlappá igyekezett vál
toztatni a szerkesztő, akkor sem voltak meg erre az igazi le
hetőségei, mert a jelek arra mutatnak, hogy a lap még szen
zációit is más lapokból szerezte, mert nem voltak saját tu
dósítói.

Hogy mikor szűnt meg a Hétfői Újság, azt nem lehet pon
tosan megállapítani. 1915. június 9-én Szabados Sándor mint 
felelős szerkesztő és kiadótulajdonos eleget tett ugyan annak 
az új, háborús rendelkezésnek, hogy bejelentést kell tenni 
minden létező lapról,31 ez után azonban más nyomát nem ta
láltam a levéltárban a Hétfői Újságnak. A budapesti Országos 
Széchenyi Könyvtárban 1915. december 27-i dátumot visei a 
gyűjtemény utolsó példánya. A szegedi Somogyi Könyvtárban 
azonban a teljes 1916. évi évfolyam is megvan.

» . . .  Egy fej. egy szív és egy kar«

Alig egy esztendővel azután, hogy a Szabadkai Közlöny 
első száma megjelent, megszületett egy másik magyar hetilap 
is Szabadkán. Minthogy a Subotički glasnik már 1876 nyarán 
megszűnt, így a Szabadkai Közlöny egyedüli lap maradt a vá
rosban. Éppen ez a körülmény indította arra a lap akkori szer
kesztőjét, Sziebenburger Károlyt, hogy kiváljon a Schlesinger 
Sándor tulajdonát képező újság kötelékéből, és saját elképze
léseit követve, létrehozzon még egy újságot. Láthattuk, hogy 
a nyomdatulajdonos érthetően az üzleti szempontokat helyezte 
előtérbe, mert ha volt anyagi haszon a lapból, akkor az csakis 
a hirdetésekből és a későbbi címjegyzékből volt, nem pedig 
a gyér példányszámú újság árából; éppen ez a 'körülmény 
idézte elő a gyakori szerkesztőváltozásokat. Sziebenburger 
Károly sorrendben a második szerkesztő volt, aki hátat fordí
tott a Szabadkai Közlönynek, de nem lett hűtlen az újságírás
hoz, hanem a városi tanácshoz fordult, és »teljes tisztelettel« 
értesítette, hogy Szabadka és Vidéke címen saját kiadásában 
1877. március 29-én egy új hetilapot indít.32 Ennek a lapnak a 
március 18-án tett bejelentés aláírása szerint Sziebenburger 
Károly főgimnáziumi tanár a felelős szerkesztője és kiadótulaj
donosa is. A bejelentésből ugyan azt olvashatjuk ki, hogy a 
Szabadka és Vidéke társadalmi és közgazdászat! hetilap lesz, 
magán a lapon azonban, amely a bejelentett dátumra ponto



san meg is jelent, az alcím ezt hirdeti: »Társadalmi, közműve
lődési és szépirodalmi közlöny.«

A lap szerkesztősége az I. körben, a 43. szám alatti 
Joó-féle ház földszintjén volt, a nyomdai munkákat pedig Bit
termann József nyomdája vállalta. Az első időben minden 
csütörtökön jelent meg a Szabadka és Vidéke, nyilvánvalóan 
azzal az elgondolással, hogy a megjelenés minél távolabb 
essék a másik lap, a Szabadkai Közlöny megjelenésének nap
jától. Az 1. számban közzétett Előfizetési felhívásban, amelyet 
maga a felelős szerkesztő és laptulajdonos írt alá, Sziebenbur- 
ger Károly így okolja meg a lap megjelenésének szükséges
ségét:

»Ez új lap megindítására legfőképen indokul szolgált az, 
miszerint egy évi szerkesztőségem alatt arról győződtem meg, 
hogy városunk és vidékének társadalmi viszonyai oly nagy fon
tossággal bírnak, miszerint azoknak megbeszélése- és fejtege
tésére városunkban ez idő szerint levő egyetlen hetilapnak sok 
féleképen igénybe vett hasábjai oly kevés tért nyújthattak, mi
szerint még egy lapnak alapítását értelmiségünk körében szük
ségesnek találtam.«

Azután főbb vonalakban ismertette azt is, hogy elképze
lései szerint mi mindennel is kell foglalkoznia az új lapnak. A 
vezércikk természetesen mindig valami közérdekű tárgyról 
szól. Ezenkívül azonban helyet kap a lapban a közgazdászat, 
különös tekintettel a város és a megye gazdasági viszonyaira, 
továbbá a tanügy, a levelezések és a törvényszéki csarnok ro
vata, a színi és irodalmi szemle, a legújabb irodalmi termékek 
kritikai ismertetésével, továbbá természetesen a helyi és vidé
ki hírek, időközönként pedig politikai szemle is, a fontosabb 
országos és külföldi események könnyebb áttekintése érdeké
ben, a minden lapból elmaradhatatlan Tárca rovat a szépirodal
mi termékek 'köréből, és minthogy a lakosságot természetsze
rűen különösképpen érdeklik, közli a lap rendszeresen a heti 
és országos vásárokon kialakult piaci árakat is. és még valami 
hozzártartozik a lap teljes arculatához, ami ebben az időben, 
amikor még nagy újdonság volt a vasút, különösen érdekelte 
az olvasóközönséget: az egyelőre még egyetlen alföld-fiumei 
vasút menetrendje, amelyet minden lapszámban megtalálhatott 
az utazni vágyó közönség. És végül nem szabad megfeledkezni 
arról sem, ami ugyan kevésbé volt talán érdekes az olvasók 
szempontjából, de ami mindenképpen hozzájárult a lap fenn
tartásához: a hirdetések rovata.

Ebben az Előfizetési felhívásban szembetűnő, hogy a 
szerkesztő szükségesnek tartotta a színi és irodalmi szemlék 
rendszeres beiktatását is. Már a Szabadkai Közlönnyel kapcso
latban is megemlítettem Sziebenburger Károlyról, hogy nem
csak gimnáziumi tanár volt, hanem írással is foglalkozott, és



a későbbiekben jellegzetes alakja lett a szabadkai színházi 
életnek is. Később, amikor harmincévi tanári szolgálat után 
nyugalomba vonult, Quasimodo, azaz Braun Henrik, a szabad
kai újságírás egy másik kimagasló alakja, éppen erre az ol
dalára mutatott rá megjelent könyvének33 végén közreadott, 
A Táti című írásában: »Szereimében vagy direktorában csaló
dott primadonna; kóristanő, kit a karmester szekiroz; direktor, 
ki subventióját rendesen nem kapja —  drámai szende, kitől 
legjobb szerepeit harácsolja el a naiva, rendező, kinek görög 
tüzét oltja el a főparancsnok: mind Tátihoz szalad, mind tőle 
kér segítséget és a mi örökifjú tátink segít mindenkin, békét 
parancsol mindenütt.«

Mert Sziebenburger Károly, azaz népszerű nevén: Táti, 
közismert volt arról a későbbi években, hogy minden szabad 
idejét a színháznak szentelte, ott volt a kulisszák között és az 
emeleti páholyban, még színpadi müvet is írt, a Bottyán gene
rális című három felvonásos történelmi színművet, amelyhez 
Gaál Ferenc szerezte a zenét. És mint a színházhoz közel ál
ló, a színházért rajongó ember, Békeffy Gyula lemondása után 
elnöke lett a színügyi bizottságnak is. Colorado írói álnéven 
írt tárcalevelei igen népszerűek voltak abban az időben, és 
1888— 1900-ban két kötetben is napvilágot láttak. Volt tűzol
tóhadnagy, és mint ilyen, megírta 1898-ban a szabadkai ön
kéntes tűzoltótestület tízéves fennállásának emlékkönyvét, volt 
obtyinár, azaz a törvényhatóság tagja, volt fő- és almunkatársa 
a szabadkai lapoknak a későbbi években, és számos törté
nelmi vonatkozású írását adta közre hasábjaikon.

Nem volt idős akkor sem, amikor távozott az élők sorá
ból, hiszen még ötvenhatodik életévét sem töltötte be: 1849. 
október 25-én született, és 1905. október ötödikén halt meg 
Szabadkán. Mint a Bácsország című irodalmi lap 1905. október
15-i számából megtudjuk, temetésekor a ravatalnál Kosztolá
nyi Árpád és Pesti Ihász Lajos színigazgató búcsúztatták, a 
temetőben pedig Csillag Károly, a szabadkai újságírás egy jól 
ismert tagja vett tőle örök búcsút az újságírók nevében.

Abban az időben azonban, amiikor —  a Szabadkai Köz
löny szerkesztőségéből kiválva —  megalapította saját lapját, a 
Szabadka és Vidékét, még csak huszonhét éves múlt, és a 
lapalapítással nem is az író került előtérbe, hanem az újságíró, 
akinek el kellett jegyeznie magát a politikával is. És mint 
politikus —  ezt megint csak Atropin, azaz dr. Káplány A. álla
pítja meg róla —  »lelke mélyén erős balpárti, írásban mérsé
kelt ellenzéki,« ha azonban a törvényhatóságban szavaznia kel
lett —  akkor »mameluk.«

Bizonyára ez a »mameluk« természete a magyarázata 
annak is, hogy ha nem is túlzó mértékben, de Japjának hasáb
jain is helyet adott az akkorjában megnyilatkozó magyar asz-



szimi'láeiós politikának. Ezt a politikát egyébként igen érdeke
sen indokolja meg a Szabadka és Vidéke 1877. március 19-i 
számában Sziiklai Somának a nemzeti kérdésről írt hosszabb 
tanulmánya. Nézzük csak, mi is okozta Sziklai Soma szerint 
ennek a problémának az előtérbe kerülését!

»A magyar elem a negyvenes évekig ép oly idegen volt 
saját hazájában, mint akármelyik más, mert amely országban 
a közügyek nyelve idegen nyelv —  ha mindjárt holt nyelv is
— és egyik elem nyelve sincs alkalmazásban, ott mindegyike 
e népelemeknek egyaránt idegen. S így hazánkban, hol a 
latin, a római volt a közügyek nyelve, egyik nemzetiség sem 
érezte magát alárendeltségben a másiktól, mert a magyar 
nyelv a diaetátói ép úgy proskribálva volt, mint akármelyik más. 
De amint ezen állapot ellen az „ifjú Magyarország” (ha e kife
jezéssel élnem szabad) megindította akcióját, amint a magyar 
nyelv latinhelyettesítő és kizárólagos használatáért kezdtek 
menydörögni a szónokok, amint a magyar nyelv kivetkezni 
kezdett eddigi nehézkes öltözékéből, amint a nyugati kultúra 
megtevé hatását az erkölcseinkre és szokásainkra, amint a 
nyugati szellem nemesbitő befolyása irodalmunkra megtevé 
hatását, amint nyelvmivelő és tudós társaságaink keletkeztek
— a szerint emelkedett magasabbra s magasabbra a magyar 
elem s magyar szellem, meg a többbi népelemek —  nemzeti
ségek között a válaszfal; mert a magyar szellemi fensőbb- 
$ég óriási haladása veszélyeztető befolyással kezdett lenni a 
többi nemzetiségre.«

Sziklai Okfejtése kétségtelenül figyelemre méltó és logi
kus is, csupán a tanulságok leszűrésében téveszti el az irányt, 
ugyanis azt a kérdést veti fel, hogy van-e jogosultsága és mely 
pontig a nemzetiségi mozgalomnak, és abból a statisztikai 
adatból kiindulva, hogy Magyarországon »minden száz ember 
között negyven magyar van; a többi hatvanból 15 román, 15 
illetőleg csakis 5 horvát és szerb, 12 német, 11 tót és 3 orosz 
nemzetiségi,« ilyenformán adja meg a választ önmagának:

« . . .  akkor méltán megkívánhatjuk nemzetiségeinktől, 
hogy holmi avult külön-követelésekkel és netán másfelé irány
zódó érzelmeikkel szakítva, legyenek és maradjanak e hazá
nak hű gyermekei, lengje át mindnyájunknak szívét nemzeti
ség különbsége nélkül a honszeretet érzelme, hogy legyen e 
nemzet egy fej, egy szív és egy ka r. . .«

Ez tehát az asszimilációs politika fenntartás nélküli elfo
gadása — ha nem is egészen nyílt sisakkal. Ez az »egy fej, 
egy szív és egy kar« politika egyébként szinte általánossá vá
lik a későbbiekben minden szabadkai magyar lap hasábjain, 
úgyszólván pártkülönbség nélkül, még akkor is, ha egyik- 
másik lap határozottan a bunyevácok pártjára áll, de nem 
nemzeti jellegük elfogadásában és ápolásában, hanem hűséges 
magyar hazafiaknak minősítvén őket.



Az efféle nemzetieskedő hang tehát nemcsak a Szabad
ka és Vidékére jellemző, sőt azt mondhatnánk, hogy kevésbé 
nyilvánul meg hasábjain, mint más, későbbi lapokban. Szie
benburger Károly nem ebben a szellemben szerkesztette 
lapját, sokkal inkább a kultúra felé irányította tekintetét. Ez 
meg is nyilatkozott egy későbbi eseményben, amiről még 
majd szó lesz, közben azonban el kell még mondani azt is, 
hogy 1877. április 12-i számában, a Szabadkán megrendezen
dő gazdasági termény- és gépkiállítás kapcsán hírt ad arról, 
hogy Gazdasági Közlemények címmel a megye mezőgazda- 
sági érdekeinek jegyében speciális közleményeket tartalmazó, 
önálló füzetek fognak megjelenni Rácz Vilmos szerkesztésé
ben. A május 3-i szám aztán Sziebenburger Károly és Rácz 
Vilmos aláírásával bejelenti, hogy a megyei gazdasági egye
sület által rendezendő kiállítás közeledtével a Szabadka és 
Vidéke —  abból a célból, hogy minél jobban tájékoztassa ol
vasóit »a mezőgazdaság, ipar és kereskedelem terén felme
rülő és haladó mozgalmak és intézmények tekintetében« — 
ezentúl nagyobb teret enged hasábjain a közgazdaságnak, 
ezenkívül azonban Gazdasági Közlemények címmel havonta 
kétszer megjelenő gazdasági szaklapot indít, amelynek első 
száma 1877. május 13-án jelenek meg. Ennek a szaklapnak a 
szerkesztője Rácz Vilmos. Ettől a számtól kezdve aztán azzal az 
alcímmel jelenik meg a Szabadka és Vidéke, hogy: »A Gazdasá
gi Közlemények cimü folyóirat társlapja«, és Sziebenburger Ká
roly neve mellett ott szerepel eztán a lapon Rácz Vilmos neve 
is mint szerkesztőtársé. Ez így tart egészen 1877. december 
13-áig, s akkor Rácz Vilmos vastag betűs Nyilatkozatban beje
lenti, hogy »A Szabadka és Vidéke társszerkesztésétől meg
váltam, s mint külmunkatárs szolgálom továbbra a közügyet.«

A Gazdasági Közleményekről és utódairól, valamint Rácz 
Vilmosról majd még külön is írok, a szaklapokról szólva, 
ezeknek az utódoknak harmadik, azaz utolsó tagjával azonban 
éppen itt, ezen a helyen kell foglalkoznom —  még ha ezzel 
megszakítom is a Szabadka és Vidéke történetét — , mert ez az 
utód, a Bácskai Közlöny annyira két részre oszlik, hogy máso
dik része nem illik bele a Rácz Vilmos szerkesztette lapok so
rába, viszont bizonyos értelemben mégiscsak folytatása a 
Szabadka és Vidéke keretében indított Gazdasági Közlemé
nyeknek.

Az történt ugyanis, hogy —  mint az Újvidék című lap 
jelentette 1882. október 1-i számában — ettől a naptól kezdve 
»Mllkó Izidor előnyösen ismert főv. novella-írónk vette át« a 
Bácskai Közlöny szerkesztését. A Bácskai Közlöny bibli
ográfiai adataiból kitűnik (mert sajnos egyetlen példány sem 
maradt meg a könyvtárakban Rácz Vilmos és Milkó Izidor 
idejéből!), hogy a Rácz szerkesztette közlöny vegyes tartal



mú hetilap volt, így voltaképpen Milkó Izidor szerkesztése alatt 
nem is kellett száznyolcvan fokos fordulatot tennie, hogy gaz
dasági lapból a közművelődést szolgáló lappá váljon. Igaz, tu
lajdonképpen még így is két külön lapnak tekinthetnénk, hiszen 
Baedeker, azaz Milkó Izidor is úgy emlékezik meg róla egy, a 
Bácsmegyei Napló 1929. május 5-i számában dr. Szilasi Fülöp- 
ről írt visszaemlékező cikkében, hogy lapot i n d í t o t t a k ,  
vagyis nem f o l y t a t t a k .  Az Újvidék egykori híre azonban 
határozottan úgy szól, hogy Milkó Izidor á t v e t t e  a Bácskai 
Közlöny szerkesztését. Minthogy nem tudtam a lap példányait 
megtalálni, s így azt sem állapíthattam meg, hogy Milkó Izidor 
lapja új számozással kezdte-e életét, vagy pedig tovább foly
tatta Rácz lapjának megkezdett évfolyamát, ezért meg kell 
elégednem azzal, hogy a Milkó szerkesztette Bácskai Közlönyt 
különválasztom a szaklapok között tárgyalandó Bácskai Köz
lönytől, bár Joso šokčić úgy emlékezik meg a Bácskai Köz
lönyről, hogy 1879-ben létesült és 1882-ben szűnt meg, s utol
só szerkesztője dr. Milkó Izidor volt. šokčićnak azonban nem 
volt tudomása a Bácskai Közlöny elődjeiről, sem a Gazdasági 
Közleményekről, sem pedig az ezt követő Bácskai Gazdasági 
Közlönyről.

Minthogy pedig ezt a részt külön akarom tárgyalni a gaz
dasági lapoktól, és minthogy egyetlen példány sem áll belőle 
rendelkezésemre, így kénytelen vagyok Baedeker visszaemlé
kezését alapul venni. Milkó Izidor —  mint már említettem —  
voltaképpen dr. Szilasi Fülöpre (1851— 1929) emlékezik, aki 
éppen azokban a napokban hunyt el 78 éves korában. Mint a 
cikkből megtudjuk, jogász volt és publicista, és úgyszólván 
utolsó leheletéig dolgozott. Baedeker elmondja azt is, hogy 
ifjúi éveiben és érett férfi korában jelentős szerepet játszott a 
város társadalmi, politikai és kaszinói életében, később azon
ban visszavonult a nyilvános szerepléstől. Aztán így folytatja:

»A nyolcvanas évek elején, amikor lapot szerkesztettünk 
együtt, az ö eszméje volt az, hogy megindítsuk, s oly újságot 
adjunk az olvasók kezébe, amelyben politikáról mentül keve
sebb szó essen, s mutassuk meg, hogy olyan lapnak is van 
létjogosultsága, amely nem személyeskedik (akkoriban csupa 
ilyen pecérstilusú újság jelent meg itten) s nemes vagy lega
lább is tárgyilagos tónusban szolgálja a közművelődést. Én 
szerkesztője lettem a rövidéletű közlönynek (Bácskai Közlöny 
volt a címe), s ő a főmunkatársa. A vezércikkeket majd mind 
ő irta, s ha valaki kiásná régi újságok temetőjéből azt a 26 
számot, amely a mi szerény-szegény orgánumunkból megje
lent, nem egy figyelemreméltó és brilliánsan megirt cikket 
találna bennük az ő pompás tollából.«

Baedeker Szilasiról megjegyzi még azt is, hogy Pesten 
már egészen fiatal korában egy nagy lap országgyűlési tudó



sítója lett, pedig ilyen megbízást »csak nagyobb intellektus 
nyerhet«, és  megjegyzi azt is, hogy »igazándi újságíró nem 
volt, és irodalmi babérokra sem pályázott«, ellenben kiváló 
jogász hírében állt.

Nagyjából ennyit tudhatunk meg magáról Milkó Izidortól 
a Bácskai Közlönyről és egykori főmunkatársáról, Milkó Izidor 
azonban annyira kimagasló és annyira jellegzetes irodalmi 
munkása és publicistája volt a régi Szabadkának, sőt nem
csak annak, hogy feltétlenül külön meg kell emlékeznünk róla 
is, bár az irodalmi lexikonban és másutt is részletes adatok 
tanúskodnak irodalmi munkásságáról.

1855. február 1-én született Szabadkán, majd gimnáziumi 
tanulmányainak befejezése után a budapesti egyetemen jogot 
hallgatott, és 1884-ben doktorrá is avatták, de sohasem folyta
tott ügyvédi gyakorlatot. Mindjárt doktorálás után Szabadkán 
árvaszéki ülnöknek választották meg, de öt év múlva lemon
dott, mert erősen megrongálódott egészségi állapota kénysze
rítette erre. Anyagi gondjai nem voltak, hiszen birtokos volt, s 
mint Szinnyei közli, tiszteletbeli városi főjegyző is, aki élénken 
kivette részét Szabadka társadalmi és politikai életéből. Iro
dalmi munkássága mellett feltétlenül meg kell róla említeni 
azt is, hogy 1886-ban széles körű mozgalmat kezdeményezett 
a magyar könyvek terjesztése és népkönyvtárak szervezése 
érdekében. Olyan gazdag könyvtára volt, hogy párját ritkí
totta a városban.

Betegsége miatt sokat járt külföldön és különböző für
dőhelyeken, és utazásairól megannyi útirajzban számolt be. 
Szinnyeitől megtudjuk azt is, hogy már 1875-ben állandó és 
rendes munkatársa volt a Fővárosi Lapoknak, írt továbbá a 
Pesti Hírlapba, a Hölgyek Lapjába, az Egyenlőségbe, a Magyar 
Polgárba, a Magyarország és a Nagyvilágba, a Reformba, az 
Ország —  Világba, a Budapesti Hírlapba, a Havi Szemlébe, a 
Pesti Naplóba, a Koszorúba és az Egyetértésbe, nem is beszél
ve a szabadkai lapokról. A két háború között pedig —  1932. 
április 6-án bekövetkezett haláláig — a Bácsmegyei Napló, 
illetve a későbbi Napló számára dolgozott. Ma már csak Bae
deker írói nevére emlékezünk, de Szinnyei közli azt is, hogy 
álneve volt Fecske, Flaneur és M. I. is.

Kétségtelenül Szabadka legképzettebb és legnépszerűbb 
íróegyéniségei közé tartozott a múlt század végétől egészen 
haláláig. Tagja volt a Petőfi Társaságnak és egyik alapítója a 
Dugonics Társaságnak. Számos önálló kötete megjelent 1880- 
tól egészen a világháború utáni évekig, éspedig: Mindenütt és 
sehol (rajzok, tárcák), Divatok (elbeszélések), Római mozaik, 
Egy carriére története (elbeszélések), Mosoly (vidám történe
tek), Űri emberek (jegyzetek a társaságból), Firenzei eset és



egyéb elbeszélések, írók és könyvek (tanulmányok), Asszonyok, 
Baedeker írásaiból, A miniszter barátja (elbeszéléskötetek), 
Spekuláné és társai (humoreszkek). A hatvanas években az új
vidéki Fórum is kiadta két kötetét — a jugoszláviai magyar 
irodalom klasszikusaira emlékezve, éspedig a Gesztenyefám 
című irodalmi emlékezéseit, valamint a Harun al Rasid című 
novellás kötetet, Szeli István válogatásában.

Lapjáról, a Bácskai Közlönyről még annyit tudhatunk — 
szintén az Újvidék című lapból, amely 1883. január 7-én jelen
tette — , hogy »a Bácskai Közlöny, mely dr. Milkó Izidor is
mert főv. tárca-írónk jeles szerkesztése mellett kiváló helyet 
foglalt el a vidéki lapok sorában, a közönség csekély fokú 
pártolása miatt újévtől kezdve megszűnt.« Október 1 -étöl új
évig —  ez pontosan három hónap. Három hónapban 13 hét 
van, a Bácskai Közlönynek tehát — bár Kiszlingstein Sándor 
hetilapnak nevezi —  ebben az időszakban hetenként kétszer 
kellett megjelennie —  az három hónap alatt összesen 26 szám, 
amennyiről Baedeker is ír említett visszaemlékezésében. És 
valóban, Szinnyei Magyar írók élete és munkái című művét 
lapozgatva, Milkó Izidor címszó alatt rábukkanunk a sehol má
sutt nem szereplő adatra, hogy nevezett író 1882. október 1- 
étől az év végéig szerkesztője és társtulajdonosa volt a h e 
t e n k é n t  k é t s z e r  megjelenő Bácskai Közlöny című tár
sadalmi lapnak.

Ez után a kis kitérő után azonban térjünk vissza ismét 
a Szabadka és Vidékéhezi Arról az eseményről kívánok meg
emlékezni, amelyet a szerkesztő kultúra iránti érdeklődésével 
kapcsolatban már említettem. 1878-ban ugyanis a január 31 -i 
szám a Különfélék rovatában az első hírként azt jelenti az olva
sóknak, hogy »lapunk mától kezdve a Szabadkai Irodalmi Kör 
orgánumául tekintendő. Sokkal inkább át vagyunk hatva e kör 
létezésének szükségességétől, semhogy a legnagyobb öröm
mel ne szolgálnék annak érdekeit. Az Irodalmi Kör tagjai egy
úttal a Szabadka és Vidéke munkatársai sorába léptek, ami 
által lapunk olvasói csak nyerni fognak«.

Az irodalmi kör —  mint ugyanez a szám beszámol róla
— 1878. január 20-án alakult meg, és tiszteletbeli elnöke Jám
bor Pál, azaz írói nevén Hiador volt. Azt a célt tűzte ki maga 
elé, hogy egyesítse mindazokat, akik irodalmi téren működnek, 
s hogy terjessze a sajtó útján az irodaimat. Feladatként tűzte 
ki maga elé irodalmi ünnepélyek és felolvasások rendezését. 
Lapját, a Szabadka és Vidékét bizottság szerkeszti, »a kör 
hivatásához méltón«.

Aztán körülbelül egy hónap múlva, a március 3-i szám
ban a vezércikk helyén megjelenik egy, a közönséghez inté
zett felhívás, amelyet a szerkesztő bizottság írt alá az irodalmi 
kör nevében. Hadd idézzek ebből a felhívásból is!



»Felhívjuk városunk és vidékünk írói erőit a csatlakozás
ra. Mutassuk meg az országnak, hogy az alföld rónasága —  
melyet ellenségei a vad müveletlenséggel szoktak oly sokszor 
kapcsolatba hozni — , igen is termékeny talaja a műveltség
nek, a haladásnak, a polgáriasodásnak; mutassuk meg, hogy 
élünk, mozgunk, haladunk!«

Ugyanebben a számban egy bejelentés azt is tudatja az 
olvasókkal, hogy a Szabadka és Vidéke ezentúl hetenként két
szer, vasárnap és csütörtökön jelenik meg. Ez az újítás — 
mint a szerkesztőség közli — annak következménye, hogy az 
irodalmi kör tagjai célul tűzték ki, hogy munkálkodásukkal fej
lesszék a lapot, s ezért állandó szerkesztő bizottságot is ala
kítottak.

A Szabadka és Vidéke életébe azonban beleszól a nem
zetközi helyzet. Az 1878. július 13-án megkötött berlini egyez
mény értelmében a monarchia jogot kapott Bosznia és Herce
govina katonai megszállására. Ezzel kapcsolatos a Szabadka 
és Vidéke augusztus 25-i Mozgósítás című vezércikke is, de 
ugyanebben a számban magának a lapnak az érintettségét is 
jelzi egy kis hír, mely így szól:

»Lapunk szerkesztője, Sziebenburger Károly is a mozgó
sított Coronini ezred azon vitézei közé tartozik, kik tegnap 
reggel hagyták el városunkat. A szerkesztést távollétében több 
munkatársa vezeti, kik igyekezni fognak a lap tartalmát válto
zatossá és élvezhetővé tenni. Bírjuk szerkesztőnk ígéretét, 
hogy azon esetben, ha a harctérre megy, leveleivel gyakran 
keresi föl olvasóit.«

A lapra új felírás kerül: »A felelős szerkesztő Szieben
burger Károly eltávozása idejére a szerkesztésért felelős Szik
lai Vid.«

A harctér persze a megszállt Bosznia. Hogy pedig a szer
kesztő szótartó ember, azt csakhamar jelzi a lapban a szep
tember 2-án írt Gránici levél című beszámolója, mely számot 
ad arról, hogy »Itt vagyunk! És farkasszemet nézünk a turkok- 
kal, amint itt az ellent nevezik . . .  «

Ez a Gránici levél a szeptember 12-i számban jelent 
meg, de ugyanebben a számban van egy kis hír is, amely 
arról tudósít, hogy a szerkesztőség értesülései szerint Szie
benburger Károly Újvidéken sebesülten fekszik. A lap azonban 
fenntartással közli a hírt. És igaza volt, mint a következő szám
ban közölt hírmódosítás igazolja: » . . .  Az egész csak annyira 
redukálódik, hogy szerkesztőnk a további menetre és a harcra 
képtelennek találva, Újvidékre a Coronini ezred tartalékához 
lett beosztva.«

Október 6-án aztán Sziebenburger Károly, Szabadkára 
visszatérve, bejelenti, hogy ismét átveszi a lap szerkesztését



— hatheti távoliét után. De minthogy az »összehalmozódott 
teendők« lehetetlenné teszik, hogy a beköszöntő évnegyedben 
hetenként kétszer adja ki a lapot, ezért a Szabadka és Vidéke 
ezután csak vasárnaponként jelenik meg.

A lap ezután már nem is élt sokáig. A Szabadkai Városi 
Könyvtárban az 1879. február 9-i szám az utolsó, és ebben az 
időtájban meg is szűnt. A megszűnés napját azonban nemigen 
lehet pontosan megállapítani, mert az erre vonatkozó adatok 
ellentmondanak egymásnak. Šokčić csak annyit közöl, hogy 
a Szabadka és Vidéke 1879-ben megszűnt, de később újra 
megjelent (mellékesen megjegyezve, az újra megjelent lap 
nem volt folytatása Sziebenburger Károly lapjának!), Iványi 
szerint februárban jelent meg az utolsó szám (egy más forrás 
szerint február végén), Szalády Antal pedig 1879. március 30-át 
jelöli meg a megszűnés dátumaként.

A felfüggesztett alszámvevő—szerkesztő

A Szabadka és Vidéke megszűnésével megint nagyon le
szegényedett a város sajtója, tekintve hogy a Szabadkai Köz
löny mellett csupán egy gazdasági jellegű, kéthetenként meg
jelenő lap, a Bácskai Gazdasági Közlöny maradt meg, amely
ről majd a szaklapok között szólók. Ez a leszegényedés azon
ban nem tartott soká, mert 1879. február 23-án a városi tanács, 
Sztoczek Károly helybeli lakos bejelentése alapján a követ
kező felterjesztést küldte a belügyminisztérium címére:34

>>Sztoczek Károly helybeli lakos és hírlapírónak ide be
nyújtott írásbeli nyilatkozatát, mellyel bejelenti, hogy a város
ban f. évi március 2-tól kezdve Czeisz Máté helybeli ügyvéd 
mint felelős szerkesztő neve alatt egy Szabadkai Ellenőr című 
társadalmi, szépirodalmi, közművelődési és közgazdasági köz
lönyt szándékozik hetenként kétszeri megjelenés mellett meg
indítani, —  van szerencsém az 1848. évi 18. törvénycikk 30-ik 
§-a értelmében a nagyméltóságú m. kir. Belügyminisztériumhoz 
tudomás végett ide mellékelve mély tisztelettel felterjeszteni.«

A felterjesztést Szőreghy Antal főjegyző írta alá.
A budapesti Széchenyi Könyvtárban megvannak a Sza

badkai Ellenőr első évfolyamának első példányai is, s ezekből 
meg lehet állapítani, hogy első száma március 2-án valóban 
meg is jelent, s ettől kezdve minden vasárnap és csütörtökön 
került az olvasók kezébe. Ez a körülmény pedig a logika alap
ján ellentmond Szalády Antal imént említett állításának, hogy 
a Szabadka és Vidéke utolsó száma 1879. március 30-án 
jelent meg, s az látszik legvalószínűbbnek, hogy a megszűnés 
február végén történt. A jelek szerint ugyanis a lap nem szer
ves folytatása a Szabadka és Vidékének, mert célkitűzései



nem éppen egyeznek elődjéével, de olyan hasonlóságok van
nak közte és a Szabadka és Vidéke között, amelyekbe nyilván 
nem egyezett volna bele az előd felelős szerkesztője és lap
tulajdonosa, ha egy hónapon át még egyidejűleg megjelenik 
mind a két lap. Igaz, ezt az újabb lapot is Bittermann József 
nyomja, ez azonban nem lehet elegendő magyarázat arra, hogy 
címének betűi pontosan ugyanolyan típusúak, mint a Szabad
ka és Vidékéé voltak, továbbá pontosan ugyanolyanok az alcím 
betűi is, és nemcsak az alcím szövege egyezik, hanem még 
a beosztása is.

Első pillanatban a »folytatólagosság« bizonyítékának te
kintettem még az április 4-i számban az olvasókhoz intézett 
felhívást is, amely így hangzik:

»Lapunk életrevalóságáról tanúskodjék eddigi működé
sünk. Új programot nem adunk, ez szükségtelen, mert olva
sóink tudják, hogy városunk és vidéke közérdekeinél mindig 
ott álltunk, védve a jogot, ostorozva a ferdeségeket, példázva, 
javítva, irányt fejtegetve és e sokoldalú terhes, fáradságos 
munkánk, ha nem is termett rózsákat utainkon, de benső meg
nyugvásunk mellett, polgártársaink nagy részének elismerését 
nyújtotta kedves jutalmul.«

A vélt bizonyítékot elsősorban az » e d d i g i  m ű k ö- 
d é s ü n k« megjelölésre alapoztam, abban a meggyőződés
ben, hogy másfél havi fennállás után nemigen lehet még így 
beszélni a múltról, aztán arra is gondoltam, hogy Czeisz Máté, 
a felelős szerkesztő talán a Szabadkai Közlönyné\ kifejtett 
szerkesztői ténykedésére gondol, de végül is megnyugodtam 
abban, hogy az egész felhívás nem egyéb szerkesztői túlzás
nál és propagandánál. Nem is kell tehát komolyabb jelentősé
get tulajdonítani neki. Ellenben igen érdekes az a félig-meddig 
utópisztikus írás, mely az 1879. május 22-i számban jelent meg 
Városunk jövője címmel, s amely híven szemlélteti a névte
lenségbe burkolózó újságíró vágyálmait Szabadka jövője te
kintetében:

»A nagy magyar alföldön terül el az ország második vá
rosa, Szabadka, lakosai száma 90 ezer, intelligens, tőzsgyö- 
keres magyar nép és vagyonos mint az országban kevés. —  
A város kereskedelme legvirágzóbb, van három vaspályája: az 
alföld— fiumei, a pest—zimonyi és Szabadka— bajai, —  van 
hajózható nagy csatornája, mely a Tiszát a Dunával összeköti, 
országos halastava Európaszerte híres.

Kereskedelmi akadémia és felsőbb gazdasági tanintézet, 
ipartanoda, főgymnásium kitűnő szakfiakat nevelnek a hazá
nak; palicsi fürdőnk gyógyhatása világhírű, a tó partjait díszes 
villák ékesítik, —  lóvonatú vaspálya közlekedés a város és 
Palics közt. Gőzfürdőnk kiállja a versenyt bármely hasonnemű



gyógyintézettel; kitűnő villanyvilágításunkat bámulni jönnek 
más városokból. —  Állandó színházunkban a magyar nyelv 
temploma van — országhírű művészek színészeink. Kövezetünk 
páratlan, az egész város területe gránit kövei van burkolva.

És mindenütt jólét, boldogság, hangyaszorgalom mutat
kozik; Szeged megsemmisült, a magyar alföld metropolisa Sza
badka lett. Bunyevácaink csak hírből ismerik a dalmát nyelvet, 
a környék német és szerb lakossága pedig gyermekeit hoz
zánk küldi magyarul tanulni.«

Mindez persze nem egyformán messze van a valóságtól, 
hiszen például a pest— zimonyi és a Szabadka— bajai vasút 
már valóban megvalósulás előtt áll, Szeged »megsemmisülé
se« és Szabadka »második várossá« válása azonban ugyan
olyan túlzott álom, mint a hajózható nagy Duna— Tisza-csator- 
na, vagy a nemzetiségek teljes behódolása. A névtelen újság
író azonban ettől függetlenül le meri írni:

»Ez városunk jövője, Szabadka jövő hivatása; hogy mind
ezt elérhessük, ahhoz nagyon kevés, csak akarat és szorgalom 
kell; az eszközök, a tehetség megvan nálunk.«

És aztán:
»Eddig cél nélkül, napról napra éldegéltünk, tengődtünk; 

most már megszületett az eszme, hogy jövőt alkossunk ma
gunknak.«

Mint már idéztem, ebbe a jövőbe beletartozik az is, hogy 
»bunyevácaink csak hírből ismerik a dalmát nyelvet«. Nos, 
erről a kérdésről egyébként egészen konkrét nézetei is vannak 
a lapnak. Egy cikkében35 részletesen ki is fejti ezeket, amint 
az az alábbi idézetrészletekből világosan kiviláglik:

» . . .  néhány bunyevác iskolában, hol azelőtt a magyar 
nyelvet legalább némileg cultiválták, most egészen száműzve 
van az illető tanító urak tendentiája és tanrendszere folytán.«

»Tudtunkkal a bunyevác mindig oly hazafi volt, mint a 
legtőzsgyökeresebb magyar; a hazafiságnak egyik fő kelléke 
az államnyelv ismerete . . .  «

»Bunyevác testvérek! életkérdés ez a jövő nemzedékre 
nézve, —  vizsgáljátok meg alaposan a dolgot, segítsetek ön
magatok a bajon, míg nem késő, míg az egész ifjúság meg
mételyezve nem lett; mert a magyar államban csak magyar 
alattvalók vannak és ezek tartoznak az állam nyelvét ismerni.«

A Szabadkai Ellenőr tehát szintén a magyarosításért har
col, és ebben a tekintetben nem marad egyedül az elkövet
kezőkben sem a szabadkai sajtóéletben, ennek a lapnak a 
hangja azonban korántsem olyan durva, mint a későbbiekben 
egyes más lapoké. Azok közé a lapok közé tartozik, amelyek 
ugyan nem kiáltanak kígyót-békát a »hazafias« bunyevácokra, 
de azért határozottan tagadják a Magyarországon élő más 
nemzetiségek nemzeti létjogosultságát.



Erről a kérdésről egyébként még többször lesz szó más 
lapokkal kapcsolatban is, és megfigyelhetjük azokat az árnya
latokat, amelyek fennállnak ebben a tekintetben. Pillanat
nyilag azonban hadd ismertessem a Szabadkai Ellenőr további 
történetét. Ebben ugyanis hamarosan változás következett be. 
Az 1879. évi szeptember 4-i szám utolsó oldalán ugyanis egy 
kis közlemény arról tájékoztatja az olvasókat, hogy Czeisz 
Máté megválik a lap szerkesztésétől. A következő, szeptember 
7-i számban aztán egy hosszabb cikk is foglalkozik a felelős 
szerkesztő távozásával — A Szabadkai Ellenőr szerkesztősége 
aláírással. Ebben a cikkben egyebek között ez áll:

»A Szabadkai Ellenőr pályafutásában a jelzett fordulat 
akadályt nem képezhet. Mi a lapot egészen szabadelvű irány
ban s minden közvetett vagy közvetlen befolyástól szabadon, 
de nemes modorban tovább is fönn akarjuk tartani, még pedig 
azért, mert a nagyközönség, melyre kizárólag építünk, a mi 
részünkön van.«

»Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mun- 
kafelosztás után minden rovatra állandó vezetőket kértünk föl 
és nyertünk meg.«

A lapot ezután egy ideig Igazmondó jegyzi mint felelős 
szerkesztő. Nyilván ez tévesztette meg a budapesti Országos 
Széchenyi Könyvtár szakembereit, amikor Kovács Dávid nevét 
is feltüntették a Szabadkai Ellenőr szerkesztői között. Kovács 
Dávid újságíró ugyan valóban használta ezt az írói álnevet, 
de nem Szabadkán. A szabadkai Igazmondó a lap tulajdonosa, 
Sztoczek Károly, amint az a városi tanácsnál tett újabb beje
lentésből is látszik.36 A tanács ugyanis 1879. szeptember 16- 
án Sztoczek Károlynak a Szabadkai Ellenőr részéről tett újabb 
beadványát terjesztette fel a belügyminisztériumba, s ebben a 
beadványban az áll, hogy a lap felelős szerkesztését Czeisz 
Máté visszalépése folytán szeptember 7-étől Igazmondó néven 
ő, Sztoczek Károly vette át. Csakhamar aztán a valóságban is 
Sztoczek Károly neve kerül fel a lapra az Igazmondó megje
lölés helyett. Októberben pedig ismét változás. Mint a belügy
minisztériumhoz felterjesztett újabb beadvány tanúskodik ró
la37, Sztoczek a Szabadkai Ellenőr tulajdonjogát október 12- 
étől Bittermann József nyomdásznak engedte át, de a felelős 
szerkesztői tisztet továbbra is megtartotta magának. Ez a tu
lajdonjog-változás azonban nem lehetett hosszú érvényű, mert 
egy év múlva, 1880 októberében még egy beadvány jut el a 
város polgármesterétől a belügyminiszterhez,38 ez pedig arról 
ad hírt, hogy Sztoczek Károly olyan értelmű nyilatkozatot tett, 
hogy a lap tulajdonjogát és kiadását a felelős szerkesztőség 
megtartása mellett 1880. október 21-étől kezdve Mamuzsioh 
Lázár helybeli ügyvédre ruházza át.



És itt meg kell állni egy kicsit. Sokčić ugyan azt írja, 
hogy Sztoczek és Czeisz minden pártbefolyástól mentesen 
szerkesztettek, de már maga az a tény, hogy Sztoczek áten
gedte a lap tulajdonjogát Lazo Mamužićnak, ellentmond en
nek az állításnak. Iványitól ugyanis megtudjuk, hogy ebben 
az időben egy új mozgalom volt kibontakozóban Szabadkán, 
amelyet a szabadelvű kormánypárti Lazo Mamužić, Ago Ma- 
mužić és Antunovits Mátyás vezettek. Ez az új párt felvette a 
harcot Mukits János polgármester ellen. Ebben a hatalomért 
folytatott harcban a Szabadkai Ellenőr egyértelműen Lazo Ma- 
mužić pártját támogatta. 1880 októberében például így irt 
Mukits polgármesterről:

»Szegény Muki bátyánk, nagyon rosszul érezheti magát, 
mikor elnök létére a közgyűlési teremben botrányokat sceni- 
roz. Mint egy feldühödött pujka, úgy ugrott ki a székből s 
nekiszaladt a múlt közgyűlés végén egy képviselőnek. „Vége 
van, tessék kimenni!" — kiáltotta, de a képviselő amúgy ma
gyarán rendre utasította. Muki bátyánk még a képviselő tes
tületben is otrombán korbáccsal szeretne rendet tartani. Sze
gény! Újabban a polgármesteri önkény igen szembetűnő. Nem 
adta ki a választók névjegyzékét sem az érdeklődőknek. Muki 
bátyánk a tehetetlen tudatlanság korszakából a dühöngő rossz
akarat korszakába lépett. . .«

Itt nem is a hangnemre akarok rámutatni. Az efféle 
hangnem nagyon is megszokott volt abban az időben. A 
nyolcvanas években — mint Iványi is rámutatt erre —  a hely
beli lapok »igen gyakran illedelemsértő modorban« »szolgál
ták az áltatok vallott irányokat és személyi pártérdekeket.« A 
továbbiakban még sokkal sértőbb hangnemet is tapasztalha
tunk nem egy újság részéről. Itt inkább csak arra kívánok rá
mutatni, hogy Sztoczek Károly Szabadkai Ellenőrbe, Mukits pol
gármester ellen írván, ebben az időben határozottan Lazo Ma- 
mužićnak a bunyevác népelemre támaszkodó pártját támogatta. 
Hangsúlyozom, ebben az időben, mert a későbbiek során, mint 
arra még majd visszatérek, elkeseredett ellenfele lett Mamu- 
žić polgármesternek. A két Mamužić és Antunovits Mátyás moz
galma rövidesen győzelmesen ért véget, és az 1883. decem
ber 20-i városi képviselőválasztásokon többséget szereztek, 
megbuktatták Mukits Jánost, és 1884. október 30-ától csaknem 
két évtizeden át Lazo Mamužić kezében volt a polgármesteri 
hatalom. Ekkor azonban a Szabadkai Ellenőr már rég nem 
élt. Megszűnt még 1881 januárjában.

Mindenképpen érdemes egy pillantást vetni arra is, hogy 
miképpen került sor a lap beszüntetésére. Erről a Szabadkai 
Ellenőr utódja, a Bácskai Ellenőr ad utólagos képet 1881. áp
rilis 24-i számának 2. oldalán, Sztoczek Károly Nyilatkozatá
ban. Sztoczek elmondja, hogy a Szabadkai Ellenőr kiadó tu



lajdonosa »több évi hirdetmények után bélyegilleték fejében« 
adós maradt 158 forinttal. Ennek fejében a lap jövedelmét a 
bélyegtörvény 193. §-a értelmében 1880. december 3-án lefog
lalták oly módon, hogy Sztoczek Kertész adóügyi tanácsnok 
előtt jegyzőkönyvet írt alá, de ugyanakkor biztosították, hogy 
ez csak formalitás. 1881. január 22-én aztán Kertész tanácsos 
karhatalommal betiltotta a Szabadkai Ellenőr kiadását Bitter
mann József nyomdásznál. így aztán Ago Mamužić űi lapot 
indított Bácskai Ellenőr címmel, és Sztoczek elvállalta ennek 
az új lapnak a felelős szerkesztését.

A betiltás azonban nem ment egészen egyszerűen, ugyan
is ugyanekkor sikkasztással is megvádolták Sztoczeket, mert 
a foglalási jegyzőkönyv ellenére sem fizette be a Szabadkai 
Ellenőr jövedelmét 1880. december 3-ától január 22-éig (Szto
czek szerint nem is volt jövedelem, mert mindent felemész
tett a lap előállítása!). És még a sikkasztás vádja sem volt 
elegendő, mert csalással is vádolták azért, mert Ago Mamu- 
žić megindította a Bácskai Ellenőrt, s ő ennek szerkesztője 
lett. Mindez miatt vizsgálati fogságba helyezték, mert úgy
mond szökésétől lehetett tartani, bár — mint Sztoczek Nyilat
kozatéban megjegyzi —  három év óta Szabadkán állandó la
kása van. Már három napja volt vizsgálati fogságban, de ez 
alatt az idő alatt semmit sem tettek ügyében, s aztán két nap 
alatt hirtelen befejezték a vizsgálatot, és énnek alapján sza
badlábra helyezték. Nyilatkozatát így fejezi be:

»ítélje meg akárki, mit érdemel az ilyen eljárás. Én a 
bírálattól tartózkodom, mert illetékes helyen elégtételt akarok 
szerezni.«

Ekkor még mint Lazo Mamužić embere szemben állt 
Mukits polgármesterrel, és még 1881. június 26-án is, a követ
választások alkalmával új lapja, a Bácskai Ellenőr hasábjairól 
így fordult az olvasóközönséghez: Sorakozzunk a szabadelvű 
párt jelöltjei mellé! Sorakozzunk dr. Horváth Móric és Mamu- 
zsits Lázár mellé!«

1881. január 22-én kapta meg tehát Bittermann József a 
rendelkezést, hogy nem nyomhatja tovább a Szabadkai Ellen
őrt, és január 30-i dátummal már megjelent az új lap, a Bács
kai Ellenőr első száma, Sztoczek Károly felelős szerkesztése 
mellett, kiadó tulajdonosa pedig Ago Mamužić volt. A lap he
tenként egyszer, vasárnap jelent meg. Az első számban persze 
szó sem volt az előd betiltásáról, hanem Sztoczek Károly így 
indokolta meg az új lap indítását:

»A mai nappal Szabadkán egy új lap indul meg, amely
nek ugyanazon iránya leend, mint a Szabadkai Ellenőrnek, az
zal a különbséggel, hogy a n y a m e g y é n k  életére nagyobb 
figyelemmel törekszik lenni, mint az a Szabadkai Ellenőrben 
történt.



Azon független irány útjáról, melyet eddig a Szabadkai 
Ellenőr követett s melyet a közügy érdekében a Bácskai Ellen
őrben is folytatni akarunk, semmi sem fog bennünket eltán
torítani: sem a hatalmi pressio, sem másoknak vesztegetési 
kísérlete; mert mi önérzettel mutathatunk arra, hogy a hata
lom bosszúvágyának állandó tárgyát képeztük egyfelől, más
felől pedig többszöri megvesztegetés csábjainak voltunk kitéve.

A hatalom besszújának sikerült azt az egyet kieszközöl
ni, hogy a Szabadkai Ellenőr megszűnt, illetőleg: hogy ezen 
új lap tulajdonjogát a leghallatlanabb merénylet folytán ma
gamra nem vállalhatom; de a szellemet nem volt és nem lesz 
módjában megsemmisíteni.«

Hadd jegyezzem meg itt közbevető lég, hogy a fentieket 
olvasván, minden bizonnyal arra kell gondolnunk, hogy a 
Szabadkai Ellenőr előző tulajdonoscseréi, amikor előbb Bitter
mann József, aztán pedig Lazo Mamužić vette át a lapot, szin
tén csupán formális változások voltak, és lényegében a Sza
badkai Ellenőr is, csakúgy, mint a Bácskai Ellenőr, mindvégig 
Sztoczek Károly lapja volt és maradt. És erre gondolva, olvas
hatjuk tovább a bejelentést:

»Mamuzsits Ágoston ügyvéd úr szives volt az itteni ha
talom brutális és arcátlan támadásával szemben nekem segéd
kezet nyújtani és az új lap kiadó tulajdonjogát magára átvál
lalni.«

»A Szabadkai Ellenőr meghalt, de belőle annál erőtel
jesebben fog a Bácskai Ellenőr phőnixként feltámadni: bará
taink örömére, ellenségeink még nagyobb bosszúságára.«

Mindehhez még Ago Mamužić is hozzáteszi mint kiadó- 
tulajdonos:

«Midőn a Bácskai Ellenőr k i a d á s á t  magamra vállal
tam, ezt azon meggyőződéstől indíttatva tevém, miszerint azon 
független szellemű sajtó, mely a Szabadkai Ellenőrben eddig 
nyilatkozott, e z e n t ú l  i s s z ü k s é g e s .

Azt pedig, hogy a szerkesztést t o v á b b r a  is Sztoczek 
Károly úr fogadta el, a n. é. közönségre nézve igen megnyug
tatónak találom; mert e férfiút kiválólag jellemzi a tehetséggel 
párosult —  tántoríthatatlan meggyőződés és szigorú szerkesz
tői titoktartás: e két tulajdon nélkül pedig egy független szel
lemű lapot szerkeszteni nem lehet.«

A hatalmi harc persze folyt tovább, és ez a Bácskai Ellen
őrt sem kímélte meg az újabb meghurcoltatástól. Minden jel 
szerint ennek megnyilatkozása volt az is, hogy Sztoczek rövi
desen a bíróság elé került — a budapesti kir. főügyész rende- 
lete alapján —  azzal a váddal, hogy a Bácskai Ellenőr, bár nem 
politikai lap, mégis több politikai jellegű cikket közölt anélkül, 
hogy letétbe helyezte volna a szükséges óvadékot.



Itt el kell mondani, hogy az 1848. évi sajtótörvény ki
mondja ugyan a sajtószabadságot, azonban van egy olyan 
rendelkezése,39 amelynek értelmében annak, aki politikai jelle
gű lapot akar indítani, óvadékot kell letétbe helyeznie, még
pedig napilap esetében 10 000 forintot, más lap esetében 
5250 forintot. Nos, a budapesti kir. ügyész úgy vélte, hogy a 
Bácskai Ellenőr, bár nem fizette be az óvadékot, mégis poli
tikai jellegű cikkeket közöl, s ezek közé sorolta egyebek kö
zött az 1. szám Olvasóinkhoz címzett beköszöntőjét is, vala
mint két további cikket, melyek közül az egyik Jankovits Aurél 
főispán kinevezésével kapcsolatos, a másik pedig a polgár- 
mester szemére veti, hogy nem teljesíti törvényes kötelezett
ségét, mert nem tesz jelentést intézkedéseiről. Sztoczek jegy
zőkönyvi kihallgatásakor azzal védekezett a vád ellen, hogy 
az említett cikkek nem ütköznek a törvényes rendelkezésekbe, 
mert »semmiféle törvény nem tiltja, hogy bármely lapnak is, 
tehát az általam szerkesztett Bácskai Ellenőrnek is — habár 
óvadék le nem tétetett — a közügyek vagy köztisztviselők el
járásának bírálatába ne avatkozhassék«. A törvényszék vé
gül a következő ítéletet hozta:

»0 felsége a király nevében Sztoczek Károly az ellene 
emelt vád alól felmentetett, mert a m. kir. törvényszék a kér
déses három cikkben politikai irányt nem látott.«

Az ítélet kapcsán a Bácskai Ellenőr vezércikket40 is írt 
arról, hogy a királyi főügyész milyen törvényellenes rendelke
zést adott ki. Azzal a felhívással fordult ugyanis a királyi 
ügyészhez, hogy terjesszen fel egy jegyzéket az illetékességi 
területén megjelenő lapokról, és jelölje meg azokat, amelyek 
politikával foglalkoznak, de óvadékot nem tettek le. A főügyész 
utasításában a továbbiakban ez áll:

»Kétely esetén utasítom, hogy kivétel nélkül minden olyan 
lapot, m ely. . .  a létező politikai vagy társadalmi intézmények, 
közügyek, köztisztviselők eljárása felett bírálatokat mond, vagy 
azon intézményeknek, törvényeknek törvényhozási úton való 
megalakulása, vagy megvitatása érdekében cikkez —  politi
kainak tekintsen s azok ellen az eljárást a kir. tövényszék előtt 
azonnal indítsa meg. Bpest, 1881. jan. 19. Kozma Sándor s. k. 
főügyész.«

Minderre a Bácskai Ellenőr így reagál az említett vezér
cikkben:

»Az 1848. évi 18. t. c. még mai napig is érvényben van, 
egyszerű rendelet által hatályon kívül nem helyezhető.«

»A kir. főügyész rendelete azok közé tartozik, mely a tör
vénnyel szemben csak a papiroson marad, foganatosíttatni sza
badelvű jogszolgáltatás mellett soha nem fog.«

A Bácskai Közlöny — mint Iványi megállapítja —  Mamu- 
iióék pártjának közlönye volt. Maga Sztoczek már a hetvenes



években cikkeket írt a fővárosi Igazmondó és a Családi Kör 
című lapba, és könyv alakban is jelentek meg munkái. Az elsőt, 
Konstantinápolyi levelek címmel Budapesten adták ki 1877-ben, 
az Afrikai és ázsiai úti tapasztalatok című pedig 1886-ban je
lent meg Szabadkán. Mint a szabadelvű párt híve, tagja volt a 
Polgári Olvasókörnek, sőt —  mint egy ’1904-ben, a Bácsország- 
ban megjelent fénykép tanúsítja A mi bunyevácaink című cikk
ben —  a bunyevácok Pučka kasinájának is. 1887-ben bekerült 
a Polgári Olvasókör választmányi bizottságába. 1884-ben, Lazo 
Mamužić polgármesterré választása után városi alszámvevő- 
nek választották meg, de azért tovább szerkesztette lapját. 
Meg kell azonban jegyezni azt is, hogy még 1883-ban olyan 
kellemetlenségei is támadtak, amelyek miatt elítélték, és ezért
1883. augusztus ötödikétől ideiglenesen Dékics József vette 
át tőle a lap szerkesztését. Büntetésének letöltése után, amikor
1884. május 4-én ismét elfoglalta a szerkesztői széket, így ír 
erről Olvasóinkhoz című cikkében:

» Most, midőn sajtófogságomból hazatérve, a Bácskai 
Ellenőr szerkesztését újból átveszem, első kötelességemnek 
ismerem, itt a nyilvánosság terén, szivem legforróbb érzetével 
hálás köszönetét mondani kedves jó barátaimnak, valamint az 
igen tisztelt Polgári olvasó-kör és Pučka-casina nemes keb
lű tagjainak, — akik balsorsomban nem feledkeztek meg ró
lam.«

A fáma azt suttogta, hogy voltaképpen nem is saját bűne 
miatt kellett fogházba vonulnia, hanem Lazo Mamufióék miatt 
vállalta a büntetést, mint erre —  mint látni fogjuk később — 
a Szabadság című lap is rámutat egy cikkében abban az idő
ben, amikor Sztoczek már szembekerült a polgármesterrel. 
Ekkorjában, 1884 körül azonban még híven kitart mellette, és 
a két párt közötti heves vetélkedésben ő maga is heves har
cokat folytatott a Bácskai Ellenőr hasábjain a Szabadság című 
lappal, amely viszont Mukits előző polgármester pártját támo
gatta.

1885-ben még változott a laptulajdonos személye is, 
ugyanis rövid időre idősb Gálfy György szabadkai gyógysze
rész vette át a Bácskai Ellenőrt. Csak ezután, 1886-ban kez
dődtek az ellentétek Lazo Mamužić polgármester és Sztoczek 
Károly között. Ezeknek az ellentéteknek látható kirobbanása 
volt aztán az a polgármesteri határozat,41 amely 1886. június
1-én elrendelte, hogy hivatalos jegyzőkönyvet vegyenek fel 
Sztoczek Károly városi alszámvevő ellen az Afrikai és ázsiai 
úti tapasztalatok című, nyomtatásban megjelent műve tárgyá
ban. Miután Sztoczek elismerte, hogy ő a mű szerzője, fel
olvastak belőle egy részletet, mely sértő kifejezéseket tartal
mazott Magyarország királyára nézve. Ez a részlet így hangzott:



»Keleten az a furcsa szokás dívik, hogy az összes bor
délyházak —  kéjhölgyeikkel együtt —  az ausztriai—magyaror
szági consulatusok védszárnya alatt állnak; hogy ez a pisz
kos és aljas rabszolgakereskedési üzlet a mi consulatusaink- 
nak zsíros jövedelmet nyújt, az bizonyos s kétséget nem szen
ved, de hogy az Ausztria— Magyarország méltóságát keleten 
emeli-e, azt az illetők bölcs ítéletére bízom. Én csak egy fájó 
és sértő esetet hozok fel: midőn ö  Felsége keleti utazása alatt 
Kairóban megfordult, ez idő tájban a porosz trónörökös is ott 
időzött, s miután keleten az arabok az ausztriai és poroszor
szági alattvalót egyforma néven nevezik, azaz „Nem sza", te
hát hogy a két nemzet Pasája közt különbséget tegyenek: Ma
gyarország apostoli királyát a Kupplerek (kerítők —  K. T.) pa
sájának címezték.«

Amikor a polgármester feltette a kérdést, hogy a felolva
sott sértő kitételek benn foglaltatnak-e művében, Sztoczek 
nem válaszolt, hanem kijelentette, hogy a polgármestert nem 
tartja illetékesnek az ügy elbírálására. Mamužić polgármester 
aztán a jegyzőkönyvet tudomásul vétel végett megküldte Jan- 
kovits Aurél főispánnak.

Hogy mi lett az ügy vége, az nem derül ki az iratból. 
Megtörtént azonban az a csoda, hogy a Szabadság, amely 
hosszú időn át heves hírlapi csatákat folytatott a Bácskai El
lenőrrel, most határozottan Sztoczek pártjára kelt, és 1886. jú
nius 13-i számában —  Sztoczek Károly felfüggesztéséről írva
—  közli olvasóival, hogy a felfüggesztésre azért került sor, 
mert az aíszámvevő egy vendéglőben illetlenül viselkedett, és 
sértő kifejezéseket használt a polgármesterrel szemben. Azután 
így folytatja:

»Sztoczek testi lelki barátja volt Mamuzsits Lázárnak, 
ennek kedvéért és érdekében éveken keresztül lapját, a Bács
kai Ellenőrt átengedte a Mamuzsitsok piszkos támadásainak.« 
. . .  »Mamuzsits Lázár Sztoczek Károly szabadsága árán felka- 
kaszkodott a polgármesteri székbe. Sztoczek 9 havi fogságot 
szenvedett a Mamuzsitsok helyett. Eltűrt s megengedett min
den piszkot, mellyel társadalmunk tisztességes elemeit terro
rizálták a Bácskai Ellenőr hasábjain. Magára vette a tisztes 
társadalom gyűlöletét.«

És a továbbiakban Mamuž'ić polgármestert ócsárolja a
lap:

»Rövid uralkodása megteremté a botrányok korszakát 
Szabadkán.

Pöffeszkedő magatartása, gyermekies álhiúsága tiszttár
sait ellenségévé tévé. Nincs talán egyetlen tisztviselő a város
házán, ki magánkörben a polgármesterről odaadó tisztelettel 
nyilatkoznék. Mindannyian ellenségei.



Látta ezt Sztoczek s a megsértett önérzet egész elkese
redésével, erkölcsi bátorság teljes erejével kezdett támadást 
intézni a polgármester ellen.«

Végeimébe vette Sztoczeket a Zombor és Vidéke is, a 
Szabadka című lap azonban (amelyről szintén később lesz 
még szó) vitába szállt a Szabadsággal és a Zombor és Vidé
kével is, mert úgy állították be Sztoczeket, mint akinek érde
mei vannak a szabadelvű párt körül. A Szabadka így ír 1886. 
június 27-i számában:

» . . .  aki ismeri a szabadkai viszonyokat, tudni fogja, 
hogy Szabadkán lappal pártot csinálni nem lehet, tehát a 
szabadelvű párt a Bácskai Ellenőrnek semmit sem köszönhet, 
hanem ellenkezőleg, ez köszönhet mindent a szabadelvű párt- 
nek. T. i. Sztoczek K. mióta Szabadkára jött palesztinai zarán- 
doklása után, azóta a szó-szoros értelmében mások pénzéből 
és eszéből élősködött. Először megpumpolta Czeisz ügyvédet, 
azután Bittermann nyomdászt, utoljára a szabadelvű pártot, 
mely a restauratio előtt mintegy két évig nyomdai költségeit 
fizette, lapját pedig cikkekkel ellátta. Sztoczek e kettős támo
gatást aként hálálta meg, hogy a restauratio előtt közvetle
nül a szabadelvű párt azon vezéregyéniségét, aki a lapja kö
rüli költségeket felerészben viselte, és abban legtöbbet dol
gozott, egy cikkben denunciálni és persiflálni akarta, amit 
az utolsó órában a lap tulajdonosa akadályozott meg. Dacára 
Sztoczek ezen jeHemezhetetlen magaviseletének, a restauratio 
alkalmával senki sem gondolt bosszúra, hanem megválaszta
tott alszámvevőnek. Szerkesztői megbízhatatlansága azonban a 
fenti eset által documentálva lévén, régi jóakaróinak becsülé
sében továbbra annál kevésbbé részesülhetett, mert a szabad
elvű párt egyes tagjait bántalmazni meg nem szűnt. Midőn e 
közben a Szabadka megszületett, Sztoczek még tűrhetetle
nebb hangon kezdett beszélni, mihez hozzájárulván Gálfi 
György izgatása, ki őt valóságos bábként kezeli, Sztoczek az 
általa megérdemelt sorsban részesült, mikor hivatalától föl
függesztetett.«

Akárhogyan történt is, akárkinek volt is igaza, Sztoczek 
azért a felfüggesztés ellenére is megmaradt alszámvevőnek, 
és tovább szerkesztette a Bácskai Ellenőrt is, de persze most 
már szemben állva Mamužić polgármesterrel, és 1886. decem
ber 8-án a másnapi városi képviselőválasztások előtt a Válasz
tó polgártársak!-hoz címzett felhívásában így ír a lap:

» . . .  újból, mégegyszer fölkérjük városunk összes pol
gárait, hogy a holnapi választásnál minél számosabban jelen
jenek meg, és szavazatukkal ne az Antunovich— Mamuzsich 
szövetkezet, hanem a magyarság jelöltjeit juttassák győze
lemre.«



Teljes fordulat tehát! S mert a másnapi választások még
iscsak Mamuiióék győzelmével végződtek, legközelebbi szá
mában már arról sírdogál a Bácskai Ellenőr, hogy »kisebbség
ben maradt ugyan a magyarság,« de azért »az ellenpárt győ- 
zedelmét ne irigyeljük. . hanem a vereségből merítsünk erőt 
és bizalmat.«

Hanem azért még ezzel sem zárult le Sztoczek és Ma- 
mužić ellenségeskedése. A polgármester megtalálta a módját, 
hogy újból borsot törjön a városi alszámvevő orra alá. 1889. 
április 30-án ugyanis olyan értelmű új szabályrendelet lépett 
életbe a városban, amelynek 309. szakasza úgy rendelkezett, 
hogy a város »tisztviselői, a segéd és kezelő személyzet tag
jai lapszerkesztők s lapkiadó tulajdonosok nem lehetnek«. En
nek alapján a polgármester felszólította Sztoczek Károlyt, hogy 
ne foglalkozzon tovább a Bácskai Ellenőr szerkesztésével, 
Sztoczek azonban nem vette figyelembe ezt a figyelmeztetést. 
A polgármester ezt nyílt sértésnek és fegyelmi vétségnek te
kintette, s azt kérte a közigazgatási bizottságtól, hogy Sztoczek 
ellen indítsanak fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot, és 
egyúttal függesszék fel hivatali állásától.42

Sztoczek arra az álláspontra helyezkedett, hogy őt már 
mint lapszerkesztőt választották meg városi alszámvevőnek, 
tehát nem foszthatja meg ettől a jogától egy újabb keletű 
szabályrendelet, ezért kijelentette, hogy csak a belügyminisz
térium határozott »meghagyása folytán« hajlandó a lapszer- 
kesztéssei felhagyni. A közigazgatási bizottság viszont úgy 
vélekedett, hogy Sztoczek nem hivatkozhat semmiféle szerzett 
jogra, ezért megindította ellene az eljárást és 1889. június
11-én felfüggesztette állásától.

Az előzményekhez tartozik, hogy a polgármester már má
jus 11-én közölte meghagyását Sztoczekkel, mire az előter
jesztéssel élt a polgármesterhez, s ebben arra kérte, hogy 
»méltóztassék a magas Belügyministerium útján eldöntetni, 
vájjon a szíves felszólításában érintett 309. § kiterjeszthető 
én rám, mint olyan lapszerkesztőre, aki ehhez a minőséghez 
a megválasztatás és a »Szabályrendelet« megalkotása előtt 
jóval hozzá jutottam. Előre is bátor vagyok kijelenteni, hogy 
amennyiben a magas Belügyministerium a két állást össze
férhetetlennek mondaná ki, — én azonnal a lapszerkesztésről 
lemondok, mivel szülő városomnak mint lelkiismeretes tiszt
viselője is szolgálatokat tenni akarok«.

Amikor aztán a közigazgatási bizottság mégis felfüggesz
tette állásától, Sztoczek fellebbezést és semmiségi panaszt 
nyújtott be, azzal, hogy a közigazgatási bizottság nem ismer
te a tényállást, amikor döntött, mert a polgármester elhallgat
ta, hogy létezik egy ki hal lgatási jegyzőkönyv is, hanem csak 
meghagyásának egyszerű figyelembe nem vételére hivatkozott,



hogy ezzel kieszközölhesse a felfüggesztést. A kihallgatási 
jegyzőkönyv viszont azt tanúsítja, hogy Sztoczek hajlandónak 
mutatkozott a felhívásnak eleget tenni, csupán haladékot kért 
június végéig, mint mondta, azért, hogy »a közönséggel szem
ben fennálló kötelességemnek mint kiadó tulajdonos eleget te
gyek, miután egy pár számra sem tulajdonost, sem szerkesztőt 
találni képes nem vagyok«.

A fellebbezés alapján az ügy iratai a belügyminisztérium 
elé kerültek, s miután felsőbb érdeklődésre a közigazgatási 
bizottság 1889. december 11-én azt válaszolta, hogy Sztoczek 
júliusban végre felhagyott a lapszerkesztéssel, ezért a belügy
minisztérium a közigazgatási bizottság döntését feloldotta a fel
lebbezés alapján, s erről 1890. március 15-én értesítette Sza
badka város közigazgatási bizottságát. A belügyminiszteri le
irat kézhezvétele után a közigazgatási bizottság április 11-i 
ülésén úgy döntött —  s a döntés alapján egy olvashatatlan 
aláírású városi tisztviselő intézkedett is — , hogy a »folyamatba 
tett s a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot beszünteti, ne
vezett alszámvevőt állásába visszahelyezi s megkeresi a városi 
tanácsot, hogy felfüggesztése óta a házi pénztárnál visszatar
tott . . .  fizetését tegye folyóvá«.

Sztoczek Károly tehát nem vesztette el alszámvevői állá
sát, de ennek ára is volt: a Bácskai Ellenőr beszüntetése 1889 
júniusának végén, a 26. számmal. Ez a beszüntetés azonban 
nem bizonyult véglegesnek. Sztoczek ugyanis idővel kibékült 
Lazo Mamužić polgármesterrel, és 1891. január 1-étől újra 
megindította lapját, a Bácskai Ellenőrt (mely egyébként alcí
mében is emlékeztetett arra, hogy előbb Szabadkai Ellenőr 
volt). Ekkorjában hetenként kétszer, csütörtökön és vasárnap 
jelenik meg a lap, és előbb Bittermann József nyomdájában, 
azután Kardos F. Batthyány utcai, Weinhut-házbeli könyvnyom
dájában nyomják. A Bácskai Ellenőrre egyébként is jellemző 
a gyakori nyomdaváltoztatás. Először —  mint tudjuk —  Bitter
mann József nyomdájában kezdte pályafutását, aztán Pertits 
Simon, majd a Bóbits-testvérek nyomták (1885-ben, nagyobb 
formátumban), utána Schesinger Sándor könyvnyomdája követ
kezett, a későbbi években, 1896 után, amikor a lap A szabad
kai lóverseny egyesület hivatalos közlönye lett, előbb Krausz 
és Fischernek a Bárány szálloda mellett levő könyvnyomdája 
következett, után pedig Bleszits Vincének a Gőzfürdő utcában, 
a Csajkás-féle házban levő nyomdájába költözött a Bácskai 
Ellenőr, s ekkorjában már felelős szerkesztője nem Sztoczek- 
nek, hanem Stoczek Károlynak írja magát.

Amikor 1891-ben újra indult, így jelezte irányát a beve
zető cikk: » . . .  jövőben is szigorú, de igazságos ellenőre lesz 
társadalmi életünk mozgalmainak; a városi közügyekre pedig, 
mint ezelőtt, úgy ezentúl is különös súlyt fog fektetni, avval a



különbséggel, hogy a n y a m e g y é n k  életére —  jövőre —  
nagyobb figyelmet fog fordítani. Magához a politikához a Bács
kai Ellenőrnek semmi köze. Szabadkán győzhet ma az egyik, 
holnap a másik politikai párt.«

Meghiggadt hát a régebben harsogó hangú lap. Most 
már nem is magyarkodi'k annyira, és nem is ellenzékieskedik. 
Sókkal inkább a hírekre fordítja a figyelmet, mint a kommen
tárokra. Még annyi változást kell feljegyezni, hogy 1902-ben 
újra változtatta formátumát: kisebb lett. A Szabadkai Városi 
Könyvtárban ugyan az 1902. december 28-i szám az utolsó, 
de a lap élt még tovább is, és példányait meg is találhatjuk 
Budapesten az Országos Széohenyi Könyvtárban — egészen 
1904-ig. A Bácskai Ellenőr együtt halt meg tulajdonosával és 
szerkesztőjével, Sztoczek Károllyal, aki 1904. október 25-én, 
62 éves korában költözött el az élők sorából. 1905. február 
25-én a szabadkai polgármester (akkor már Bíró Károly) azt 
válaszolja a szegedi kir. ügyészség érdeklődésére, hogy »a lap 
utoljára a szerkesztőnek halála alkalmával jelent meg«.*3

Egy kísérlet és egy háromnyelvű lap

A hetvenes években — mint már megemlékeztem róla —  
volt már két lapja a szabadkai bunyevácságnak, a Misečna 
krónika és a Subatiőki glasnik, de egyik sem volt hosszú életű, 
úgyhogy a bunyevác olvasóközönség csakhamar ismét lap 
nélkül maradt. A nemzetiségi szempontból az »egy ország, 
egy nemzet« jelszavával háttérbe szorított bunyevác nép ve
zetői természetesen nem nyugodhattak bele ebbe a helyzet
be, annál kevésbé, mert a magyar nacionalisták hangoskodása 
ellenére tulajdonképpen volt lehetőségük a bunyevácoknák is 
a lapindításra, aminthogy volt lehetőség mondjuk a Pučka kasi
na megteremtésére is, amely a bunyevác élet afféle politikai 
központjává vált —  beágyazódva a szabadelvű párt, azaz a 
kormánypárt keretébe. Igaz, Mukits polgármester abban az 
időben, amikor még ő állt a város élén, nagyon ellene volt a 
Puöka kasina megalapításának, és az általa előterjesztett jelen
tés alapján »mint külön nemzetiségi agitációt« nem akarták 
engedélyezni működését, Lazo Mamužić és társai azonban a 
kormánypárt nevében léptek fel, és sikerült is elérniök en
gedélyezését.

A Pučka kasina működése azonban nem pótolhatta a bu
nyevác, azaz horvát nyelvű újság hiányát. Nagyon is termé
szetes hát, hogy felmerült a gondolat, hogy újabb bunyevác 
lapot kellene indítani Szabadkán. Ez a kezdeményezés IIija 
Kujtmdžić, Pajo Kujundžić és Nikola Kujundžić nevéhez fűző
dik. Mindhárman a bunyevácság kimagasló vezetői közé tar
toztak. Nem voltak testvérek, de volt egy közös vonásuk, ami



egyébként általában igen gyakori volt abban az időben a bu
nyevác nemzetiség kulturális felemelkedéséért és nemzetiségi 
jogainak elismeréséért küzdő értelmiség sorában: tudniillik 
az, hogy a katolikus egyház papjainak sorába tartoztak, hi
szen elsősorban a papoknak volt módjuk és lehetőségük arra, 
hogy kiszakadjanak a maradi környezetből, hogy — az írás
tudás erejébe kapaszkodva — felemelkedjenek a tömegből és 
vezérekké váljanak, egybekapcsolva az egyház és a nemze
tiség érdekeit.

Hármuk közül llija Kujundžić volt a legidősebb. 1857. 
július 31-én született Szabadkán, és gimnáziumi tanulmányai 
után Kalocsán végezte el a teológiát. 1880-ban pappá szentel
ték, aztán Dusnokon és Lemesen káplánoskodott, majd 1885- 
től hittanárrá választották meg Szabadkán. Tagja lett a városi 
tanácsnak is, s ezt a tisztségét arra használta fel, hogy még 
eredményesebben harcolhasson azért, hogy a szabadkai isko
lákban tanítsák a bunyevác nyelvet. Később elkerült Szabad
káról, s 1893-tól Dusnokon plébánoskodott, majd 1911-ben 
címzetes kanonok lett. A világháború befejeztével, 1918-ban 
nyugalomba vonult, és hazatérve Szabadkára, elvállalta a Né
vén szerkesztését, és elnöke lett a Katolikus Körnek. 1925-ben 
pápai prelátus lett, és 1929. február 5-én hunyt el.

Mint általában az akkori papok, irodalmi téren is élénk 
tevékenységet fejtett ki. Főleg egyházi müveket írt, továbbá 
meséket és anekdotákat gyűjtött a népi életből, azonkívül úti
rajzokban számolt be utazásairól, és számos cikket irt a Ne- 
venbe és a Subotička Danicába is.

Pajo Kujundžić két évvel később, 1859. május 12-én 
született, szintén Szabadkán, és ő már gimnáziumi tanulmá
nyait is Kalocsán fejezte be, valamint ott végezte el a teoló
giát is. 1882-ben történt pappá szentelése után Bikityen és Mo
nostoron káplánkodott, majd 1884-ben a szabadkai gimnázium 
hittanárává választották, és 25 esztendőn át meg is maradt 
ebben az állásában. 1909-ben aztán a Szent György-templom 
plébánosa lett.

Igen nagy szerepet játszott a város társadalmi életében, 
és egyik legkimagaslóbb tagja volt a Pučka kasinának, azon
kívül egy időben elnöke volt a Katolikus Körnek, tagja a szent 
Jeromosról elnevezett irodalmi társaságnak, és mivel tizenkét 
esztendőn át városi tanácsnok is volt, s mert tagja volt az 
iskolaszéknek is, Dijánál még nagyobb lehetősége nyílt arra, 
hogy síkra szálljon a horvát nyelvnek a népiskolákban való 
tanításáért. 1896-ban például 1200 aláírást gyűjtött össze arra 
a panaszra, amelyet a minisztériumhoz intézett azzal kapcso
latban, hogy nem fogadták el a maga teljességében a horvát 
nyelvnek az iskolába való bevezetésére vonatkozó javaslatát, 
és csupán a tanyavilágban, valamint a városnak abban a négy



körében vezették be a horvát nyelv tanítását, amelyben a 
bunyevácok többségben voltak. Az aláírásgyűjtés azonban nem 
járt sikerrel, s a minisztérium is elutasította a panaszban kifej
tett javaslatát.

1913-ban volt egy igen jelentős kezdeményezése. Elha
tározta, hogy iskolai szövetkezetet alapít, amely majd maga 
tartja el a bunyevác iskolákat. A kezdeményezés alapján ösz- 
szegyűlt elég szép összeg, elkészültek az alapszabályok is, s 
azokat 1914-ben felküldte jóváhagyás végett a minisztériumba. 
Közbejött azonban a háború, és négy év múlva, 1918-ban már 
hiába érkezett meg a minisztérium jóváhagyása arra vonat
kozólag, hogy az elemi iskolákba bevezessék a horvát nyelv 
oktatását, már elkésett. Pajo Kujundžić ekkor már nem is élt, 
mert 1915. október 10-én Szabadkán elhunyt.

A három Kujundžić közül az ő tevékenysége volt a leg
jelentősebb irodalmi téren is. Kalendáriumokat adott ki, újsá
gokat alapított, több önálló könyve és füzete jelent meg, s 
ő volt a kiadója a Nevennek és a Danicának is. A Danica az 
ő kezdeményezése volt. 1883-ban ugyanis, amikor megszűnt a 
Bunjevačka i šokačka vita, ő szorgalmazta, hogy ki kell adni 
egy népnaptárt, amely maga köré tömöríti a bunyevácokat és 
sokácokat. így már az 1884. évre is megjelent a Danica. Meg 
kell jegyezni, hogy több más nemzeti és vallási tárgyú írása, 
cikke, hazafias témájú költeménye, elbeszélése és meséje 
mellett még magyar nyelven is írt egy füzetet Bunyevác kér
dés címmel.

És végül a harmadik a sorban Nikola Kujundžić, aki 
1861. február 9-én született, szintén Szabadkán. Gimnáziumi 
tanulmányainak elvégzése után Pesten filozófiát tanult, de az
tán ő is a kalocsai papnevelő intézetben kötött ki, és 1884-ben 
pappá is szentelték. Mint káplán működött Dusnokon, Biki- 
tyen, Almáson és Lemesen, 1891-től pedig a szabadkai Szent 
Teréz-templomban. Itt is maradt aztán tíz évig, mindaddig, míg 
1900-ban Bajmokon plébánossá nem választották. Ott is halt 
meg egészen fiatalon, életének negyvenötödik évében, 1906. 
január 22-én. ö is írt egyházi könyveket, imakönyveket, de 
elbeszélő és lírai költeményeket is, továbbá a bunyevác élet
ből vett meséket és cikkeket adott közre a Nevenben és a 
Danicá bán.

Ez a három Kujundžić határozta el 1879-ben, hogy új la
pot ad ki a bunyevác nép számára. 1879-ben . . .  Azért ismét
lem meg az évszámot, hogy ezzel is kiemeljem mindhármuk 
fiatalságát. Hiszen a legidősebb közülük, llija Kujundžić is csu
pán huszonkét esztendős volt ebben az időben, Pajo csak húsz, 
Nikola pedig tizennyolc. Az akkori sajtóéletben azonban gyak
ran előfordult, hogy egészen fiatalok ültek a szerkesztői szé



kekben — nem volt még kialakult újságírói gárda, az elején 
kellett kezdeni.

A tervezett lapnak Pokušaj (Kísérlet) lett volna a címe, 
s alcíme úgy jelölte volna meg, hogy »a népnek szórakozást, 
okulást és irodalmat nyújtó« lap (za zabavu, pouku i književ- 
nost puku). Talán furcsa így feltételes módban beszélni egy 
lapról, de csakis így lehet ebben az esetben, mert a lapindítási 
terv végül is csak terv maradt. Pedig elkészült a lap tervezete
—  mint Evetovié írja kéziratos müvében — , és elkészült az 
előfizetési felhívás is, amely így hangzik:

»Belátván a jDunyevác nép érdeklődését az irodalom 
iránt, de mert nincs kéznél semmiféle hasznos és célszerű 
újság és könyv, amelyből napi testi munkája után elméjéhez 
illő lelki erőt meríthetne, elhatároztam, hogy ezzel a kis és 
egyszerű lappal, amennyire erőmből telik, olyan eszközt adok 
megbecsült véreim, a bunyevác nép kezébe, amellyel nem
csak földi, hanem örök életű javakat is szerezhet. . .  Bízván a 
bunyevác nép már ismeretes áldozatkészségében, hogy ne
mes célomat minél forróbban magához öleli, folyó hó 15. nap
ján testvéreim, Pajo és Nikola Kujundžić segítségével megin
dítom ezt a lapot, llija szerkesztő.«

A szerkesztő tehát llija Kujundžić lett volna, s a másik 
két Kujundžić a segítőtársa. Pajo Kujundžić már meg is írt 
egy cikket az első szám számára; címe: Tanulók nevelése (Od- 
goj učenikah). Arról szól, hogy a test fejlesztése mellett fej
leszteni kell az ember szellemét is. A kézirat — mint dr. Matija 
Evetovió közli — a Matica subotička levéltárában van.

Mindez azonban megvalósulatlan maradt, a cikk már nem 
került a nagyközönség elé. Hogy végül is miért halt el a kez
deményezés, és miért nem indult meg a Pokušaj, azt ma már 
nem tudni. A bunyevácok tehát továbbra is lap nélkül marad
tak a hetvenes évek végén, sőt a nyolcvanas évek elején is, 
egészen a Neven 1884-beli megindulásáig, ellenben megindult 
egy másik lap, mégpedig egy háromnyelvű, magyar német és 
szerbhorvát nyelven írt lap, a Délvidék —  Südlándischer Courir. 
Ez egyébként arról is nevezetes, hogy ez volt az első világhá
ború előtt az egyetlen olyan szabadkai társadalmi lap, amely
— legalább részben — német nyelven íródott.

Az első szám 1882. április 27-én jelent meg. Alcíme sze
rint Közgazdasági közlöny — Vofkswirthschaftliche Zeitung. A 
cím alatt három nyelvű (magyar, német és szerbhorvát) szöveg 
közli az előfizetési árat, valamint a figyelmeztetést, hogy »kéz
iratok, hirdetmények, reklamációk és közlemények a nyílt tér 
számára a Délvidék címén Szabadkára (Bács-Bodrogh megye) 
küldendők«.

Az első szám 6 oldalas, és Bittermann Andor könyvnyom
dájában készült. Felelős szerkesztő és laptulajdonos Rácz Vil



mos, aki előzőleg — mint már írtam róla —  társszerkesztője 
volt a Szabadka és Vidékének., és szerkesztője a Szabadka és 
Vidéke társlapjának, a Gazdasági Közleményeknek és ennek 
utódainak. Mint Szinnyeitől megtudhatjuk, 1847 körül született 
Kuián, egy másik adat szerint viszont 1848-ban Óaradon. Sok 
éven át Bács-Bodrog vármegye gazdasági egyesületének tit
kára és a megye közgazdasági előadója volt, később pedig vá
rosi levéltárnok lett Szabadkán. Tulajdonképpen gazdag vállal
kozó volt, aki miután Debrecenben és Keszthelyen elvégezte 
gazdasági tanulmányait, egy évet Zürichben és Berlinben töl
tött, és beutazta Olaszországot mint gróf Karácsonyi Guidó 
titkára, politikai pályafutással is próbálkozott, és 1877-ben Ku- 
Ián képviselővé is megválasztották. Végül aztán hosszú időn 
át Szabadkán állapodott meg, és különösen lelkes munkássá
got fejtett ki a mezőgazdaság fejlesztése érdekében. Számos 
mezőgazdasági vonatkozású cikket írt —  az állattenyésztésről, 
a téli takarmányozásról, a szőlő ellenségeiről, Bácska közgaz
dasági viszonyairól, több lapot is szerkesztett, például egy 
időben a Szabadkai Közlönyt is, de nem a saját, hanem a ki
adó neve alatt, azonkívül néhány önálló gazdasági műve is 
megjelent Pesten, Szabadkán és Zomborban. 1877-ben ö volt 
a Szabadkán megtartott gazdasági gép-, termény- és állat
kiállítás szervezője is. Statisztikai munkákat és főleg helyi ér
dekű adatgyűjteményeket is írt, és ő maga adta ki őket.

Minthogy súlyos beteg volt, a nyolcvanas években utolsó 
éveit már meglehetősen visszavonultan, Zamborban élte le, és 
a Gazdasági Értesítő ben közölte írásait. Alig lépett negyve
nedik évébe, amikor 1887. augusztus 30-án Zomborban elra
gadta a halál. A zombori Bácska 1887. szeptember 2-i számá
ban búcsúzik tőle, és egyebek között így ír róla:

»Utolsó lapja a budapest—zimonyi vonal megnyitásakor 
5—6 nyelvű szöveggel azt az archimedesi pontot vélte föllel
hetni Szabadkán, mely a keleti kereskedés egyik emporiumává 
tenni leendett hivatva vármegyénket. A nagy fenekű vállalatot 
azonban egynehány számmal elérte megindítójának végzete.«

A Délvidék —  Südlandischer Courir, amelynek egyébként 
később —  mint a 4. szám tanúsítja —  szerkesztője csakha
mar módosította, javította német címet, imigyen: Südlandischer 
Courier, a látszat szerint két-, sőt a cím alatti közlemény sze
rint háromnyelvű lap volt, de csak a látszat szerint. Ugyanis az 
első szám négy hasábra osztott 6 oldalából csupán mintegy 2 
hasábnyi német és még kevesebb, mindössze fél hasábnyi szerb
horvát szöveg volt, a többi mind magyar. A lap egyébként első he
lyen közölte gróf Zichy Jenőnek, az '•ipargráfnak,« az országos 
iparegylet elnökének a Délvidék szerkesztőjéhez intézett leve
lét abból az alkalomból, hogy a szerkesztő megküldte számá
ra az induló lap programját. Gróf Zichy kettős örömmel üdvöz



li a lapot, »annál inkább, mert a z o n  v á r o s b a n  i n d u l t  
me g ,  mely a zimonyi vonal kiépítése következtében a k ö z 
v e t í t ő  p i a c n a k  megteremtésére hivatva volna«.

»Mindazonáltal — folytatja az országos iparegylet elnö
ke —  tökéletesen célhoz vezetőnek csak akkor fogom tartani, 
ha orgánumának sikerülend a keleti piacokon szükséges ke
reskedelmi képviselőket (ágenseket) megszerezni, mert ezt kö
veteli fejlődő kereskedelmünk, melynek a keleti piacot még 
csak ezentúl kell meghódítanunk. Az ügynökségek felállítása 
kormányunk feladata. A társadalom és a szakorganumok en
nek csakis szükségességét hangsúlyozhatják, azok szervezését 
kívánhatják, s mint fejlődő kereskedelmünk egyik fő tényezőjét 
szorgalmazhatják. Szabadka városa a rövid hónapok múlva 
megnyitandó vaspálya következtében egy új aerának küszöbén 
áll, h e l y e s e n  f e l f o g o t t  é r d e k e i  teljes érvényesíté
sére meg kell teremteni mind azt, mire e városnak szüksége 
vagyon, hogy a keleti piaccal szemben a közvetítő szerepet, a 
közvetítő piacot megteremthesse.«

»Szabadka városa kereskedése pang, ipara alig van, pe
dig n é p e s ,  g a z d a g  v á r o s «  — állapítja meg, és emlé
keztet arra, hogy nemrégiben egy iparosgyűlésen olyan esz
mék megvalósítása került előtérbe, mint kereskedelmi csarnok, 
áruforgalmi csarnok, közraktár, és ehhez hozzáfűzi:

»Szabadkának a tervezett iránybani fölvirágzása az egész 
Bácska gyarapodását vonná maga után . . .  Hívják föl az együt
tes akcióra —  mindig Szabadkát, mint az egyedül helyesen 
indicalt központot szem előtt tartva — Baját, Zombort, Zen- 
tát, Adát stb. nevezetesebb helyeket, s egy együttes kitartó 
küzdelem — győzelemhez vezetend.«

A lap »az ország közgazdasági előrehaladásának lánglel- 
kű hatalmas szószólója« jelzővel illeti gróf Zichy Jenőt, és erre 
a levelére alapozza a lap programadó vezércikkét is.

A Délvidék —  Südlandischer Courier nem volt hosszú 
életű. Joso Šokčić azt írja, hogy mindössze egyetlen száma 
jelent meg, a Széchenyi Könyvtárban azonban megvan még a 
4. száma is, amely azonban már nem hat-, hanem csak négy
oldalas. A lap egyébként havonta kétszer jelent meg. Hogy 
azonban mennyi ideig, hogy van-e ezen a 4. számon kívül még 
további szám is, azt ma — legalább is ez idő szerint — nem 
lehet megállapítani. A teljesség kedvéért hozzá kell még tenni 
azt is, hogy ez a negyedik szám már nem Bittermann Andor, 
hanem Bittermann Nándor zombori könyv- és kőnyomdájában 
készült. És bizonyára nem tévedek, ha hozzáteszem, hogy ez 
az az »utolsó lap«, amelyre a zombori Bácska célzott, s amely
ről megállapítja, hogy »egynehány számmal elérte megindító
jának végzete«.



Harc a gimnáziumért

Az 1880-as évekre Szabadka város lakosságának száma 
meghaladta a hatvanezret. Az 1882. december 5-ére megnyílt 
pest— zimonyi vasút, és a három évvel később megnyitott bajai 
szárnyvonal, a már régebbi alföld—'fiúméi vasúttal együtt egy 
nagy terület központjává tette a várost. Ennek megfelelően 
anyagi szempontból kezdett erősödni, de még igen messze volt 
attól, hogy társadalmi és szellemi központ váljék belőle. Ezen 
a téren százados mulasztásokat kellett pótolnia, és kezdett 
is városias színt ölteni, mert az ebben az időben már folyama
tosan és egymással párhuzamosan megjelenő lapok esetleges 
negatív tendenciáik ellenére is ébren tartották a társadalmi 
élet eszményeit, és időről időre felrázták a közönséget a kö
zönyből, mely elsősorban az anyagi jólétből fakadt, úgyhogy 
még a helyi politikai csoportosulások, illetve az egymással 
évtizedek óta versengő családok torzsalkodása is bizonyos ér
telemben pozitív szerepet játszhatott a fejlődés szempontjából. 
Igaz, még az 1880. évi népszámlálási adatok is azt mutatják 
ki, hogy a városban 43 583 katolikus, 1780 görögkeleti és 447 
izraelita nem tud sem írni, sem olvasni, ez a szám azonban, 
ha nem is sokkal, mégiscsak kevesebb a tíz évvel előbbinél, 
különösen ha azt is tekintetbe vesszük, hogy közben a lakos
ság száma több mint ötezerrel növekedett is.

Iványi is megállapítja, hogy a közművelődés terén elért 
fejlődés hathatós eszközei voltak a hírlapok, márpedig a 
nyolcvanas években egymás után több lap is megjelent, még 
ha túlnyomórészt csak hetilapok voltak is.

Különösen hozzájárult a közönség figyelmének felkelté
séhez a személyi és politikai viszonyok kiélezése a sajtó ha
sábjain. Márpedig ezen a téren minden vita nélkül az élen járt 
Szabadka. Különösen szókimondó lap volt a Szabadság, ame
lyet Szalay László A. ügyvéd szerkesztett. Mint már előbb 
említettem, ez a lap egészen furcsa körülmények között szüle
tett. Szalay László ugyanis előzőleg a Szabadkai Közlöny fele
lős szerkesztője volt, aztán egyszerűen megszűntnek nyilvání
totta ezt az újságot, és új lapot indított Szabadság címmel, 
kinevezvén a Szabadkai Közlöny utódjának. Amikor 1883. janu
ár 6-án megjelent az új lap első száma, a 2. oldalon Szalay 
László a szerkesztőség nevében így fordult a nagyközönség
hez, Olvasóinkhoz címmel:

»Lapunk új címe nem új lapot jelent. Mindenben az ma
rad, ami volt e d d i g  a Szabadkai Közlöny s így ennek mint
egy folytatása leend.

Új címet kelle felvennünk azért, mert a Szabadkai Köz
löny h i r d e t é s i  r o v a t á n a k  t u l a j d o n o s a ,  Schle
singer Sándor könyvnyomdász eme lap irányát megváltoztatni



óhajtá s kiválóan a hirdetések közlésére szánta magát. Éhez 
joga van. A hirdetési rovat az ő tulajdona volt s azt tetszése 
szerint kezelheti továbbra is; de hogy a Szabadkai Közlöny 
a hirdetéseken kívül rendes hírlapi szöveggel is kiegészítve 
jelenjék meg, miként eddig, az ellen én, mint eme lap kiadó- 
tulajdonosa tiltakozom.

Tiltakozom pedig azért, mert a Szabadkai Közlöny szer
kesztősége lapunk mai számának kiadásával megszűnt, s illet
ve a Szabadság szerkesztőségébe olvadt be.

Amidőn ezt kötelességszerüleg régi olvasóink tudomá
sára hozzuk, egyben kérjük a további szives pártfogást, s 
kérjük lapunk minden iránybani terjesztését.«

Ezért aztán az új lap címe alatt ez áll: A Szabadkai 
Közlöny helyett kiadja Szalay László A. ügyvéd. A lap heten
ként egyszer, vasárnap jelent meg, Bittermann Andor nyom
dájában készült, szerkesztősége és kiadóhivatala pedig az I. 
körben, a Csokonai tér 55. szám alatt volt, a későbbi években 
azonban átköltözött a VII. köri Virág utcába, 337. szám alá, s 
ekkor már a jelek szerint rendezte kapcsolatait a Szabadkai 
Közlöny »hirdetési rovatának tulajdonosával«, mert a lapot 
Schlesinger Sándor nyomta.

Említettem már, hogy a Szabadság különösen szókimon
dó, nem egyszer közönségesen durva hangú volt. Erről a 
hangnemről egyébként még majd bővebben is szó lesz — más 
lapokkal kapcsolatban is — , mert egyik jellemző vonása volt 
a szabadkai lapok »írmodorának,« ahogyan akkorjában mond
ták, ezúttal csupán a Szabadság jellemzésére hozok fel né
hány példát. 1886. február 13-i számában például még a kato
naság érdekeivel is szembehelyezkedik Erőszak című cikké
ben, melyet K. Iliás irt. A szabadelvű párt akkori lapja, a 
Szabadka ugyanis egyik cikkében a tervezett kaszárnyaépítést 
propagálta, K. Iliás ezzel szemben határozottan ellenezte a 
laktanyaépítkezést, mely állítólag kétmillióba kerül, és így 
érvelt:

»Ha a katonaságnak oly nagy kényelemmel berendezett 
kaszárnyára van szüksége, ám tessék építeni a kormánynak! 
Hiszen a katonaság nem Szabadka városáé, hanem az orszá
gé, hát miért akarják ezt a millióba menő terhet a mi váro
sunk nyakába akasztani? Viselje a költségeket is az ország, 
nem egyedül Szabadka.

Nem beszélünk a levegőbe. íme itt a szomszéd Szeged 
város. Millió és millió forintokat költ oda a kormány, épít palo
tákat, behord mindenféle hivatalokat, elviszi még Szabadká
ról a vasúti üzletvezetőséget is és nálunk nem hogy valamit 
is segítenének felülről, hanem még mi tőlünk kérnek milliókra 
menő áldozatot az ország érdekében!



Tessék körülnézni itthon. Ha van pénzük az uraknak 
építkezésre, építsenek becsületes városházát, új színházat, 
eszközöljenek ki egy igazságügyi palotát, habár városi segély 
mellett, építsenek szegényházat, börtönt, kórházakat és más 
humánus intézeteket, benn a város területén, ne pedig egy 
„ k a s z á r n y a  v á r o s t ” künn az ugarokon.«

Ez a szókimondás minden vonalon megnyilvánul. Mamu- 
žić polgármester ellen például meg-megújuló támadásokat in
téz — akár a városi tisztviselők körében elburjánzott zugírá- 
szatról, akár a bor- és húsfogyasztási adóról, akár a polgár- 
mesteri jelentésről van szó. És vitába száll a polgármestert 
védelmező Szabadkával és a Szabadkai Hírlappal is. 1886. jú
nius 6-án például A hajsza című vezércikkében így ír:

»Mamuzsits Lázár polgármester és társai valóságos haj
szát indítottak mind azok ellen, kik a mai gyerek hatóság, de 
különösen a polgármester eljárását bírálat tárgyává teszik. 
Nem riadnak vissza a Bach korszak eszközeitől. Lábbal tipor
ják az egyéni, a szólás és a sajtó szabadság jogát. Egyik 
helyi lap szerkesztőjét, mert ez éles bírálat alá vette a polgár- 
mesternek városunk jó hírét veszélyeztető, törvényt ti pró eljá
rását, párbajjal akarta terrorizálni. Mukits Simont, lapunk mun
katársát pedig személyes szabadságától akarták megfosztani 
múlt hó 30-án Palicson. S miért? Bűne abból állott, hogy nyíl
tan megmagyarázta a népnek, miszerint az Orbán falvi búcsú 
megtartását fondorlatokkal a polgármester akadályozta meg.

Lapunk szerkesztőségét valóságos rendőri felügyelet alá 
helyezték. Sztoczek Károly ellen pedig maga Mamuzsits pol
gármester gyártja a feljelentéseket.

Vájjon meddig tart ez így még?
Azt tudtuk, hogy Mamuzsits polgármester állása betöl

tésére képtelen, de azt még róla sem mertük feltételezni, hogy 
magát a jog s törvény fölé helyezve ennyire basáskodjék.* 

és  nem kerüli el a Szabadság hegyes tollát Jankovits 
Aurél főispán sem, mert »kizárólag a Mamuzsitsok családi sze
kerét tolja,« s mint egy vezércikk44 mondja: « . . .  a duhajkodó 
Mamuzsits polgármester és a Mamuzsits— Antunovits pán
szláv frakció korifeusai társaságában látogatást tesz a helybeli 
Pučka Casinoban,« sőt nemcsak hogy látogatást tett, hanem 
« . . .  bunyevác nyelven betanul egy nem rövid beszédet, s azt 
mintegy kedveskedésül a párt korifeusainak elmondja a Puöka 
Casinoban, holott ő maga a bunyevác nyelvet egyáltalán nem 
érti. . .«

Hogy milyen messzire ment ez a polgármesterellenes 
hangulatkeltés, azt mi sem mutatja jobban, mint az a körül
mény, hogy 1886. augusztus 18-án a Szabadság 2 oldalas rend
kívüli számot adott ki, amelyet teljes egészében Mamužić pol



gármester és Ago Mamužić elleni harcának szentelt. E külön 
szám 2. oldalának legvégén egy dőlt betűs szöveg olvasható:

»Most az egyszer követjük a polgármester eljárását, ki a 
Szabadka múlt számából több száz példányt összevásárolt s a 
közönség közt kiosztott. Az igaz, hogy több helyütt Terbe ki
hordói után dobták a potya példányt. Lapunk mai száma ingyen 
kapható szerkesztőségünkben és a Népkör helyiségében.«

A polgármester és pártja ellen tehát teljes erővel folyt a 
harc. Ez azonban csupán egyik megnyilvánulása volt a város
ban tapasztalható ellentéteknek. Mint már a fenti idézetekből is 
látszik, sok vihart kavart fel a nemzetiségi kérdés is. Erről 
még nem egyszer lesz szó a továbbiakban. Volt azonban eb
ben az időben egy vissza-visszatérő kényes problémája a vá
rosnak, mely hosszabb-rövidebb megszakításokkal évtizedeken 
át újra és újra felbolygatta a kedélyeket: a főgimnázium jelle
gének kérdése. És hadd szóljak néhány szót erről a kérdés
ről éppen a Szabadsággal kapcsolatban, annál is inkább, mert 
a Szabadság egyik igen hangos résztvevője volt ennek a vitá
nak, amelyet a sajtó részéről elsősorban egyik részről a Bács
kai Ellenőr és a későbbi Közvélemény folytatott, védelmezve 
az iskola katolikus, egyházi jellegét, másrészről pedig a Sza
badkai Közlöny, a Szabadság és a Szabadkai Hírlap hadakoz
tak hevesen e katolikus jelleg ellen.

Mielőtt rámutatnánk a lapok vitatkozásában elhangzott 
érvekre, feltétlenül ismertetni kell röviden magának a kérdés
nek a lényegét, azaz a szabadkai gimnázium rövid történetét is.

Dr. Törnek Vince45 egy, a szabadkai gimnázium évkönyvé
ben közzétett írásában megállapítja, hogy a szabadkai gimná
zium 1746-ban nyílt meg. Eleinte a ferencesek működtek ben
ne, míg algimnázium volt, de az 1859— 60. tanévben átenged
ték a világi tanároknak. Csakhamar ezután nyolcosztályúvá fej
lődött az iskola.

Fennállása során többször is felmerült a kérdés, hogy a 
gimnáziumot a piarista szerzetesrend tanárainak kellene áten
gedni. Lényegében éppen e kérdés körül bontakozott ki a 
későbbiekben a vita. Igaz, dr. Tomek szerint már a XVIII. szá
zadban is két ízben, 1772-ben és 1793-ban felmerült ez a lehe
tőség, de sohasem jutott el a megvalósulásig. 1867-ben aztán 
az »iskolai bizottmány« újra előállt ezzel a javaslattal, és a 
kérdés a városi közgyűlés elé került. Tulajdonképpen ettől 
kezdve kezdte igazán komolyan foglalkoztatni a város értel
miségi közvéleményét a gimnázium sorsa, és ettől kezdve 
alakultak ki fokozatosan azok a harcok, amelyek átterjedtek a 
nem sokkal ezután megjelenő első és további lapok hasáb
jaira. Az említett 1867. évi javaslatot — mint dr. Tomek írja — 
»a Kovacsics Ágost vezetése alatt álló katholikusok, illetve 
konzervatívek 12 szavazattal fogadták el a Czorda Bódog és



Ménics Péter liberális híveinek 10 szavazatával szemben«. A 
javaslat azonban csak az iskolai bizottmány előtt győzedel
meskedett, a városi közgyűlésen a liberális felfogás győzött, 
és ezzel egy időre le is került a kérdés a napirendről, mint
egy másfél évtizedre, azzal, hogy Jámbor Pált, a Kiador néven 
ismert jeles költőt választották meg igazgatónak —  irodalmi 
érdemeinek elismeréseképpen. Ez tulajdonképpen bizonyos, 
mindkét felet részben kielégítő megoldás volt, tekintve, hogy 
Jámbor Pál szintén pap volt, az egyházi rend kebelébe tarto
zott. Később ugyan, 1871-ben kilépett az egyházi rendből, s 
ez újra felbolygatta egy kicsit a katolikusok sebeit, a kérdés 
azonban csak 1882-ben vált ismét égetővé, amikor Jámbor 
Pál nyugalomba vonult, és helyébe új igazgatót kellett válasz
tani. Jámbor Pál igazgatósága alatt a szabadkai gimnázium 
szépen fejlődött, a katolikusok azonban sohasem tudták neki 
megbocsátani, hogy kilépett az egyházi rendből, és ezzel teret 
adott a liberalizmus szellemének. Amikor aztán sor került 
nyugdíjba vonulására, dr. Haynald Lajos kalocsai bíboros érsek 
azonnal tollat ragadott, és írt a piaristáknak, kifejezvén azt a 
véleményét, hogy: « . . .  a nagy katholikus közönség az évtize
dek óta hatalmaskodó liberális kis fractio ellen felzúdult és 
katholikus Direktornak beállítását követeli, a Minister úr őexel- 
lenciája az általam előtte már több idő előtt tolmácsolt ilyen 
óhajtást, tudom, pártolandja . . .«

A piaristák ennek alapján Nagy Alajos kolozsvári tanár
nak megengedték, hogy részt vengyen a kiírt pályázaton, és 
Haynald bíboros érsek személyesen is beszélt érdekében a 
miniszterrel. A Bácskai Ellenőr többször is síkra szállt Nagy 
Alajos mellett, a Szabadkai Közlöny viszont ellenezte a gimná
zium átadását a piaristáknak, és így az igazgatóválasztás körül 
heves hírlapi csata alakult ki. A városi közgyűlésen azonban 
végül is az az irányzat győzött, amely ellenezte a piaristák 
betelepedését a gimnáziumba, és így nem Nagy Alajost, ha
nem a másik jelöltet, Haverda Mátyást választották meg igaz
gatónak.

A valóságban azonban sokkal többről volt szó, mint egy
szerű igazgatóválasztásról: a gimnázium jellegéről folyt az 
igazi vita, amely lényegében már egy évvel ezelőtt megkezdő
dött, amikor — mint Iványi megemlékezik róla —  a gimná
zium épületének rozzant kis tornyát lebontatták, s a keresztet, 
amely valaha ott díszelgett, nem tették vissza az épületre, 
noha papi részről erélyesen követelték ezt, arra hivatkozva, 
hogy az 1861. évi új alapítólevél értelmében az iskola római 
katolikus jellegűnek minősült. Ezzel kapcsolatban dr. Tomek 
említett munkájában tényként állapítja meg, hogy a szabad
kai gimnázium alapításától kezdve 18604g a ferencesek veze
tése alatt állt, s hogy 1861-ben az új alapítólevél »katholikus 
magyar gimnáziumnak« nevezte.



Iványi nem csupán megállapít, hanem igyekszik bemu
tatni a dolgok hátterét is. Szerinte a város annak idején azért 
bízta a tanítást szerzetesekre, mert képzett világi tanárokat 
még nemigen lehetett kapni, azonkívül a szerzetes tanárok 
olcsóbba is kerültek. A szerzetesrenddel való formális szer
ződéskötésre azonban sohasem került sor, és így a város 
sohasem kötötte le a gimnáziumot sem a ferencesek, sem más 
rend, vagy az egyház számára, sőt —  mint Iványi megemlíti — 
a barátok annak idején soha nem is használták a gimnáziumra 
a katolikus jelzőt, csak az 1861. évi új alapítólevélben szere
pel ez a szó először —  csak úgy mellékesen — csupán azért, 
mert a szabadkai városatyák attól tartottak, hogy esetleg újra 
életre kel a szerb vajdaság, s akkor az intézet a hazafias 
elképzelésekkel ellentétes irányban működő erők kezébe ke
rülhet, ha nem domborítják ki katolikus magyar jellegét.

Akárhogy volt is, ez a megfogalmazás sok-sok vitára 
adott okot és alkalmat a továbbiakban. És még olaj volt a 
tűzre, amikor 1882 végén a városi közgyűlés Geréb József 
izraelita vallású tanárt megválasztotta és munkába állította a 
gimnáziumban. A Bácskai Ellenőr felhördült az ilyen eljárásra, 
és bejelentette, hogy a választás megsemmisítése végett 
»monstre petitio« terjesztetett fel a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium elé. A Szabadság 1883. január 21-i számában re
agált a Bácskai Ellenőr január 14-én megjelent cikkére, és 
egyebek között ezeket írja:

»Igen, a felvilágosodás, a haladás szégyenére s az igaz
ság elfojtása céljából csakugyan terjesztetett fel ilyen petitio 
egy pár száz ártatlan hívőnek s néhány m a g  a s a b b (!) célra 
törekvő kabátos embernek aláírásával: de hisszük, hogy a 
szent szándékot a magas közokt. kormány kellően fogja mél
tatni, illetőleg nem fogja figyelembe venni.«

A Szabadság a továbbiakban élesen reagál arra, hogy a 
Bácskai Ellenőr vezércikkírója »azt a valótlanságot merészeli 
kinyomatni, hogy a mióta Mukits János került a hatóság élére 
mint polgármester, egyéb városi érdekeinken, de főkép és kü
lönösen az iskolai, s ennek csúcsán a város k a t h o l i k u s  
(?!) f ő g y m n á s i u m a  érdekein óriási sérelmek ejtettek. 
[Persze már 1869-ben is —  midőn az 1868. évi 38. t. c. (a nép- 
isk. törvény) életbeléptetésével összes katolikus, gör. kel. és 
zsidó népiskoláink közgyűlésileg felekezetnélkülieknek nyilvá
níttattak: —  a csak három évvel később polgármesterré vá
lasztott Mukits János vezette a város ügyeit!] . . .  opportei 
esse memorem!«

És aztán még egyszer foglalkozott a lap a gimnázium jel
legével, az 1861. évi új alapítólevélre vonatkozó városi hatá
rozatra utalva:46



»De hát ki van-e mondva abban a határozatban, hogy az 
alapítványt a város c s a k i s  katolikus gimnáziumra adta? Ez 
nincs. Nem is lehet. Hiszen a város közönsége magát az ala
pító levélben nemcsak a gymnásium védnökének mondja, nem
csak pártfogása alatt állónak deklarálja az intézetet, de hatá
rozottan kijelenti, hogy minden befolyástól függetlenül a ma
gáénak tartja, s a fölötte leendő kizárólagos rendelkezését 
biztosítja.«

Hol itt a felekezeti jelleg? — teszi fel a kérdést a Sza
badság, majd így folytatja:

»PolgárokI
K a l o c s á r ó l  f ú j  a s z é l i . . .
A hitoktatók állásának betöltése már az érsek kezében 

van. Mi fizetünk, ő választ. No, de ez vallási ügy lévén, még 
csak tűrhető. Hogy azonban most a város legfőbb kincsét, 
gymnásiumát is megkísérlik, hogy egészen elragadják tőlünk, 
ehez t ö b b  kell, mint. vakmerőség!«

El kell mondani azt is, hogy az említett »monstre petitio« 
eredményeképpen a közoktatásügyi minisztérium nem erősí
tette meg Geréb József tanárnak 1882 decemberében a vá
rosi közgyűlés által történt megválasztását, hanem 1883-ban 
miniszteri biztost küldött ki a gimnázium jellegének kivizsgá
lása érdekében. A miniszteri biztos valóban meg is érkezett, 
de a kérdést neki sem sikerült tisztáznia, [gy hát a szabadkai 
gimnázium ügye továbbra is fájó és vitákat szító kérdés ma
radt a város életében, és sok csatározás folyt még a lapok 
hasábjain.

1886. szeptember 12-én például a Közvélemény című lap 
közölte Kuluncsich Pál (azaz Pajo Kujundžić) gimnáziumi hit
tanár cikkét, amelyben a gimnázium katolikus jellegét bizony
gatta, megemlékezvén az 1861. évi szeptemberi közgyűlés hu
szonötödik évfordulójáról, mely »a katholikus magyar gymnasi- 
umra 348 650 frt. alapítványt tett«. S amikor a Szabadkai Hírlap 
részéről támadás érte a gimnázium katolikus jellegének han
goztatása miatt, Kujundžić a szeptember 26-i számban vála
szolt erre a támadásra, mely arra hivatkozott, hogy az egykori 
képviselő-testület világi tanárok vezetésére bízta a gimnáziu
mot. Kujundžić ezzel szemben azt fejtegeti, hogy Magyaror
szágon a katolikus egyház kebelében keletkeztek a középis
kolák, s a katolikus egyház egy tanító rendje volt megalkotója 
a gimnáziumoknak —  nemcsak mint nevelő, de különösen 
mint tanintézeteknek. Kitér Pajo Kujundžić a legutóbbi igaz
gatóválasztásra is, s úgy érvel, hogy az 1882— 83. évi okiratok 
arról tanúskodnak, hogy »a választás csak részben erősittetett 
meg felsőbbségileg s mellőztetett a katholicitást sértő intézke
dés. Egyéb nyílt, határozott kijelentése a minisztériumnak mind 
e napig várat magára«.



És a továbbiakban:
»Keresve kerestem egyetlen egy helyet a hivatalos ira

tokban, hol a hatóság vagy minisztérium —  legalább tévedés
ből —  k ö z s é g i n e k  nevezné gymnasiumunkat. . .«

Aztán:
« . . .  gymnasiumunkra a „községi” címet ráoctroyéini 

akarni nem más, mint kísérletezés és sértés gymnasiumunk 
hosszú múltja és az alapítvány intézkedése ellen. Nem kérünk 
mi „egyik felekez&tünk” számára sem privilégiumot senkitől, 
de jogaink védelmét mint állami polgárok követelhetjük az 
államtól.«

Ez persze csak afféle mellékes, közbeeső vita volt. 1891- 
ben azonban újra előtérbe került a piaristák kérdése. Manoj- 
lovits Emil kúriai tanácselnök és Ago Mamužić ügyvéd ugyanis 
újra előálltak a kezdeményezéssel, hogy a gimnáziumot át 
kellene adni a piaristáknak, de aztán a gimnázium bajainak 
orvoslását a városi közgyűlés inkább az államosítás lehetősé
gében kereste. így hát ez a kezdeményezés sem járt sikerrel, 
és csupán arra volt jó, hogy a közvéleményben és a sajtóban 
újra kiélezze a vitát.

Újra megszólalt a Szabadság is, és 1891. április 5-i szá
mában egész oldalas vezércikket közölt Retrográd irány cím
mel, beszámolva arról, hogy a polgármester értekezletet hívott 
össze, és a megjelentek elhatározták, hogy a gimnáziumot 
átadják valamelyik szerzetes rendnek. A cikket Buchwald Lázár 
írta, és egyebek között leszögezte:

»Papok lesznek a tanárok, pap lesz az igazgató, —  szó
val a polgári tanár kizáratik gimnáziumunkból. Ennek az esz
mének főszószólói: Antunovits Máté, Mamusits Lázár polgár- 
mester és Mamusits Ágoston ügyvéd.«

»Azt mondják az eszme vezérei, hogy a város évenkint 
nagy összegeket meg fog takarítani, ha szerzetes rendnek 
adja át a gimnáziumot. Ez egyszerűen nem igaz, mert a szá
mos építkezés, mely ez által szükségessé válnék, bőven fele
mésztené a tanári fizetések netáni csökkenését. Feltéve azon
ban, hogy megtakarítás eszközöltetnék, még ez esetben sem 
lehet hazafias és helyes cselekedet a rendiség egy nemét újra 
felele veni teni.«

A cikk írója így fejezi be:
»Óva intjük tehát a város közönségét, ne engedje magát 

egyesek uitramontán velleitásai által, miket a takarékosság 
köpenyével takargatnak, a reactio útjára tereltetni. Sok vérbe 
és nagy áldozatokba került nemcsak hazánknak, hanem az 
egész civilizált világnak, míg nyomot talált a haladás, a libe
ralizmus zászlójának kitüzhetésére. Ne engedjük e zászlót az



odújába nagy áldozatok árán visszaszorított kisértetek által 
érinteni, mert ha egyszer megragadják azt, erős kézzel sárba 
is tapossák.«

De mint már említettem, a kezdeményezés ezúttal sem 
járt sikerrel, s mint a Szabadkai Közlöny is megállapítja 1891. 
április 12-i számában, a közgyűlés véget vetett a gimnázium 
kérdése feletti vitának, méghozzá elég viharosan. A Szabadkai 
Közlöny ebben a cikkében vitába szállt az ellenzék érveivel, 
s egyebek között azt hozza fel az elutasítás ellenérveként, hogy 
»a közkézen forgó tankönyvek legnagyobb részét szerzetesek
—  papok írták —  látszik, hogy a tudományokkal ők foglal
koznak legtöbbet, mert tanári foglalatosságukon kívüli idejü
ket munkálkodásra és önképzésre fordítják, s nem kell családi 
gondokkal küzdeniök«.

Aztán egy egészen furcsa érvet is elpuffant:
» . . .  A rendi tanítás előnyét a világiak felett különben 

bizonyítják mágnásaink is, kik gyermekeiket legnagyobb rész
ben szerzetbeliekkel neveltetik.«

Mindez azonban már késői okoskodás, a gimnáziumnak 
a piaristák kezébe adása lekerült megint a napirendről, há
rom év múlva pedig, amikor maga Lazo Mamuzió polgármes
ter állt még egyszer az akció élére, akkor meg a piaristák 
hárították el a gimnázium átvételét —  azzal a kifogással, hogy 
nincs elég tanáruk. A gimnázium jellegének kérdése azonban 
a jelek szerint még ezután sem került le a napirendből, és a 
századforduló táján is újra felbukkant. Előbb a Bácskai Újság 
1899. március 29-i, A kereszt című vezércikkében nagy mege
légedettséggel ír arról, hogy a törvényhatósági közgyűlés Ma- 
ća Mamužić szabadkai prépost plébános indítványa alapján 
elhatározta, hogy a gimnázium keresztény jellegének kifeje
zése végett ismét elhelyezi az épületen a keresztet, s a tanács 
javaslata alapján csak annyiban módosította az indítványt, 
hogy nem a homlokzatra kerül a kereszt, mint a prépost kérte, 
hanem a kupola melsö oldalán levő párkányzatra. Ezzel kap
csolatban diadalmasan állapítja meg a lap:

« . . .  amíg a kereszt ott lesz a városi gymnasium homlok
zatán, addig semmitől sem kell tartani, addig nem kell félni, 
hogy Magyarország első keresztény városában a visszavonás 
meg fogja akadályozni a tökélyesedést a haladás útjában, ad
dig nem kell félni, hogy a város társadalmából kihal a köteles
ségtudás, mely a társadalmak és az egyének boldogulásának 
és a jognak nélkülözhetetlen alapja.«

és  hogy még ennek a látszólag nemzetiségek felett álló 
kérdésnek is megvolt a buktatója a nemzetiségi viszonyok te
rén, arra a Neven mutatott rá 1900. február 1-én megjelent 
számában —  Bunjevac aláírással. A ciikk címe így hangzik:



»Želimo katoličko íme i značaj našoj gimnaziji« (Azt akarjuk, 
hogy gimnáziumunk katolikus nevet és jelleget kapjon). S az
tán így folytatódik:

»Azt hiszem, hogy ez a felirat állt azokon az iveken, ame
lyeket a Pučka Kasinában és a Katolikus Körben írtak alá. A 
többit pedig nem is akarom említeni. Ezek az aláírások az 
alá az apelláta alá kerültek, amelyet Maća Mamužić prépost, 
tisztelendő úr és társai intéztek a magas minisztériumhoz az 
1899-ik esztendő december 29-i városi közgyűlésén hozott ha
tározat ellen. Ebben a határozatban a városi közgyűlés ki
mondta, hogy a gimnáziumot megfosztja katolikus jellegétől, 
és csupán a régi hagyományok őrzése végett ezentúl »városi 
katholikus tőgymnasíum«-nak (varoškom katoličkom gymnasi- 
om) nevezi. E keresztényellenes határozat elleni fellebezés vé
gett még január 1-én megkezdődött mindenfelé az aláírások 
gyűjtése. Hogy a bunyevác nép jó és lelkes keresztény, arról 
tanúskodik az a rengeteg aláírás, amelyet a Szabadka és Vi
déke 2. számában a nyilvánosság elé tárt. De úgy látszik, so
kak szemében szálka ez a mi őszinte lelkesedésünk és a szt. 
hit iránti szeretetünk. Mert egyébként nem lehet megérteni, 
sem megmagyarázni a Szabadka és Vidéke kereszténynek ne
vezett lap ezévi első számának vezércikkét.

Ebben a cikkben egyebek között szó szerint ez áll: » . . .  
mellyel a város katholikus vallású és magyar nyelvű közönsé
gének jogot biztosit a főgymnasiumhoz« . . .  »Mi bunyevácok 
pedig, akik ugyanúgy magunkénak tartjuk a gimnáziumot, és 
ugyanúgy költünk is rá, mint magyar testvéreink, most az apel- 
látát még nagyobb számban aláírjuk, mint ők: mi és gyerme
keink éppenséggel kizárassunk ebből a gimnáziumból«.

Nemzetiségi vonatkozásban egyébként még egyszer je
lentkezik a gimnázium a sajtó hasábjain, méghozzá meglehető
sen botrányos körülmények között, úgyhogy a polgármester 
külön figyelmeztető átirattal is fordult a gimnázium igazgató
ságához, erről azonban majd a későbbiekben szólok. Most 
pedig visszatérek a Szabadsághoz. Mert el kell ismerni, hogy 
ez a lap szókimondásával és nyerseségével nem egyszer fel
bolygatta még a városháza rendjét is. 1890. augusztus 24-én 
például egy aláírás nélküli cikket közölt Fokról fokra címmel, 
s ez a cikk két kitétele miatt is hivatalos ügyirattá vált a pol
gármesteri hivatalban.47 Először csak egyik kitételét kifogásolta 
Mamužić polgármester. Az ügyirat mellett ott a szóban forgó 
lapszám is, s benne megjelölve az idézet: »Egy asszony sirán
kozva panaszolta, hogy fiát elvitték katonának, pedig a kato
naügyosztálynál 100 frtot fizetett le a kieszközlés díja fejében.« 
A polgármester úgy vélte, hogy a közlemény olyan visszaélé
seket állít a városi katonaügyi osztály közegeiről, mely a bű
nösök megbüntetését vonná maga után, ezért a tények kide



rítése végett elrendelte az előnyomozó vizsgálatot, és augusz
tus 28-ára megidézte mint tanút Szalay Lászlót, a Szabadság 
szerkesztőjét. Szalay azonban nem jelent meg az idézésre, sőt 
az újból kitűzött szeptember 2-i kihallgatási napot sem vette 
figyelembe, mire a polgármester megint új határidőt tűzött ki, 
és egyúttal 25 forint pénzbírságot rótt ki Szalayra.

Időközben pedig a polgármester az idézett cikk újabb ki
tételét is kijelölte, amely így szólt: »A bűn mint vihar járja be 
a törvényhatóságot és minden ágában hagy salakot. Leplezet
lenül beszélik a 7., 8-ik körben, hogy egyes közegek által adó
pénzek szedettek volna be, melyek nem szolgáltattak az ille
tékes helyre.« Ennek alapján a polgármester újólag megál
lapította:

»Miután jelen közleményben a városi adóhivatali közegek 
ellen oly visszaélés állittatik, mely ha bebizonyulna, úgy az 
1886. XXIII. tcikk 1 §-ának a) pontja értelmében volna megtor- 
landó — az állítólagos visszaélés kiderithetése szempontjából 
az előnyomozó vizsgálatot ezennel elrendelem és Szalay A. 
Lászlót, a Szabadság cimű lap szerkesztőjét mint tanút t. 
évi aug. hó 28-án d. e. 9 órára felzetileg megidézem.«

Szalay László azonban ezt az idézést sem vette figye
lembe, ellenben pontosan meg nem állapítható napon a kö
vetkező levelet intézte a polgármesterhez:

»Vonatkozással 424 és 426/1890. eln. sz. alatt kiadott vég
zésekre elsősorban is csodálkozásomat fejezem ki a fölött, 
hogy jogosítva tartja magát polgármester úr arra, miszerint 
engem mint lapszerkesztőt a lapomban megjelent közlemé
nyekért mintegy felelősségre vonni szándékában lehet. Ez a 
teendő nem tartozik a polgármesteri hivatalhoz, s arra felelni 
sem kötelességem, — minthogy azonban hitem szerint a pol
gármester úr eljárását velem szemben talán nem célzatosan 
tette, előadom a következőket:

1 szőr. A Fokról fokra cimű cikkben nem csak arról a 
két tárgyról van említés, amelyről a két végzés megemlékezik, 
van abban több is, nagyobb visszaélés is említve, csodálko
zom tehát másodsorban a fölött, hogy csak ez a két pont tűnt 
fel, s csak erre kér felvilágosítást a polgármester úr, a többit 
pedig elhallgatja.

2 szór. A kérdéses közleményt nem én írtam; —  az ada
tok tehát nincsenek az én kezemben, azokkal nem rendelke
zem és így a kérdéses két pontra vonatkozólag ezúttal nem 
is nyilatkozhatom. Nem nyilatkozhatom pedig azért, mert a 
cikk szerzője ez idő szerint nincs Szabadkán s nem tudom, 
hogy a közleménynek mi volt a célja, miután a cél kettős le
hetett. Vagy oda törekedett a cikkíró, hogy a polgármester úr 
figyelme felhlvassék a visszaélésekre s azokat orvosolja, vagy



a cél sokkal távolibb volt, az t. /'., hogy az ügy a sajtóbiróság 
elé kerüljön, ahol be akarja mutatni a nyilvánosság előtt is 
hatóságunk egyes tagjainak viselkedéseit.

Ha mától számítva 8 nap alatt a polgármester úr fent 
hivatkozott két rendű végzésének eleget nem tennék, úgy mél- 
tóztassék az ügyet úgy tekinteni, hogy cikkíró állításainak bi
zonyítását az esküdtszéki eljárásra tartotta fenn.

Tisztelettel
Szalay László A. (olvashatatlan aláírás)«

Ezt a levelet 435/eln szám alatt iktatták 1890. augusztus 
30-án, tehát valószínűleg előző napon íródott. Szalay egyéb
ként később fellebbezett a polgármesteri idézés és a pénz
bírság kiróvása ellen, azzal, hogy »Egy polgármester nincs jo
gosítva arra, hogy magát a sajtótörvények fölé tolva, sajtóügyi 
vizsgáló szerepre érezze magát hivatottnak, mert azon eljárást, 
amit a polgármester úr velem szemben követ, csakis a sajtó
ügyi bíróság van hivatva végezni«.

A polgármester a közigazgatási bizottsághoz továbbította 
Szalay fellebbezését, s a közigazgatási bizottság 372/1890. 
közig, szám alatt meg is hozta határozatát, mely feloldja a 
polgármester 424 és 426/890 eln. szám alatt hozott határo
zatait, »mert a polgármester által 424/eln 890 sz elnöki vég
zéssel elrendelt előnyomozó és személy ellen nem irányuló 
vizsgálatot a törvény nem ismer, miért is a polgármesternek 
ezen ügyben hozott határozatait mint törvényben nem gyöke
redzőket feloldani kellett«.

Az ügyiratok tehát tudomásulvétel után az irattárba kerül
tek. A Szabadság és a polgármester közötti torzsalkodás azon
ban nem, mert hát a Szabadság továbbra is közölt az előbbihez 
hasonló cikkeket, s mint a 60/1893 eln. számú ügyiratból ki
derül, az 1892. november 22-i számban közölt »Hamis közok
irat készítés a torony alatt« című vezércikkért újabb eljárást 
is kezdeményezett a polgármester Szalay ellen, ezúttal azon
ban —  az előzőekből okulva —  már nem saját hatáskörében, 
hanem a szegedi királyi ügyészséghez fordult a sajtóügyi el
járás megindítása végett. Hogy milyen eredménnyel, az sajnos 
nem derül ki ebből az aktából.

A Szabadság egyébként 1890. október 2-án változtatott 
formátumán: kisebb lett. Ugyanebben a számban A Szabadság 
megváltozott címmel bejelenti:

»Szeretünk kérkedni, hogy Szabadka Magyarország har
madik városa, de ha sajtóját tekintjük, tizenharmadiknak sem 
válik be.

Szeged, Debrecen, Arad, Temesvár, Nagyvárad, Pozsony 
virágzó napilapokat tartanak fenn, Zombor, Székesfehérvár, sőt



a hozzánk képest kis város, Szentes is hetenként háromszor 
megjelenő lapokkal rendelkeznek és a mi városunk egy szín
vonalban áll a szomszédos kis Topolyával«.

Ez a körülmény arra indította a Szabadság szerkesztő
ségét, hogy »Ne legyünk utolsók Magyarország városai között!« 
jelszóval bejelentse, ezentúl hetenként háromszor fog megje
lenni, ha kisebb formátumban is. És amit szintén ezzel a vál
tozással kapcsolatban kell megemlíteni: ugyanakkor lekerült 
a lap fejrészéről »A Szabadkai Közlöny VII. évfolyama után és 
helyett« felirat is, véget vetvén annak a furcsaságnak, hogy 
egy lap megjelenik egy másik »után és helyett«, amely pedig 
még mindig létezik.

Ebben az időben vasárnap, kedden és csütörtökön jele
nik meg a Szabadság, és Székely Simon könyvnyomdájában 
nyomják. Az 1891. esztendő beköszöntével aztán valami újítást 
kíván bevezetni a lap a terjesztés terén is, január 1-i számá
ban ugyanis ezt a felhívást közölte:

»Panasz merült fel több oldalról, hogy lapunkat későn 
kézbesítik. Ez több esetben áll, mert valakinek csak utolsónak 
kell lenni. E bajon is segíteni óhajtanánk. Aki teheti, küldjön 
cselédet lapjáért a kiadóhivatalba, reggeli 8 óra után mindig 
megkaphatja azt. Aki azonban ezt a módot igénybe akarja 
venni, az előlegesen szíveskedjék bejelenteni, hogy példányát 
ne adjuk át a kihordónak.«

é s  minden bizonnyal a terjesztés elősegítéséhez tartozik 
az a másik bejelentés is, amely 1891. október 1-én jelent meg 
a lapban, s amely szerint »Külön kedvezményül vasárnapon
ként egészen önálló szépirodalmi képes mellékletet, a Vasár
napot adjuk — i n g y e n  —  holott ez a melléklet maga is 
irodalmi belbeccsel bíró heti lap, mely évenként legalább is 
négy forintot megér s év végével külön beköthető.«

Sajnos, ebből a Vasárnap című mellékletből sehol egyet
len példányt sem láttam. Magából a Szabadságból azonban 
legalább azt meg lehet állapítani, hogy mennyi ideig is jelent 
meg. Az 1891. augusztus 30-i számtól ugyanis az első oldal 
alján a következő szöveg tudatta az olvasókkal a melléklet 
létezését: »Mai számunkhoz Vasárnap című melléklapunk van 
csatolva.« Ez a figyelmeztető szöveg megtalálható a lapban 
(egy-két számtól eltekintve) egészen 1892. március 27-éig, ami 
nyilvánvalóan azt jelenti, hogy eddig élt ez a mellékletként kia
dott lap. Feltételezhetjük azonban, hogy ez a képes irodalmi 
melléklet sem sokat segített a lap anyagi helyzetén, sőt . . .  
Talán erre mutat az is, hogy a továbbiakban többször változ
tatta a nyomdákat: előbb Kardos F. Batthyány utcai (Weinhut- 
féle ház) nyomdájába költözött, aztán Bleszits Vince nyomdája 
következett a Gőzfürdő utcában, a Csajkás-házban, utána pedig 
Székely Simon könyvnyomdája. A megismétlődő nyomdacsere



minden bizonnyal az anyagi helyzet gyengülésének jele, de 
mindenképpen arra mutat az az 1893. december 24-i számban 
közölt kis bejelentés, amely szerint:

»Előre nem látott okok miatt a Szabadság még egy 
időre CSAK VASÁRNAP jelenik meg s ez állani fog addig, 
amig az ujabbi megjelenési határnapok megállapittatnak. SZER
DÁN, PÉNTEKEN tehát lapunk nem jelenhetik meg. Bekövet
kező változásokról annak idején lapunk olvasói értesítve 
lesznek.«

Részben bizonyára ezek az anyagi nehézségek, részben 
pedig Szalay László hosszú betegsége okozták végül is a lap 
megszűnését. 1896. szeptember 16-án még megjelenik a lap, 
és egy cím nélküli, garmond kurzívból szedett hírt találunk 
benne:

»Napi lapot Szabadkának! — ezt a jelszót halljuk évek 
óta. Ha vidéki ember kerül a városba, megbotránkozva hallja, 
hogy biz itt csak heti lapok élnek, úgy ahogy. Szabadka 80.000 
lakossal bíró város ugyan, de a mai napig itt napi lapról szólni 
sem lehetett. A Szabadság kiadója megkisérlette a lapot he
tenként 3-szor adni ki, de kárba veszett munka volt, mert pár 
év alatt pár ezer forint úszott el a vállalatban. Ma amint érte
sülünk, komoly és pénzzel rendelkező egyének akarják létesí
teni a napi lapot, ami hogy sikerüljön, mi szivünkből kívánjuk, 
legalább vége lenne ennek a szabadkai csapat heti króni
kának.«

A napilap csakugyan megjelent 1896-ban: a Bácskai Nap
ló, alig fél hónappal e kis hír közzététele után. Hanem hogy a 
Szabadság szinte ezzel egyidejűleg meghalt — mintegy átadva 
a stafétabotot — , az bizonyosnak látszik. Az 1896. szeptember
16-i számra, amelyben e napilappal kapcsolatos kis hír meg
jelent, valaki kék ceruzával ráírta, végig az első oldal margó
ján: »Lapunk legközelebbi száma e hó 30-án jelenik meg«. 
Több példány azonban nincs a Szabadságból a Szabadkai Vá
rosi Könyvtárban.

Szalay László A. ügyvéd, a Szabadság felelős szerkesz
tője és tulajdonosa, aki szókimondásával annyi sok vihart ka
vart a városban, s aki Silenus egy cikke szerint48 vagyonát 
áldozta lapjára, a Szabadságra, 1897. március 29-én, 49 éves 
korában, hosszas betegeskedés után meghalt. A Szabadkai 
Hírlap így emlékezett meg róla halála alkalmából:

»Lapja, a Szabadság minden szabadkai lapok közt valódi 
rettegett hatalom volt jó sokáig. A múltban kiváló erők sora
koztak mellé, s ez tette a lapot nyomatékossá és hatalommá. 
A mostani hatalmon levő pártnak kíméletlen támadója volt s 
e támadás nem egy esküdtszéki tárgyalásra adott okot. Azon
ban már kezdettől fogva megbocsáthatatlan árnyoldala volt a



lapnak, hogy az é r v e k  h a r c á b a  a személyeskedést be
vitte, a családi életet s annak szentélyét is gyakran pórias 
módon támadta s ez a lap tekintélyét is aláásta; mint tisztán 
ellenzéki lap azonban a közügyekben purífikáló hatással birt. 
Utóbbi években a lap tekintélyével a szerkesztőjének anyagi 
jóléte is eltűnt; az egykor keresett ügyvéd irodája sehogysem 
ment, szerzeményét adósságok emésztették fel. Mint ember 
jószívű, de rustikusan önhitt és makacs volt.«

Igazi népi nyelven — keresztény szellemben

A nyolcvanas években tehát már heves csaták folytak a 
szabadkai sajtó frontján. Igaz, nem voltak még kimondottan 
politikai lapok — abban az értelemben, ahogy a törvény meg
határozta a politikai jelleget, tehát nem fizették le a megálla
pított óvadékot, a valóságban azonban minden lap valamely 
párt, vagy párton belüli csoport helyi érdekeit és célkitűzéseit 
szolgálta. Mint Iványi István is megállapítja, ezek a lapok majd
nem kizárólag mint pártközlönyök keletkeztek, és a pártélet 
szenvedélye elragadta a cikkek íróit is, ezért voltak az újságok 
annyira harciasak, hangoskodók. Ebből a harci zajból azonban 
hosszú időn át hiányzott a bunyevácok hangja. Amikor 1876. 
júliusában megszűnt a Subotiöki glasnik, Szabadka szláv nem
zetiségű lakossága csaknem egy évtizeden át saját lapja nél
kül maradt, és legfeljebb közvetve hallathatta hangját, már 
amennyire a pártérdekek megengedték, egyes magyar lapok 
hasábjain. Mert hogy a bunyevác népi mozgalom megvolt eb
ben az időben is a városban, az tagadhatatlan, csak éppen 
beilleszkedett a szabadelvű párt kereteibe, annak uszályába 
kapaszkodva érte el például a Pučka kasina megnyitását is. A 
magyarság azonban féltékenyen vigyázott arra, hogy lehetőleg 
elfojtson minden nemzetiségi megmozdulást, mert a pánszláv 
mozgalomtól való rettegés rányomta bélyegét minden politikai 
tevékenységre.

Ha a dolgok mélyére nézünk, megállapíthatjuk azt is. 
hogy mi is tette már szinte betegesen rettegővé a magyar 
polgárembert a szlávság minden jelentkezésével szemben. Na
gyon is élő volt még a levert szabadságharc emléke, és na
gyon is élő volt még nemcsak Jelačić horvát bán paktálása a 
kamarillával, de még inkább az orosz seregek döntő részvétele 
a szabadságharc leverésében. Éppen ez az emlékezés lehet 
a magyarázata az akkori magyar közvélemény kísértetlátásá- 
nak, amikor minden szláv nemzeti megmozdulásban, a szlávok 
anyanyelvónek ápolására irányuló törekvésekben a hatalmas 
Oroszország beavatkozó árnyékát vélte látni. Amikor tehát igye



kezett minél több nemzeti jogot megvonni a bunyevácságtól, 
ezzel lényegében a cári Oroszország hatalmát is gyengíte
ni vélte.

Ez a rettegésből fakadó erőszak volt az oka és magya
rázata annak, hogy hosszú időn át kénytelenek voltak meg
lenni saját lap nélkül a szabadkai bunyevácok és általában a 
szlávok. Emlékezhetünk rá, hogy 1879-ben sikertelen maradt a 
három Kujundžić lapalapítási kísérlete is, és amikor végre 
1884-ben megjelent egy bunyevác havi lap, ez sem Szabadkán 
történt, ahol erősebb volt a magyarság ellenállása, hanem 
Baján. A lap a Neven címet viselte, szerkesztője pedig Mijo 
Mandió tanító volt.

Mindenekelőtt talán a szerkesztővel kell közelebbről meg
ismerkednünk. 1857. szeptember 12-én született Katymáron, 
ott végezte el az elemi iskolát is, azután Kalocsán járt polgá
riba, majd tanítóképzőbe, és 1876-ban tette le a tanítói vizs
gát. Antunovió püspök keze alatt tanult, természetes hát, hogy 
a keresztény szellemet szívta magába. Előbb Madarason ta- 
nítóskodott egy magyar iskolában, de aztán Garára került, 
ahol már bunyevác gyerekeket taníthatott, innen pedig szülő
faluja, Katymár felé vezetett az útja. Katymáron tanítóskodott 
1884-ben is, amikor megindította a Nevent Persze ebben a 
kis faluban nem volt nyomda, így került a lap Bajára.

Ha azonban már belekezdtem életének és munkájának 
rövid ismertetésébe, hadd fejezzem be előbb azt, mielőtt rá
térnék magára a lapra. Mindenekelőtt azt akarom leszögezni, 
hogy amikor 1884-ben vállalkozott a szerkesztői szerepre, már 
meglehetősen sok végzett munka állt mögötte, bár alig volt 
még huszonhét éves. Már 1880-ban kiadott Szabadkán két 
tankönyvet, melyet Garán állított össze: egy földrajzot és egy 
természetrajzot — mindkettőt a bunyevác és sokác gyermekek 
számára. Kétezer példányban jelent meg mindkét könyv, de 
mint dr. Matija Evetovió közli, csak igen kis számban keltek 
el. Aztán készült egy bunyevác— magyar és egy magyar— bu
nyevác szótár kiadására is. 1883. június 1-én már az előfize
tési felhívást is kibocsátotta, amelyben ismertette, hogy mi is 
a célja ezzel a szótárkiadással. Mint mondta, olyan segéd
könyvet kíván kiadni, amely a vegyes lakosságú helyeken meg
könnyíti a hivatalnokoknak a néppel való érintkezését. Úgy 
vélte, hogy elsősorban a papok, tanárok, néptanítók és köz
ségi jegyzők vehetik nagy hasznát mindennapi munkájukban. 
Mindkét rész tíz-tízezer szót tartalmazott, és mint előfizetési 
felhívásában írta: »a hazánkban leginkább megfelelő —  nyugati 
(bunyevác— dalmát— illír) írásmódot« követte a keleti (szerb 
>>e«<) és a déli (bosznia-hercegovinai »je«, »ie«, vagy »ije«), 
valamint a közös »é« helyett. A kiadott előfizetési felhívás és 
a tett előkészületek ellenére azonban a két szótár nem je



lent meg. Ellenben 1885-ben kiadott egy, a bunyevác és sokác 
gyermekek számára összeállított imádságoskönyvet, Nebesko 
janješce (Égi bárány) címmel, amelynek második kiadása is 
megjelent Szabadkán 1894-ben. Jóval később, 1928-ban pedig 
megírta és kiadta Szabadkán a Pučka kasina történetét az 
ötvenedik évforduló alkalmából. Megjelent egy műve magyar 
nyelven is, egy felolvasás anyaga, melynek címe: Testi fenyí
ték az elemi népiskolában. Ezt a könyvecskét 1902^ben adta 
ki Szabadkán. Ezenkívül írt —  főleg fiatalkorában —  lírai, ha
zafias és alkalmi verseket, a bunyevác nép múltjából vett el
beszéléseket, valamint az ősök életéről és a fiatalok nevelé
séről szóló cikkeket is, melyeket a zombori Bunjevac, vala
mint a szabadkai Neven című lapban és a Subotička Danicá- 
ban tett közzé.

Katymári tanítóskodása idején letette a falusi jegyzői 
vizsgát is, de azután csak megmaradt a tanítói pályán, és 
1892-ben meg is választották tanítónak egy szabadkai iskolába. 
Ekkor aztán leköszönt a Neven szerkesztőségéről. Mint dr. 
Matija Evetovió említi, a világháború alatt sok kellemetlensége 
volt előző bunyevác nemzetiségi magatartása miatt. A háború 
után, 1918-ban aztán tanfelügyelő és tanügyi előadó lett a 
szabadkai városi tanácsnál, s a város nevében ő vette át a 
magyar hatóságoktól az iskolákat. 1921-ben nyugalomba vo
nult, és átvette a Szabadkai Városi Könyvtár igazgatói tisztsé, 
gét, és néhány évig itt tevékenykedett, de azután visszavonult 
a közéletből, és 1945. január 9-én, nyolcvanhat éves korában 
meghalt. Szabadka város tiszteletbeli polgára volt. A Bajai 
temetőben van eltemetve.

Ha már megismertük a szerkesztőt, talán egy kicsit kö
zelebbről megismerkedhetünk a nemzetiségi helyzettel is ezek
ben az években, illetve évtizedekben. Először is egy furcsa és 
ellentmodással teli adat. Szabadkáról általában mindig úgy 
beszéltek, hogy körülbelül a lakosság fele bunyevác. Emlé
keztetek arra, hogy annak idején már az 1847. évi első Sza
badkai Naptár, vagy Közhasználatú Kalendáriom is úgy írta, 
hogy a város 38—40 ezerre tehető lakosából »fele Magyarul 
beszél, a többi pedig Dalmát vagy is Bunyovácz«. Ez az arány 
nemigen változott a továbbiakban sem, a Szabadkai Hírlap 
1886. augusztus 15-i számában, Népiskoláink magyarsága cí
mű cikkében mégis azt írja, hogy az 1880. évi népszámlálás 
Szabadkán »mindössze 25-ezer bunyevácot s alig 2 ezer szer- 
bet talált, míg a 60-ezer lélekszámot meghaladó összes lakos
ság többi része, vagyis kerekszámban 35 000 lélek föltétlenül, 
clausula nélkül magyarnak vallotta magát. (Zsidó honfitársa
inkat még a Schulverein sem vindikálja magának; német szár



mazású testvéreink pedig jól tudják s érzik, hogy mit köszön
hetnek a magyarnak; ők tehát itt is a magyar kontingenshez 
tartoznak).«

Lám, a népszámlálás adatai szerint — a magyarosítási 
politika eredményeképpen — mégiscsak kialakult elég tekin
télyes magyar többség már akkortájban a valóságos fele-fele 
arány helyett. A Neven egy későbbi, 1894. évi számában49 
ugyan más, újabb adatokat közöl, de lényegében kénytelen ő 
is a hivatalos kimutatásra támaszkodni, és így Szabadkát ille
tően körülbelül ugyanilyen lakossági arányt mutat ki. Tekintve 
azonban, hogy ezek az adatok bőségesebbek, és tekintve azt 
is, hogy a szabadkai bunyevác lapok (a konkrét esetben a 
Neven is, amely még nem is Szabadkán indult!) mindig is az 
egész környékbeli bunyevác és sokác lakosságra támaszkod
tak, érdemes részletesebben megvizsgálni ezeket az adato
kat is, amelyek arról adnak számot, hogy hol élnek és hányán 
vannak a bunyevácok. A Neven felsorolása szerint a statisztika 
arról tanúskodik, hogy a következő helységekben a lakosság
nak több mint a fele bunyevác: Monostoron 3200, Szontán 
3014, Béregen 2009, Vajszkán 909, Plavnán 1195, Keresztúron 
4841, Kucurán 2207, a baranyi Kásádon 618, Tarjancin 545, Tö
kölön 1225 és Dusnokon 2896. Szabadkán kisebbségben van
nak a bunyevácok a statisztika szerint, mert a 72 737 lakos 
közül csak 29 344 a bunyevác, s ez az arány nagyjából meg
felel az előbb említettnek. Elmondja a Neven azt is, hogy Bács- 
kábon összesen 72 608 bunyevác él szétszórtan, ami az egész 
lakosságnak 10,73 százaléka. Bánáttal, Baranyával és Pest kör
nyékével együtt a bunyevácok száma körülbelül 87 000-re te
hető, ami az egész ország lakosságának valamivel több mint 
fél százaléka, azaz a Dunán és Száván innen élő szláv lakos
ságnak mintegy ötödrésze.

A Neven azonban nagyon is tisztában van azzal, hogy ez 
nem az igazi szám, és meg is jegyzi a cikk írója, hogy a nép- 
számlálásra kiküldött tanítók nem jártak el lelkiismeretesen, és 
sok esetben magyarnak írtak be még olyan bunyevácokat is, 
akik pedig alig-alig beszéltek magyarul. Különösen szembe
tűnő az aránytalanság Szabadkán, mint a Neven is megjegyzi, 
ahol a statisztika szerinti 29 344 bunyevác mindössze egyhar- 
mada az egész lakosságnak, holott köztudomású, hogy a vá
ros lakosságának több mint a fele bunyevác. A lap ebből még 
következtetéseket is levon, és megállapítja, hogy ha a sza
badkaihoz hasonlóan tévesek az arányok másutt is, akkor a 
számítások szerint a valóságban körülbelül 130 000 bunyevác 
élhet ezen a tájon.

Nos, erre a feltehetően 130 000 bunyevácra számított 
Mijo Mandić akkor is, amikor 1884. január 15-én Baján, Streinz 
és Schenlohr nyomdájában megindította a Nevent. Az már



más lapra tartozik, hogy jóval később, a kilencszázas évek 
közepén egyre fokozottabb érdeklődéssel fordult Horvátország 
felé is, különösen amikor látta, hogy a Katolički pučki savez 
is kiterjesztette figyelmét Muraközre. Ettől kezdve aztán a Né
vén már nem csupán a bunyevácok és sokácok ügyeivel fog
lalkozik, hanem megpróbálkozott muraközt tudósítók beszerve
zésével is. Ez az idő azonban még messze van. Egyelőre csak 
az indulásnál tartunk. A Neven — alcíme szerint — szórakoz
tató és tanulságos havilapként (zabavni i poučni misečnik) 
indult. A 16 kis oldalas, folyóiratszerű újság első számában az 
előfizetési felhívásban ismerteti célkitűzéseit is:

« . . .  népünknek ez idő szerint éppen semmiféle közlönye 
sincs, amelyben hasznos szórakozást találhatna, s ezért vállal
kozásunk ellen — igazság és lélek szerint — senkinek sem 
lehet kifogása. Aki pedig szivén viseli a bunyevác nép hala
dásét és jólétét, aki komolyan és őszintén törődik a hittel és a 
hazával, és aki alaposan ismeri ezt a keresztény népet, az 
nem itél meg bennünket tévesen.

Isten nevében megindítjuk hát a lapot, és készen va
gyunk érte minden lehetséges kellemetlenséget és lekicsiny
lést könnyen és teljes szívvel vállalni és eltűrni, csak hogy 
népünket megnyerjük az áhított eszköz, a képzettség eszköze
— a könyv számára.-

»A Neven legfőbb célja, rendeltetése: igazi népi nyelven
— bunyevác illír nyelvjárásban — keresztény szellemben szó
rakoztatóan tanítani a bunyevác és sokác népet. Ebből a cél
ból közlünk: leveleket, tanulságos és tréfás elbeszéléseket (ere
detieket és fordítottakat), földrajzi, történelmi, pedagógiai (ne
veléstan'!), egészségügyi és irodalmi cikkeket és értekezése
ket;

beszélünk az ésszerű gazdálkodásról, éspedig: a földmű
velésről, a háziállatok hizlalásáról, a méhészetről, gyümölcs- 
termelésről, a dinnyetermelésről és a dinnyeföldekről, a ház
tartásról, a kereskedelemről és a kisiparról; különösen nagy 
figyelmet fordítunk a családi és iskolai viszonyokra, és nem 
kerüljük meg a községi, vármegyei (varmedske, županijske) és 
más ügyeket sem; továbbá tájékoztatjuk nagyra becsült olva
sóinkat az érdekes és tanulságos eseményekről is. Egyszóval, 
semmitől sem riadunk vissza és nem sajnáljuk a fáradságot, 
hogy népünket, összetartásban és egyetértésben a mi önkén
tes munkatársainkkal és tudósítóinkkal, fejletlen körülményei
ből, viszonyaiból annyira-amennyire felemeljük az igazi ke
resztény műveltség állapotába, és tovább neveljük.

Ezért szépen kérjük azokat a bunyevácainkat és sokáca- 
inkat, akik még nem szégyellik becsületes nevüket, továbbá 
a haladás barátait is, hogy ügyes közreműködésükkel, de jó



tékony adományukkal is szíveskedjenek támogatni és a nép 
körében elterjeszteni a mi szerény, a nép és a haza szerete- 
tétől áthatott vállalkozásunkat. Mi pedig arra törekszünk, hogy 
nagyra becsült olvasóinkat és jótevőinket szép és hasznos 
szellemi táplálékkal minél jobban elszórakoztassuk, kielégít
sük és szolgáljuk.

Katymáron, 1884. január 15-én M. Mandić.«
A Neven első hat száma Baján jelent meg, aztán átment 

Zomborba, Mužik és Partlić nyomdájába, és ott is maradt né
hány éven át, míg aztán 1887. május 15-én átköltözött Szabad
kára. Erről az eseményről az Apróságok (Sitnarije) rovat első 
híre így emlékezik meg ebben a számban:

» O l v a s ó i n k h o z .  Minthogy a Nevennek Szabadkán 
van a legtöbb előfizetője, elhatároztuk, hogy eztán Szabadkán 
nyomjuk Bittermann Józsefnél. Reméljük, hogy mostantól rend
szeresebben fog megjelenni, és ezért ajánljuk lapunkat a bu
nyevác és sokác nép minden barátjának.

A Neven szerkesztősége«

A lap nyomásának áthelyezésével kapcsolatos az a kis 
olvasói seregszemle is, amelyet a szerkesztőség az 1887. jú
nius 15-i, 6. számban közöl Elismerések (Priznavanja) címmel. 
Beszámol arról, hogy sok helyről elismerést kaptak az olva
sóktól, sokan elégedettségüket fejezik ki a Neven legutóbbi 
számával, s az elismerő levelek közül ismertet is néhányat. 
Egy olvasó például a lap kiállítását dicséri, és megjegyzi, kár, 
hogy már nem régebben Bittermann Józsefre bízták a nyomást. 
Egy másik olvasó a finom papírt, a szép betűket, az ízléses 
szerkesztést emeli ki, s elégedetten állapítja meg, hogy nyom
dahiba nem volt. Mások szintén a lap ünnepi köntöse iránti 
elismerésüket fejezik ki. A szerkesztő örömmel regisztrálja az 
elismeréseket, de hozzáteszi:

»Nagyon tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy a Neven 
most már megállja helyét a többi délszláv lap körében, Isten 
őrizz, ez eszünk ágába sem jut. Nagyon elismerjük gyenge
ségünket; de célunk az, hogy egyszerű bunyevác nyelvjárással 
irt olvasnivalóval először is megszerettessük a könyvet a bu- 
nyevácokkal, s ha ezt elérjük, akkor a Neven komolyan felvi
rág zik.«

Mi is van ebben a bunyevác nyelvű lapban? Bár havonta 
csak egyszer jelenik meg, s bár formája is olyan, mint a fo
lyóiratoké, mégsem minősíthetjük folyóiratnak — a tartalma 
miatt. A versek, népies hangú elbeszélések, vallásos és nem
zetiségi vonatkozású írások mellett ugyanis ott találjuk a tu
dósításokat és az Apróságok (Sitnarije) rovatot is, amely any- 
nyira újságszerű, hogy még arról is szó esik benne, hogy Nagy
váradon meghalt egy 106 éves ember, aki életében háromszor



is megnősült, s beszámolót találhatunk benne arról is, hogy a 
Crna Gora-i kenéz Bécsben járt, s az udvar díszebédet adott 
tiszteletére; a lap végén pedig megtaláljuk még a népies han
gú humort is, például azt, hogy »a részeges ember halálos 
ágyán egy pohár vizet kért. Megitta, és azt mondta: —  Mielőtt 
meghalnék, ki kell békülnöm minden ellenségemmel«.

A szerkesztőség ugyan egészen 1893-ig Katymáron ma
radt, de maga a lap természetszerűen elsősorban Szabadka 
felé fordította figyelmét, hiszen itt találhatta olvasóinak zömét. 
Ez a Szabadka felé fordulás mutatkozik meg az 1887. júliusi, 
7. számának Választások után (Posli izbora) című cikkében is.

»Innen-onnan már egy hónapja, hogy elmúltak a válasz
tások. Megnyugodtak már az emberek, és dicsőítik az Istent, 
aki szép szántóföldekkel, gazdag terméssel ajándékozott meg 
bennünket.

Még néhány nap, és a megválasztott képviselők össze
gyűlnek Pesten a népek tanácsában. A mi Nevenünk, amely 
kizárta lapjairól a politikát és a korteskodást, ez alkalommal 
sem bocsátkozhat a jobb és bal pártokról való tárgyalásokba: 
mégis kötelessége egy pillantást vetni a választásokra és azok 
alakulására. Kötelessége itt örömmel elismerni a testvéri egyet
értést, ott siránkozni a széthúzáson és a nép romlásán.

Ebben a pillanatban Szabadkára vetjük tekintetünket, 
hogy megjelöljük a politikai ingadozás hatását nyelvünkre és 
a nép iránti s a népre vonatkozó általános vélemény ala
kulására.

Mintegy tíz esztendővel ezelőtt már szó volt arról Sza
badkán, hogy a bunyevác népet kiszorítsák a templomból is, 
hogy teljesüljön a szakadároknak az a vágya, hogy a bunye- 
vácok és a bunyevác nyelv eltűnjenek már. Maga az elöljáró
ság már hajlott a legnagyobb igazságtalanság útjára. Arra 
törekedett, hogy elfojtson minden népi mozgalmat, hogy meg 
ölje az öntudatot, hogy megfojtsa a mi kaszinónkat már meg
születése előtt. Mintegy tiz évvei ezelőtt megsértett embere
ink talpra álltak, meggyújtották a büszkeség fáklyáját, és olyan 
embert kerestek Szabadkán, aki akarna is, tudna is nyelvükön 
beszélni, jogainkat védeni. Rátaláltak Lazo Mamužić ügyvédre, 
földbirtokosra, egy komolyan odaadó férfiúra, a magukénak 
nevezték őt, bizalmukkal a nemzetgyűlésbe küldték (képviselő
nek), három év után Szabadka város élére állították, mert a 
magyar polgárság mellett szerencsésen felemelte a bunyevá- 
cokat is, és „rékiis” (népi) községet teremtett. Ettől a pilla
nattól kezdve Lazo az ellenséges lövöldözés célpontja; nem 
rettentek vissza semmiféle fegyvertől, hogy Lazót két-három 
barátjával együtt megsemmisítsék. A nép megbecsülése azon~ 
bán mindig jó védelem volt számára.

Ma pedig?



Ma a választásokon a bunyevácok és érzelmeik megér
tésre találtak minden oldalon. Ellenfelei a nép előtt dicsőítik 
Lazo Mamužićot, hogy megsemmisítsék szárnysegédeit (első 
segítségét). Dicsekednek Mukits bunyevácságával, a versen
gők (jelöltek) mentegetőznek és sajnálják, hogy nem ismerik 
a bunyevác nyelvet, igérík, hogy majd megtanulják; ígérik, 
hogy a törvény alapján az iskolákba bevezetik. Bunyevác nyel
vű plakátokat nyomtatnak.«

És aztán:
»Tehát vannak Szabadkán bunyevácok! Mégiscsak szük

séges a bunyevác nyelv annak a számára, aki Szabadkán részt 
akar venni a közéleti tevékenységben, bármilyen szerepet ját
szik is. Elismerte ezt az Antunovich— Mamužić-pšrt. Elismeri 
most Mukits és Törtei pártja is; ezek a fiatal pártok vetélked
nek abban, hogy ki fog kedvesebben és kellemesebben tár
gyalni a bunyevácokkal.

Istenem! mindenki verseng a bunyevácokért. Mindenki a 
bunyevácok érdekében beszél. De vajon ki lesz az, aki majd 
a bunyevácok érdekében cselekszik is. Ki lesz az, és mi majd 
koszorúval koronázzuk és dallal ékesítjük.«

A cikket bizonyos S írta alá.
Persze ritkaság volt, hogy ilyen versengés folyt a bunye

vácok megnyeréséért — inkább csak választások előtt. A min
dennapi életben, a választások lezajlása után mindenki gyor
san elfeledte a hangzatos választási ígéreteket, és ment min
den tovább a maga megszokott útján.

Persze nem lehet teljesen egyértelmű nemzetiségi harc
ról beszélni. Ennek a nemzetiségi kérdésnek különböző árnya
latai voltak — a magyarok, de a bunyevácok körében is. Ma
gyar vonalon általában két fő irányzat volt megfigyelhető: az 
egyik igyekezett magának megnyerni a bunyevácokat —  a 
pártpolitikában is, a gyakorlati életben is, nemzetalkotó elem
nek tüntette fel őket, akik évszázadok óta itt élve, teljesen 
beleolvadtak a magyar környezetbe, még védelmezte is őket 
a másik, szélsőséges irányzattal szemben, amely minden apró- 
cseprő nemzetiségi megmozdulásra is »pánszlávizmust« kiál
tott, és az itt élő szlávok teljes, feltétel nélküli beolvadását 
követelte, azzal a jelszóval, hogy egy államban csak egy nem
zet lehet. A két különböző árnyalat azonban a lényegben na
gyon is egyet értett: a magyarosító törekvésben.

S ha két irányzatról szóltam a magyarok körében, két 
irányzat volt magában a bunyevácságban is: az egyik az egyé
ni érvényesülésért még a nemzetiségét is megtagadó, s a 
másik, a megalkuvást nem ismerő, a nyelvi egyenjogúságért 
harcoló, amely azonban valamiképpen teljesen egybeolvadt 
bizonyos vallási törekvésekkel, a vallást valósággal összeve



gyítette a nemzetiséggel, sokszor a szabad nyelvhasználatot 
is csupán a gyermekek szabad vallásos nevelése érdekében 
követelte, s éppen a fogalmak e tisztázatlansága, külön nem 
választása folytán nem volt képes igazán haladó nemzetiségi 
mozgalmat teremteni, s még az újvidéki szerbség körében 
tapasztalható haladóbb irányzattal sem közös nevezőre jutni.

Ettől az ellentmondástól terhesen folyt Szabadkán a nem
zetiségi harc, amely tagadhatatlanul megvolt, tanúk rá az egy
kori hírlapi cikkek is. Csak éppen a haladó szellem, az igazi 
előretekintés hiányzott belőle — nem csupán az uralmon levő 
magyarság részéről, hanem a nemzeti egyenjogúságért küzdő 
bunyevácság részéről is. Ez meglátszott például még abban is, 
hogy kikre is akart lényegében a Neven is támaszkodni jogos 
harcában. Ő maga adja meg erre a választ, amikor arra a kér
désre igyekszik válaszolni, hogy kiket is kell beválasztani a 
községi elöljáróságba:50

« . . .  másodszor: idősebb, öregebb, nem pedig fiatalabb 
embereket kefl választani. . .« »A fiatalabb emberek meg hadd 
dolgozzanak otthon, hadd tanuljanak és őrizzék azt, ami ap
jukról rájuk maradt, idővel majd rájuk is sor kerül.«

És aztán:
»Vannak esetek, hogy a szegényebbek is versengnek a 

tanácsi vagy elöljárósági tagságért, nem mondható éppen, 
hogy ez helytelen, de mi úgy véljük, hogy annak a számára, 
aki szegény, legjobb ha a maga szegénységével foglalkozik. 
Ezzel szemben nagyon is szükséges, hogy a szegényebb réteg 
(a munkások, kereskedők, iparosok) válasszanak maguknak a 
községbe egy, vagy két tekintélyesebb tanácstagot, akik aztán 
képviselhetnék a városházán az ő érdekeiket.«

Aztán meg a vallás kérdése:81
»Amennyire csak a bunyevác visszaemlékezik a múltjá

ra, mindig az egyház volt az édesanyja s a hit az élete. . .«
»Mi az oka hát, hogy az utóbbi időben még papjaink szí

véből is kihullik népünk, a bunyevác nép? Miért lett oly fa
gyossá az egyházanya a bunyevác nyelv iránt?«

»Sok helyről azt a szomorú hirt jelentik nekünk, hogy a 
bunyevác nyelvet mint a hittan nyelvét megszüntették.«

Ez az érvelés semmiképpen sem illik egyenrangúan a 
mellé a másik mellé, amikor a bunyevác nyelvnek a gimná
ziumban való oktatását követeli egy másik cikkben:52

»Az itteni újságokban azt a kérdést tárgyalják, hogy a 
gimnáziumban oktatni fogják-e a bunyevác nyelvet —  lagalább 
mint fakultatív tantárgyat, vagy sem!? Mindenképpen fontos 
kérdés. És mi úgy véljük, hogy ha —  nagyon jogosan —  a 
zombori állami gimnáziumban 11 000, vagy az újvidékiben 8000 
szerb érdekében tanítják a szerb nyelvet, akkor mindenkép



pen indokolt, hogy a szabadkai városi gimnáziumban 40 000 
bunyevác érdekében megengedjék, hogy tanulják a bunyevác 
nyelvet azok, akiknek erre kedvük van.«

Különösen erősen felkorbácsolta a kedélyeket a nemzeti
ségi, illetve a bunyeváckérdés terén az a nyílt levél, amelyet 
Ambrozije Šarčević intézett névtelenül Mocsáry Lajos ország- 
gyűlési képviselőhöz két megjelent füzetével kapcsolatban. 
Mocsáry Lajos, a dualizmus korának egyik legkimagaslóbb 
politikusa, a függetlenségi párt alapító elnöke volt 1874-ben, 
és elsősorban azzal tette ismertté nevét, hogy a politikai 
életben küzdelmet folytatott a nemzetiségi kultúrák egyenjo
gúsításáért, és erélyesen tiltakozott a nemzetiségi kulturális 
intézmények munkájának akadályozása ellen. Éppen a nem
zetiségi kérdésben elfoglalt álláspontja miatt 1887-ben kizárták 
pártjából, sőt a későbbiekben a reakció heves támadásai arra 
kényszerítették, hogy teljesen visszavonuljon a politikai életből.

Nos, Ambrozije Šarčević imént említett nyílt levele is, 
mely egy 12 lapos kis füzet formájában jelent meg magyar 
nyelven, éppen Mocsárynak a nemzetiségi kérdésben elfoglalt 
következetes álláspontját illeti. A röpirat teljes címe ez volt:

»Szabadkai levél egy bunyevác hazafitól. Mocsáry Lajos 
országgyűlési képviselőhöz, A bunyevác nép és annak elemi 
iskoláiról. Közli és ajánlja a bunyevác nép és annak művelő
dése iránt érdeklődő magyarul olvasó közönségnek: egy szerb 
hazafi.«53

A bunyevác hazafiról elmondtam már, hogy Ambrozije 
Sarčević volt, a »szerb hazafi« megjelölés mögött pedig Boško 
Vujić neve rejtőzik. Ha igyekszem minél teljesebben érzékel
tetni a kis röplap hullámait, amelyek — mint látni fogjuk —  
elérték Újvidéket is, akkor mindenekelőtt magával a levéllel, 
illetve az ebből vett idézetekkel kell kezdenem. Boza šarčević 
először is ismerteti a bunyevác nép életkörülményeit, kifejez
vén, hogy egyetért Mocsárynak azzal a megjelölésével, hogy 
a bunyevácokat és sokácokat katolikus szerbeknek nevezi, 
mert hát »egy testet, egy vért« alkotnak velük. Aztán így foly
tatja (sajnos, az eredeti magyar szöveg ma már nem található 
fel, ezért fordítanom kell az idézeteket!):

»A bunyevác nép jóindulatú, becsületes, egyszerű, őszin
te és vallásos. A bunyevácok, anélkül, hogy ostobák volnának, 
tudásban elmaradtak a szerbek mögött. Ennek a népnek nincs 
szellemi élete, nincs egyetlen nyilvános közlönye sem (az újabb 
időktől van), amelyet politikai kívánságai értelmében szerkesz
tenének; politikai kívánságai azonosak a magyarokéval. De 
nem tudok olyan kalendáriumról sem, amely bunyevác szellem
ben íródott volna; a bunyevácok az imakönyvön kívül más 
könyvet nem ismernek. Ezekben a viharos napokban itt-ott 
kezdik olvasni a horvát újságokat, éspedig a kellemetlen kö



rülmények miatt, amelyeket fentebb említettem. Ennek a nép
nek nincsenek szellemi vezérei. A népből kikerülő képzett 
emberek és a középosztály megszűnnek bunyevácok lenni, a 
papok pedig a templomon kívül nem jönnek vele szellemi 
kapcsolatba, s emellett még olyanokat neveznek ki lelké
szekké, akik gyengén beszélik a bunyevác nyelvet, és ez a jó 
nép azt hiszi, hogy mindez így van jól. Egyszóval: a nép 
szellemileg elhanyagolt.«

A továbbiakban aztán a levél áttér az iskolák kérdésére:
»Ami az ön nagylelkű érdeklődését illeti, nemes uram, a 

bunyevác népiskolák tekintetében azt jelenthetem, hogy itt 
1868-ban, amikor életbe lépett az iskolai törvény, rendezték az 
iskolákat. A fennálló szokásokkal ellentétben kizárólag a 
magyar nyelvű oktatást vezették be bennük. A külvárosok 12 
bunyevác iskolájába olyan tanítókat és tanítónőket helyeztek, 
akik közül csak két tanítónak anyanyelve a bunyevác, ugyan
így két tanítónőnek is, a többiek helytelenül beszélnek, vagy 
csak annyit tudnak bunyevácul, amennyit a gyerekektől meg
tanultak; és így magyar nyelven tanulván, a gyerekek nem ké
pesek megérteni a számukra előadott tudományokat.

Az ilyen tanítók, akik nem uralják tanulóik nyelvét, és 
nem is képesek kifejezni magukat ezen a nyelven, mit és 
hogyan adhatnak elő, a tanulók pedig, akik nem értik tanító
juk beszédét és előadását, mit és hogyan tanulhatnak? Hogyan 
megy itt a szemléltető oktatás. Uraságod ezt bölcsen beláthatja.

A szabadkai bunyevác iskolákban nem az alapoktatás a 
fő cél, hanem a magyar nyelv. Mert a népből kikerült értelmi
ség, saját magát tekintve példának, megbízhatóan azt tartja, 
hogy a bunyevác nép annyira kihullatta emlékezetéből a maga 
szellemi életét, szokásait és nyelvét, hogy a megmagyaroso- 
dáshoz elegendő, ha a bunyevác gyermekek megtanulnak ma
gyarul beszélni, és ha az iskolában nem hallják anyanyelvűk 
édes szavait. Általában az a meggyőződésük, hogy ha a bu
nyevác gyermekek 2— 3  évi kínlódás után papagájszerűen 
megtanulnak valamit a magyar nyelvből, akkor a magyar szel
lemet meghonosítják minden családban.«

»Nincs Szabadkán, nagyra becsűit és nemes uram, nem
zetiségi, hanem csak bunyevác iskolakérdés. Akik pedig azt a 
szándékot tulajdonítják a bunyevácoknak, hogy arra töreked
nek, hogy e város ne legyen magyar, és hogy ne terjedjen 
benne a magyarság, azok a bunyevác nép ellenségei. Létez
tek a bunyevácok a török, katonai német, latin hivatalos nyelv 
idején is, sokkal jobban fennmaradhatnak hát a magyar nyelv 
mellett is. Nem kell a bunyevácoknak közgyűlési jegyzőkönyv, 
hanem csak bunyevác ábécéskönyv. Minden egyéb, amit be
szélnek, puszta koholmány és iázitás a bunyevác nép kultu
rális törekvései ellen.«



És kitér a levélíró a bunyevácok politikai állásfoglalására 
is — a következőképpen:

»Amikor megalakult az ehelyi ellenzék, és Népkör néven 
megalakította egyesületét, a vezérek a szabadság, egység és 
testvériség nevében felhívták a város polgárságát, vallási és 
nemzetiségi különbség nélkül. Sikert értek el, minden szépen 
ment, de csak addig tartott, míg időközben be nem férkőzött a 
Népkörbe is a nem magyar nemzetiség elleni áramlat. A vezé
rek abban hibáztak, hogy a körben nem vették elejét az or
szágban uralkodó sovinizmusnak.

Amikor a bunyevácok látták, hogy a Népkörben minden a 
magyarok érdekében történik, amikor azt tapasztalták, hogy ott 
nem használják nyelvüket sem a beszélgetésben, sem a hirdet
ményekben, a kör helyiségeiben egyetlen lapjuk sincs; amikor 
azt is belátták, hogy mellőzik őket, akkor kezdték magukat 
nem jól érezni a körben. A végleges elszakadás azonban csak 
akkor következett be, amikor belenyúltak a darázsfészekbe —  
az egyházba: amikor olyan kérelmet terjesztettek a kalocsai 
érsek elé, amelyben előnyt követeltek a magyar misének a 
bunyevác misével szemben, amely pedig létezik itt, mióta 
fennáll a város. Az a szerencse, hogy a lelki hatóságok szem 
előtt tartották a nagy bunyevác község, Bajmok példáját, eluta
sították a kérelmet, egyébként a szabadkai nagytemplom is 
veszekedések és verekedések színterévé lett volna.«

és  végül így fejezi be Ambrozije šarčević:
»Nincs ez a nép pusztulásra ítélve. Kibírta a kellemet

lenségeket és viharokat 200 éven át. Túlélte a törökök bar
bárságát, az osztrák katonai közigazgatást, a hűbériséget, és 
valóban életben marad a mai kor önhitt liberalizmusa után is, 
amely nyomást gyakorol rá, és amely a dicső magyar haza
fiasság palástja alatt el akarja fojtani szellemi fényét és nyel
vét, pedig ez a nép velük egy oltár előtt térdelve, imádkozik 
Istenhez!«

A levél nagy vihart kavart föl a magyar lapokban. Hadd 
említsem csupán a Szabadkai HiríapoX, amely egymás után két 
számában is foglalkozik vele. 1886. augusztus 22-én közölt 
hosszú cikkében egyebek között azt rója fel a röpirat írójának, 
hogy míg a bunyevácok moráljáról »magasztalólag szól, an
nál keserűbb könnyeket hullat a bunyevác nép képzelt pusztu
lásáról. Panaszkodik, hogy nincs intelJigentiája, nincsenek 
papjai, tanítói, iskolái, iskola könyvei; ami pedig van, az mind 
magyar; magyar tanítók tanítják őket, magyar könyvekből, az 
intelligentia magyar, egyedül a két Mamusits, Lázár és Agó, 
meg Antunovits János nagyprépost az, ki a bunyevác nép 
szellemi védőjének s pártfogójának tekinthető.«



A lap ezzel szemben leszögezi:
»A szabadkai bunyevácság pusztulásáról voltaképen 

nem is szólhatunk, legfeljebb hátramaradásáról, vagy legrosz- 
szabb esetben háttérbe szorításáról. De akár melyiket is fo
gadjuk el, végső elemzésben okul magát a bunyevác népet 
kell tekintenünk. Mert a bunyevácság nem akar kulturnéppé 
lenni. Elzárkózik a műveltség haladása és hódítása elől, a 
helyett hogy tárt kaput nyitna neki. A vezetőknek volna köte
lességük megmagyarázni nekik, hogy a körülményeik közt egy 
önálló bunyevác civilizátió teremtése teljes képtelenség, s azok, 
kik ilyennek létrehozásán fáradoznak, a bunyevácok rossz 
akarói. A vezetőknek volna dolguk kifejteni azt is, hogy a bu- 
nyevácságnak nem volna szabad elzárkóznia az ipartól és ke
reskedelemtől. A bunyevác iparosok és kereskedők száma vá
rosunkban elenyészően csekély, ők egyedül a földbirtokra tá
maszkodnak, a mely igaz, hogy vagyont biztosit nekik, de 
azonkívül semmi egyebet, legkevésbé pedig szélesebb szel
lemi látókört, ismeretet, műveltséget. Innét van aztán, hogy a 
sokkal műveltebb magyarság, beleértve a zsidóságot is, hát
térbe szorítja a bunyevácságot. S végül a társadalmi fejlődés 
törvénye az, hogy a nagyobb tömegű és műveltebb nép ma
gába olvasztja a kisebbet és műveletlenebbet, főként ha ez, 
mint a bunyevác, fajrokonaitól elzártan, egyedül az amazzal 
való érintkezésre van szorítva.

S van-e oka ezért panaszkodni a bunyevác hazafinak? 
S van-e oka a magyar nyelvet vetni oda a hátramaradás okául? 
Hiszen tudnia kellene, hogy a szabadkai s általában a magyar- 
országi bunyevácságnak útja a műveltségben csakis a magyar 
nyelv által van. Társadalmi positiót csakis általa nyerhet; ipar
ban, kereskedésben most már nélkülözhetetlen. Tudományunk, 
művészetünk, egyszóval mindenünk magyar.

De hát a bunyevác hazafi szemei be vannak kötve, nem 
látja be a körülmények hatását, kényszerítő erejét s a magyar 
nyelv ellen a következő vádakat emeli: Szabadkán a népisko
lákban k i z á r ó l a g  magyar nyelven tanítanak, Szabadkán 
a magyar nyelv tanítása a főcél s ezért a bunyevác nép szel
lemileg el van hanyagolva.

A ki ismerős a szabadkai viszonyokkal, jól tudja, hogy e 
vádak alaptalanok, ferdítések, melyek csak azért készültek, 
hogy a bunyevác hazafinak oka legyen jajgatásra. Hiszen tud
valevő dolog, hogy iskoláink két harmadrészében a magyar és 
bunyevác nyelv egyformán használatos, sőt vannak olyanok, 
melyekben csakis bunyevácul tanítanak.«

És végül:
« . . .  elfeledkezik arról, hogy a szabadkai világi papság, 

egy-két tagját kivéve, nyíltan bunyevácnak és bunyevác szelle



műnek tartja magát, elfeledkezik árról, hogy a bunyevác lapok 
szaporodnak s élesztik a nép öntudatát s nem elég igazságos 
a bunyevác hazafi a helybeli vezetők iránt sem, kik kötelessé
gükhöz képest mindent elkövettek az öntudatra ébresztés mi
nél teljesebbé tételére. Nem szabad számításon kívül hagyni a 
Pučka kaszinót sem, mely nem puszta művelődési intézmény; 
az több, az a bunyevác nemzeti szellem fészke; és e fészek a 
bunyevác hazafi munkájának eredménye.«

A Szabadkai Hírlap érvelése, bár kétségtelenül tetszetős, 
sok tekintetben azonban hamis, csak az uralmon levő magyar
ság szempontjaiból indul ki. Nem is tekinthetjük hát az emlí
tett levél igazi cáfolatának. Van azonban egy másik bökkenő, 
mégpedig az, hogy nem csupán a magyar sajtó reagált ek
képpen Ambrozije šarčević röpiratára, hanem még elítélőb- 
ben nyilatkozott róla az újvidéki szerb sajtó részéről a Zastava, 
mely abban az időben Jaša Tomié szerkesztésében jelent meg, 
harcolván a magyar sovinizmus ellen és a szerbség nemzeti 
felszabadításáért.

A lap, a bunyevácokról szólván, először is rámutat arra, 
hogy a bunyevác nép minden barátja azt remélte, hogy a bu- 
nyevácság végül is szövetségre lép szerb testvéreivel, és kö
zös harccal kivívják maguknak azt a helyet, mely joggal meg
illeti őket. Aztán így folytatja:54

»A remény azonban puszta remény maradt, és mindenki, 
aki így gondolkodott, keserűen csalódott.

A mi bunyevácaink megtörték az ellenzéki magyar pártot, 
kivívták a kormánynak a győzelmet, és kezükbe vették a város 
igazgatását, hatalmas többségben lépve be a magisztrátusba. 
És most a bunyevác nép intelligenciája és vezetői a helyett 
hogy népi nyelvüket bevezették volna az iskolába és a városi 
képviseletbe, — amint azt a korteskodás idején népüknek meg
ígérték — alattomosan és gyáván elhagyták a nép ügyét, mert 
írásban kötelezték magukat a kormánynak, hogy mindenütt és 
mindig támogatni és ápolni fogják a magyar nyelvet, a maguk 
anyanyelvét pedig elhanyagolják, és a saját nemzetiségbelieket 
nem igyekeznek művelni.«

E bevezetés után a Zastava rátér a bunyevác hazafi is
mertetett levelére, és megállapítja, hogy az a mód, ahogyan 
a röpirat írója el akarja érni célját, semmiképpen sem jó.

»A dolgok ismertetése felületes, mert semmi egyéb, csak 
siránkozás; ezzel az eszközzel pedig egyetlen hazafinak sem 
szabad élnie, mert nemcsak hogy nem vezet célhoz, hanem 
méltatlan a néphez is, amelynek javát akarjuk, és magához a 
harcoshoz is.

Sok tény egészen hamis megvilágításban került az olva
sóközönség elé, hogy a bunyevác vézetők árulását legalább 
némileg mentse.



A bunyevác hazafi sok helyen ellentmondásba kerül saját 
magával, és végsőkig következetes, mert jó bunyevác hazafi
nak is akar mutatkozni, de a magyarokat is tömjénezni kí
vánja. Azt szeretné, hogy a kecske is jóllakjon, de a káposzta 
is megmaradjon.

És mit mondjunk a szlávok elleni izgatásáról, ő ezt 
„pánszlávizmusnak” nevezi, és arról a szerény kívánságáról, 
hogy: a török birodalom továbbra is fennmaradjon Európá
ban. Hogyan egyeztethető ez össze a hazafiasság hangoztatá
sával? Vagy hogyan akarja ezt bunyevác hazafi összhangba 
hozni azzal a kívánsággal, hogy a balkáni államok elnyerjék 
teljes függetlenségüket és önállóságukat? Vajon az az ember, 
aki valamennyire is ismeri a régebbi idők történelmét, és aki 
ismeri az elmúlt évtized történelmi eseményeit, s a legújab
bakat is, — el tudja képzelni a Balkáni-félszigeten a szlávok 
teljes függetlenségét és önállóságát a mellett, hogy fennma
radjon a török birodalom is?«

»Csak az az ember írhat így, aki vagy nem ismeri a dél
szlávok kitűzött célját és azokat az eszközöket, amelyekkel ezt 
el lehet érni, — vagy pedig az, aki nem sokat törődik a fenti• 
céllal, hanem az számára a legfontosabb, hogy a magyaroknak 
behízelegve magát, valami morzsácskákat kapjon. Az első eset
ben a bunyevác hazafi nem alkalmas arra a munkára, amelyre 
vállalkozott, a másik esetben pedig a magyarok uszályhordo
zójává szegődött, tehát hűtlen lett a szláv ügyhöz.«

Aztán rátér a Zastava a bunyevác vezetők kérdésére is:
»A bunyevác hazafi úgy mutatja be a bunyevác vezetőket, 

mint a jellem példáit, mint népi vértanúkat, akik csak a nép 
javát viselik szivükön, és akiket nem ingathat meg ebben a 
szilárd elhatározásukban sem az alattomos rágalmazás, sem a 
mocskolódás, sem az üldözés, sem bármi más a világon.

Ez nagyon szép volna — ha valóban igy volna. De — 
sajnos — maga a bunyevác hazafi is beismeri és állítja, hogy 
nincs igy, amikor úgy vélekedik: hogy „a kormány győzelme 
maga a kormány előtt akkor vált igazán értékessé, amikor a 
bunyevác vezetők nyilvánosan kijelentették, hogy nem igye
keznek felébreszteni az öntudatot a bunyevác népben.” (Szab. 
levél, 11. oldal, 2. bekezdés)

Kérdem én a bunyevác hazafit, hogyan egyeztethető ez 
össze azzal az állításával, hogy a bunyevácok, tehát a vezetők 
is csak akkor hagyták ott az ellenzéket, amikor látták, hogy 
az háttérbe szorítja nyelvüket, sanyargatja nemzetiségüket, sőt 
belenyúl az egyház dolgaiba is, mert hát ott bunyevác nyel
ven is tartanak misét? (Szab. levél, 10. oldal)

Vajon van olyan ember, aki elhiszi, hogy az olyan em
berek, akik elárulják népüket a kormánynak, arra kötelezvén 
magukat, hogy nem igyekeznek öntudatra ébreszteni, — tö-



rődnek a néppel, annak nyelvével és fölvilágositásával? Kik 
ezek az emberek? Ezek az emberek népük erkölcsi gyilkosai, 
mert arra kötelezték magukat, hogy eloltják és megölik azt, 
ami legértékesebb és legszentebb a népben — a népi nyelvet 
és a népi öntudatot. . .«

A cikket A bunyevác nép egy őszinte barátja aláírással 
közölte a Zastava.

Mindezt persze nem olyan szándékkal idézem, hogy ezzel 
egyértelműen állást foglaljak egyik vagy másik álláspont mel
lett. Csupán az a szándékom, hogy rávilágítsak a sajtótörté
net keretében, mennyire bonyolult kérdés is volt az akkori 
időben a nemzetiségi kérdés. Az egykori lapok bizonyára sok, 
nagyon sok anyagot tárnak a késői kutató elé ebben a tekin
tetben is, és annak, aki komolyan elemezni kívánja a helyzetet 
ebben a kérdésben, minden bizonnyal jóval mélyebben el kell 
merülnie a sok-sok cikk vizsgálatában, alaposan mérlegelnie 
a legapróbb részleteket is, egybevetve a társadalmi és poli
tikai mozgalmak alakulásával, csak akkor adhatja meg a meg
nyugtató választ erre a látszólag könnyű, látszólag egyértelmű 
kérdésre. Ez az elmélyülés azonban nem lehet célja annak, aki 
csupán a sajtó történetét igyekszik rögzíteni, és csak mellé
kesen bocsátkozik —  éppen a sajtó érdeklődését követve, és 
éppen azért, mert a sajtó is része a történelemnek — a társa
dalmi háttér taglalásába.

Amikor itt éppen egy nemzetiségi lappal kapcsolatban 
kissé terjedelmesebben kitértem a nemzetiségi kérdés sajtó- 
vetületére, csupán az volt a célom, hogy magukat a lapokat 
jellemezzem, amelyeknek történetét kutatom. Igaz, a fentiek 
nem adnak teljes képet erről, és ezért minden bizonnyal még 
ki kell egészítenem néhány idézettel ezt a bemutatást, noha 
egyes lapokkal kapcsolatban még később is visszatérek rá. 
Itt elsősorban arra kívánok rámutatni, hogy egyes magyar la
poknak a bunyevácokat védelmező állásfoglalása mintha való
ban a Zastava megállapításait támasztaná alá abban a tekin
tetben, hogy a bunyevácság lényegében nem kíván felszaba
dulni nemzeti szempontból, hanem csupán bizonyos enged
ményeket szeretne elérni, de egyébként jól megfér a magyar 
környezetben. 1899-ben például az Egyetértés című lap egy 
cikkével kapcsolatban a Bácskai Újság védelmébe veszi a 
szabadkai bunyevácokat. Az Egyetértés ugyanis azt írta a szán
tóval sokácok egy megmozdulása kapcsán, hogy »a bunyevá
cok népe tömegesen hagyja el ősi hitét,« mert az »óhit« egy
házi szertartása megengedi nemzeti nyelvük használatát. Az 
Egyetértés szerint ez azt bizonyítja, hogy »ma nagyobb ereje 
van a nemzetiségnek, mint a vallásnak.« A Bácskai Újság ezzel



kapcsolatban egyebek között arra figyelmeztet, hogy a szabad
kai bunyevácok nem azonosíthatók Bácska semmiféle más 
szláv nyelvű lakosságával.

»A bunyevác nép nem jelent nemzetiséget — írja a lap 
—, csupán egy szivében-lelkében teljesen magyarrá vált nép
csoportot, amely teljesen beolvadt a magyarba.«55

Aztán:
»A b u n y e v á c  j ó s z í v ű ,  b e c s ü l e t e s ,  v a l l á 

sos,  ő s z i n t e ,  e v a n g é l i u m i  nép,  amely megtartotta 
nyelvét, de jó magyar hazafi, mely anyanyelve mellett megta
nulta a magyar nyelvet és él is vele, hithű és hazafi annyira, 
hogy nem képzelünk esetet arra, hogy anyanyelvének nagyobb 
tért hódítandó, akár hazafiságát, akár hitét megtagadni ké
pes lenne.«

És végül:
«Annyira hithű rom. kath. a bunyevác, hogy vallását azo

nosítja a fajával, s ha vallását kérdik tőle, azt feleli, hogy ő 
bunyevác vallású« . . .

A Bácskai Újság véleménye persze korántsem jelenti azt, 
hogy más magyar újságok is ennyire »megértők« a bunyevác 
néppel szemben. Vannak olyan újságok is, amelyeket már a 
szláv szó említése is valósággal lázba hoz. A Közvélemény 
például 1888. április 29-i számában Egy új lap, amire nincs 
szükség címmel számol be arról, hogy »egy még helyben is 
alig ismeretes fiatal ember, végzett jogász, Ludaits Vitomir« 
előfizetési felhívásokat küldött szét egy (ezt a Közvélemény 
alapján pontosan idézem:) Subatički novine című lapra. Aztán 
így folytatja:

»Meg fog-e eme lap jelenni avagy nem valósággal? nem 
tudjuk, csak sejtjük. Annyit azonban tudunk, hogy erre a lapra 
nálunk nincs szükség. És amennyiben ennek gyakorlati szük
sége el is ismertetnék? tisztelet becsület a lap szerkesztését 
elvállaló fiatal egyénnek, —  más és pedig úgy múlt mint haza- 
fiság és egyéb tekintetben egészen ismert és tekintélynek ör
vendő férfiak lennének erre hivatottak. Újban is azt mondjuk, 
hogy s z e r b  lapra városunkban szükség nincs; és ha már 
annyira kívánnak szerb lapot, ám fizessenek elő és járassák a 
Budapesten megjelenő Szrpszki Dnevniket, —  ennek lenne 
gyakorlati haszna és értelme.«

Nos, én sem tudom, hogy voltaképpen megjelent-e valaha 
is Vitomir Ludajić Subotičke novineje (mert a későbbi, 1893- 
ban megjelenő Subotičke novine nem lehet azonos ezzel — 
már csak azért sem, mert nem szerb, hanem bunyevác lap volt), 
azt azonban tudom, hogy 1893, tehát a Subotičke novine való
ságos megjelenése előtt még egyszer, 1891-ben is szó volt 
arról, hogy kiadnak egy bunyevác újságot a Neven mellett, s



erre a hírre a Szabadkai Hírlap szinte ugyanolyan hevesen rea
gált, mint a Közvélemény Vitomir Ludajić tervezett lapjának 
hírére. A lap mindenekelőtt megállapítja,56 hogy egy szerb 
ügyvéd, »ki már diák kora óta egyébről sem nevezefes, mint 
hogy pánszláv tendenciákkal tüntet«, bunyevác nyelvű újságot 
fog kiadni. Aztán felveti a kérdést:

»De kinek is írnák a lapot? Értelmesebb bunyevácaink 
már tudnak magyarul, s akik közülük írni olvasni tudnak, azok 
elolvashatják a magyar újságot is, ha éppen kedvük van az 
újságolvasáshoz. Tényleg azonban bunyevácainknak csak ele
nyésző csekély töredéke engedi meg magának azt a nagy fény
űzést, hogy hírlapot olvasson. Megélt e nélkül az apja is, sőt 
földet is szerzett, majd megél ő is.

Ha némi kételkedéssel elismerjük is, hogy bunyevác i r o~ 
d a I m i nyelv létezik a világon, azt határozottan kétségbe 
vonjuk, hogy Szabadkán azt az irodalmi nyelvet 10— 15 em
bernél többen tudják, de ezek aztán l e g a l á b b  is éppen 
oly jól tudnak magyarul. Ezeknek nincs szükségük az új lapra, 
a többi bunyevác pedig, ha el is tudja majd olvasni azt a 
lapot, de megérteni csak részben fogja, s okvetlenül azt hiszi, 
hogy a lap írói nem bírják helyesen a nyelvet.

Nem lehet tehát más célja a lapnak, mint hogy k ü l ö n  
s z l á v  velleitásokat szolgáljon. A titkos cél tehát az, hogy tőle 
telhetőleg útjában álljon bunyevác polgártársaink magyaroso
dásának. Ennek a célnak már van egy eszköze: a Pučka ka
szinó, mely be is tölti hivatását, amennyiben a magyar nyelv 
onnan száműzve van, sőt egyesek hízelegnek a jobb módú 
bunyevácok nemzetiségi hiúságának, hogy aztán viszont esz
közül használják őket.«

Ne felejtsük el, még csak a tizenkilencedik század utolsó 
éveiben, illetve évtizedeiben járunk, és messze van még az az 
idő, amikor közvetlenül a világháború kitörése előtt úgy alakul 
a politikai helyzet, hogy az országos függetlenségi és 48-as 
párt határozatilag jogosnak és hazafiasnak ismeri el a szabad
kai bunyevácoknak a bunyevác nyelv iskolai oktatására vonat
kozó követeléseit, s egy szabadkai lap első oldalán, két széles 
hasábos szedésben számol be erről.57 A Függetlenség ugyanis 
így ír:

»Darabokra törte a párthatározat a pánszlávizmus gyanú
ját, amelyet a tág lelkiismeretű szabadkai munkapárt hirdetett 
a szabadkai függetlenségi és 48-as pártról és a bunyevác
ságról.«

Az említett határozatban — mint a Függetlenség írja — 
a függetlenségi és 48-as párt jogosnak ismeri el a bunyevá
coknak azt a törekvését, hogy »az olyan állami elemi népis
kolák I. és II. osztályaiban, amelyekben a tanuló ifjúság több-



sége bunyevác anyanyelvű, a bunyevác nyelv a magyarral pár
huzamosan mint kisegítő nyelv alkalmaztassák és a bunyevác 
ABC is taníttassák.«

Ezt a határozatot gróf Károlyi Mihály, a párt ügyvezető 
elnöke írta alá. De hát ekkor már 1913-at írtak, annak is a 
vége felé jártak, már előrevetette árnyékát a világháború, s a 
pártoknak megfelelően kellett helyezkedniük —  nemzetiségi 
téren is. Ekkor már egészen természetes, hogy Fenyves Ferenc 
is a bunyevácok érdekében cikkezik, mint az a halála után 
kiadott Még egyszer elmondom című kötetbe gyűjtött cikkei
ből is látszik. Ekkor is le kell ugyan még szögezni, hogy »a 
túlzott sovinizmus teszi a nemzetiségeket a magyarság ellen
ségeivé«, de érezhetően enyhébb szelek fújdogálnak már — 
legalább is egyelőre — nemzetiségi téren. Erre utal Fenyves 
Ferenc idézett cikke is, mely így fejeződik be:

»Mi azt akarjuk, hogy Szabadkán mindenki tudjon ma
gyarul, de szeretnénk bunyevácul is tudni. Nekünk fontosabb, 
hogy a nép felemelkedjék analfabéta színvonaláról, tudja fi
gyelemmel kisérni az ország és a világ eseményeit és ne le
hessen szolgája a demagógiának, mint az, hogy a mai közi
gazgatási rendszer megtartása érdekében, ne engedjék, hogy 
írni, olvasni az anyanyelvén is tanuljon.«58

Ez a cikk 1914. március 27-én íródott, éppen huszonnyolc 
évvel azután, hogy Ambrozije Šarčević röpirata megjelent. Ez 
a huszonnyolc esztendő pedig tele van olyan eseményekkel, 
olyan nemzetiségi harcokkal, amelyeket csupán érzékeltetni 
kívántam a fentiekben a sajtóból vett idézetek segítségével. 
Talán meglehetősen messze jutottam ezzel a szemlélődéssel 
magától a Neven\ö\, amelynek életéről kezdtem beszélni, de 
lényegében mindez szoros összefüggésben van a lap létével 
és mozgalmával is.

Mert mozgalommá vált a Neven tevékenysége — a szó 
szoros értelmében. Erről tanúskodik az az előfizetési felhívás 
is, amely a lap 1890. december 1-i, 12. számában jelent meg és 
arra figyelmezteti az olvasókat, hogy ha nem akarják, hogy a 
lap munkája félbemaradjon a nép igazáért folytatott harcban, 
akkor »szükséges, hogy a nép seregesen segítségére siessen. 
Aki teheti, fizessen elő valamely szegényebbsorsú földije ré
szére is, lelke javát szolgálja ezzel, mert Isten és emberek 
előtt is érdemeket szerezhet vele. A többiek pedig gyűjtsenek 
olvasókat a Nevennek mindenütt, a szomszédságban, a rokon
ságban, a malmokban és a baráti összejöveteleken is.

A mai helyzetben egyetlen percet sem várhatunk és kés
lekedhetünk, hogy netán mások tanítsanak és boldogítsanak 
bennünket, hanem nekünk magunknak, bunyevácoknak és so- 
kácoknak kell konyákig felgyürekeznünk, ha nem akarunk el-



maradni a tudományban, a gazdálkodásban, valamint az ipar
ban és a kereskedelemben.

őszintén és nyíltan szeretni kell nyelvünket, és szívesen 
áldozatot is vállalni nevelésünkért és előrehaladásunkért.«

Ennek a mozgalomnak szilárd és megmásíthatatlan alap
ja a nemzetiségi jogokért folytatott állandó harc. Ez nyilat
kozik meg akkor is, amikor szembefordul még Lazo Mamužić 
polgármesterrel is,59 amikor ekképpen kommentálja, hogy a 
polgármester a bírósághoz fordult Matija Antunović, Ago Ma- 
mužić és mások elleni becsületsértési ügyével: »Tehát Sza
badka polgármestere bírói úton keresi becsületét! Hej, Lazo! 
Lazo!! Ugyan ki jutott még bírói úton a maga becsületéhez?! 
Jaj nekünk és nemzetségünknek, ha Lazo Mamužić lco Čur- 
öiétól, Luka Kopiloviótól, Ago Mamužićtol és Mate Antunović- 
tól bírói úton keresi a becsületét. Ezen a módon mindent el 
lehet érni, csak jót nem!! Különösen Lazo Mamužić számá
ra nem!«

És ez a nemzetiségi jogokért folytatott harc indítja a 
szerkesztőséget arra is, hogy 1900. október 1-i, 10. számában 
bunyevác és magyar nyelven egyidejűleg közölje a szeptem
ber 29-én a közoktatásügyi minisztérium elé terjesztett bunye
vác panaszt a bunyevác nyelvnek a szabadkai iskolákból való 
száműzése miatt. A harc azonban nem egyszer olyan öniga
zoló védekezésbe csap át, amit a Zastava már Boza Šarčević 
levelével kapcsolatban is erősen kifogásolt. 1905-ben a de
cemberi, 12. számban például így fejezi be a lap Bunyevác 
hittan Szabadkán című cikkét:

»Nem vagyunk mi ellenségei a magyar nyelvnek, azt akar
juk, hogy gyermekeink megtanulják. De szabadjon nekünk is 
szeretnünk saját anyanyelvűnket. Szűnjenek meg már egyszer 
azok az ostoba támadások, hogy hazatiatlanság saját anya
nyelvűnket szeretni.«

Közben nyomdát is változtatott a Neven. Előbb Székely 
Simon, majd pedig Hirth és Társa nyomdájában készült, 1907- 
ben valamivel nagyobbá vált a formátuma is, 1912. január
1-én pedig mint szombatonként megjelenő hetilap kopogtatott 
be olvasóihoz. Ebben az időben a IV. köri Albert utca 263. 
szám alatt volt a szerkesztősége és kiadóhivatala, szerkesz
tője pedig Šandor Rajčić.

ö  szintén egyik kimagasló alakja a Nevennek, ezért feltét
lenül megérdemli, hogy közelebbről is bemutassam a késői 
utódoknak. 1884-ben született Szabadkán. Kereskedelmi aka
démiát végzett, aztán pedig banktisztviselőként dolgozott. Egy 
időben igazgatója volt a Földműves Takarékpénztárnak. Részt 
vett minden bunyevác népi mozgalomban. A régi Jugoszlávia 
első éveiben városi tanácsos volt, sőt helyettes polgármester



is. 1926-ban halt meg Szabadkán. A Nevenben megjelent írá
sait Skender és Josin írói álnéven írta alá. Cikkeiben arra töre
kedett, hogy ébresztgesse a bunyevácok nemzeti öntudatát, és 
rádöbbentse a fiatalságot a tanulás fontosságára, rámutatva 
arra, hogy ebben a munkában elsősorban a papoknak kell élen 
járniok. A nemzeti öntudat ébresztgetésén kívül az volt a má
sik célja, hogy ésszerű gazdálkodásra buzdítsa a bunyevác 
népet, és ezért több ilyen jellegű cikket is írt.

Amikor 1912. január elsejével hetilappá lett a Neven, első 
számának első oldalán egy kis közlemény figyelmeztette erre 
az olvasókat:

»A NEVEN MINT HETILAP

látott világot ezzel a számmal, miután teljes 28 éven át a ha
vilap nehéz munkáját végezte. Irányunk mos<t is ugyanaz ma
rad, ami már kezdettől fogva volt: védelmezni nyelvünket és 
hitünket, és terjeszteni a műveltséget minden tekintetben. Poli
tikával ezután sem foglalkozunk.«

Ekkor már egészen nagy formátumot vett fel a Neven is, 
akárcsak a többi hetilap. Igen bőségessé vált a hírrovata, s 
ezt voltaképpen csak a vezércikk, egy-két kisebb írás és egy
két vers egészíti ki. Olvashatunk néhány beszámolót Horvát
országból, egy-két boszniai levelet, ismertetőket a horvátok 
történelméből, felhívást arra, hogy »Adjunk gyermekeinknek 
bunyevác nevet!«, több vallásos tárgyú cikket, és ide tartoznak 
a szövegrészben elszórt nagyobb betűs felhívások is:

»Bunyevácok és sokácok, ne adjátok el földeteket!«
»Bunyevácok és sokácok, olvassatok horvát és szerb 

könyveket!«
»Bunyevácok és sokácok! Vásároljátok és terjesszétek a 

legnagyobb, legszebb és legolcsóbb imakönyvet, Isten Di
csőségét!«

Ekkor már Szántó Lajos nyomdájában készült az újság, 
a Damjanich és Széchenyi utca sarkán. Aztán pedig Fischer 
és Krausz nyomdája vette át.

Hadd említsem meg azt is, hogy a Nevennek több alka
lommal is volt kellemetlensége a hatóságokkal, mint egyéb
ként más szabadkai lapoknak is. 1902-ben például —  mint a 
Szabadka és Vidéke szeptember 28-i számából megtudjuk — 
a szegedi esküdtbíróság 6 havi államfogházra, valamint 10 
napi államfogházra átváltoztatható 200 korona pénzbüntetésre 
ítélte Bacsics Pál szabadkai cipészt — mint a Szabadka és Vi
déke írja: »meglehetősen szigorúan« — a magyar nemzetiség 
elleni izgatás miatt, amit a Nevenben írt, A nemzetiségi kérdés 
az országgyűlésben című cikkével követett el. A cikk ugyan 
nem volt aláírva, de Bačić vállalta a cikk írását. A bírósági 
elnök ugyan —  mint a Szabadka és Vidéke írja —  eleinte



strómannak vélte Bačićot, de mert ezt nem lehetett rábizo
nyítani, hát őt ítélték el.

Valami hasonló ügyről lehetett szó egy alkalommal, már 
két évvel előbb, 1900-ban is, a királyi ügyészség vizsgálóbírója 
ugyanis március 30-án az iránt érdeklődött a polgármester
től,60 hogy a A/eyennek van-e letéve óvadéka, tekintettel arra, 
hogy szerkesztője, Matkovits Miklós (azaz: Nikola Matkovié) 
ellen sajtórendőri vétség miatt vizsgálat folyik. Az ügyiratból 
azonban nem derül ki, hogy milyen ügyről volt szó.

Egy alkalommal pedig a polgármester utasítása alapján61 
a város rendőrkapitánya már megtette a szükséges rendőri 
intézkedéseket, hogy megakadályozza a lap utcai árusítását, 
mert lejárt az elárusítási engedélye. Erről az elárusítási enge
délyről egyébként még majd lesz szó a továbbiakban, más 
lapokkal kapcsolatban is. Mert akármilyen sajtószabadság volt 
is, a terjesztésnek azért megvoltak a maga szigorú szabályai.

Eddig csupán két szerkesztőjét említettem a /Vevennek. 
Pedig a szerkesztők személye nem egyszer változott. Amikor 
Mijo Mandiéot Szabadkán tanítóvá választották, és ezért kény
telen volt megválni a szerkesztői poszttól, Pero Skenderović, 
egy jófejű parasztember került a helyébe —  legalább is for
mailag. Ezután még többen is váltották egymást a szerkesztői 
székben. Skenderović után Nikola Matković, aztán dr. Vranje 
Sudarevié következett, őt követte Sándor Rajčić, majd rövid 
ideig dr. Mirko Ivković Ivandekić és végül a Neven világhá
ború előtti utolsó szerkesztője Bašo Vukmanov šimokov volt.

A szerkesztőségben közreműködtek a horvát értelmiség 
legkimagaslóbb képviselői, Ambrozije Šarčević, Iván Antunović, 
Blaž Modrošić, llija Okrugić, Euzelije Fermendžin, Róbert Kauk, 
Stipan Vujevió, Iván és Ante Evetović, Nikola és Pajo Kujund- 
žić, Ago és Lazo Mamužić és sokan mások. A szerbség részé
ről közreműködtek Boško Vuj>ić, Svetozar Radašin, Marko Pro- 
tić és mások is.

El kell mondani még azt is, hogy 1913. május 3-án Sándor 
Rajčić olyan értelmű bejelentést tett a polgármesteri hivatal
ban,62 hogy ettől a naptól kezdve a Neven politikai tartalom
mal jelenik meg, és a Hungária könyvnyomda állítja elő. A 
szükséges óvadékot letétbe is helyezték, ez a politikai jelleg 
azonban nem soká tartott, mert alig egy év múlva, 1914. júli
us 2-ától újra megszűnt — mint Sándor Rajčić egy másik, 
jegyzőkönyvi bejelentése tanúskodik erről,63 és újra mint tár
sadalmi, kulturális és gazdasági lap jelent meg.

Éppen ebben az időben bizonyos változások is tapasztal
hatók voltak a Nevenben. Fokozottabban szóhoz jutott a fiatal
ság, és még Jászi Oszkár is dicsérő szavakat kapott az 1914. 
január 31 -i számban, ilyesformán:



»Egy kis, szegény ember még sohasem mutatkozott Olyan 
nagynak, mint ez a magyar szociológus: Jászi Oszkár«. . .  
»Jászi a népi felvilágosulás igazi apostola. Lelkének teljes 
ereje megnyilatkozott abban a beszédben, amelyet Budapesten 
mondott el a nemzetiségi kérdésről.«

Ebben az időben egyébként arra is rádöbbent a szerkesz
tőség, hogy nem elégedhet meg a bunyevác nemzetiség meg
jelöléssel. 1914. január 3-i számában —  amikor dr. Mirko 
Ivković Ivandekić volt a szerkesztő — egy cikk jelent meg a 
lapban Milyen nyelvet beszélünk hát? címmel. Hadd idézzek 
belőle:

»Ha már a bunyevác, sokác, vagy dalmát, bosnyák, szla
vón stb. nevek nem nemzetiségi nevek, és nincs helyük a hiva
talos statisztikában sem, természetes, hogy előbb-utóbb le 
kell vetnünk az álarcot, és nyíltan megjelölni anyanyelvűnket 
horvátnak vagy szerbnek.«

»Magyar állampolgárságunkon ez semmit sem változtat, 
pártálláspontunk, a hazai pártok iránti viszonyunk érintetlen 
marad.«

»Tehát milyen nyelven beszélünk? H o r v á t u l !  Igaz, 
a mi nyelvünk horvát is, szerb is, de gyakorlatiasság szem
pontjából egy névvel akarjuk illetni.

Igaz, vannak családjaink között, amelyek a tiszta szerb
ségből tudják levezetni eredetüket, de többen vannak, akik 
horvát nemzetségből és horvát földről erednek. Igaz, Iványi 
katolikus szerbeknek nevez bennünket, de a mi tudósaink, az 
idősebbek és a fiatalok egyaránt öröktől azt tartották, hogy 
a bunyevácok a dalmát és illir nemzetség fiai, tehát hor- 
vátok. . .«

»De ha mi az élet szempontjából horvátnak is valljuk 
anyanyelvűnket, ezzel egyáltalán nem akarjuk különválasztani a 
horvátokat a szerbektől, sem a szerbeket a horvátoktól, ez 
egy nép és egy nyelv, hanem ha már mindkettő megnevezést 
nyilvántartják a történelemkönyvek, akkor egyiket kifejezet
ten alkalmaznunk kell.«

A lap tehát horvátnak vallotta magát, de ennek ellenére 
alcíme továbbra is azt jelzi, hogy a bunyevácokhoz és soká- 
cokhoz szól.

Ez a nyelvi állásfoglalás 1914 első napjaiban történt meg. 
Nem sokkal ezután azonban —  legalább is ideiglenesen — 
megszűnt a Neven. Joso šokčić azt írja, hogy 1914. július 25- 
ig jelent meg, s akkor, a világháború kitörésekor a magyar 
hatóságok betiltották. A Szabadkai Városi Könyvtárban valóban 
az 1914. július 25-i szám az utolsó a háború előtti Nevemből. 
A Városi Történelmi Levéltárban azonban van egy ügyirat, 
amely nem egészen így mondja el a történteket. E szerint az



ügyirat szerint ugyanis64 Vukmanov Simokov Fábián szerkesztő 
1914. augusztus 2-án azt a bejelentést tette, hogy ő maga és 
számottevő munkatársai katonai szolgálattételre vonultak be, 
azért egyelőre szünetelteti a Neven kiadását. Hadd idézzek 
ebből a bejelentésből egy részt!

»Megjegyzem, hogy a f. hó 1-j számot óriási nehézségek
kel megszerkesztettem és kiadtam, hazafias kötelességnek te
kintve, hogy bunyevác polgártársaink a beállott politikai bo
nyodalmak alkalmával Őfelsége, továbbá a Magas Kormány 
fontosabb manifesztumairól saját nyelvükön is tudomást sze
rezzenek.«

A bejelentésben említett augusztus 1-i szám nincs meg 
a Városi Könyvtárban, viszont Iván Kujundžić- regisztrálja bib
liográfiájában. A Neven tehát megszűnt, de nem véglegesen. 
A 3095 1918 eln. számú, már szerbhorvát nyelven írt beadvány 
tanúskodik arról, hogy 1918. november 17-én újra megjelent
— mégpedig mint napilap. Ez a bejelentés szó szerint így 
hangzik:

»Tekintetes Polgármesteri Hivatal!
Van szerencsénk bejelenteni, hogy a Neven című újság 

november 17-étől Szabadkán naponta megjelenik.
Szabadka, 1918. évi november 25.

A Neven szerkesztősége 
(olvashatatlan aláírás)«

A bejelentés alatt ott egy pecsét is, amelynek felirata: 
»A Bunyevácok és Szerbek Népi Bizottsága —  Szabadka«.

»A jó  ízlés szolgálatában«

Említettem már, hogy a nyolcvanas évek elején Sztoczek 
Károly Bácskai Közlönye Lazo Mamužić pártjának, azaz a sza
badelvű pártnak és ezzel az új városi hatóságnak a közlönye 
volt. Amikor azonban meghasonlott a párttal, Mamuiióéknak 
szükségük volt egy másik pártközlönyre. Így került sor 1885. 
május 31-én a Szabadka című lap megindítására. Ennek az 
1885-ben megjelent Szabadkának azonban semmi köze sincs 
a hetvenes évek elejének Szabadka című lapjához. Alcíme sze
rint »társadalmi, közművelődési, szépirodalmi és közgazdászati 
közlöny« volt, és hetenként egyszer, vasárnaponként jelent meg. 
A lap tulajdonosa Bittermann József volt, s az ő nyomdájában 
készült az újság Sziebenburger Károly szerkesztésében. Erről 
a tanáremberről már volt szó az előzőekben is, hiszen egy 
ideig szerkesztette a Szabadkai Közlönyi, majd pedig onnan 
kiválva, az első, 1877-ben megjelent Szabadka és Vidéke szer
kesztője lett.



Sziebenburger Károly íróember volt, és így érthető, hogy 
minden lapjának szerkesztésében előtérbe helyezte az irodal
mi színvonal igényét. A Szabadka első számának A közönség
hez címzett vezércikkében is ezt az igényt emeli ki. így ír:

»Régóta érzett hiányt óhajt pótolni a Szabadka című 
lap, midőn arra vállalkozik, hogy a körülötte csoportosult é r- 
t e I m i s é g organuma, városunk közügyeinek őre s a helyi, 
községi közművelődési és társadalmi kérdések szószólója le
gyen.«

»A Szabadka megindításával egy irodalmi színvonalon ál
ló közlönyt óhajtunk az olvasók kezébe adni, — oly közlönyt, 
mely a városi közügyeket érdek nélkül szolgálja, a községi és 
társadalmi életben felmerülő kérdéseket pedig függetlenül és 
minden befolyásoktól menten tárgyalja, s a politikától tartóz
kodva, mindazon ügyekhez hozzászóljon, a melyek a közvé
leményt foglalkoztatják.

A Szabadka mindenkor a szabadelvű eszmék, a társa
dalmi haladás s a jó ízlés szolgálatában fog állni.«

»Hogy a szerkesztő a maga elé kitűzött célt elérje, a 
legjobb irodalmi erőket nyerte meg« . . .  »Gondoskodtunk to
vábbá, hogy a vidéken állandó levelezőink legyenek, s hogy a 
fővárosból is érdekes közleményekkel szolgálhassunk közön
ségünknek« . . .  » . . .  kerülni fog minden személyeskedést, a 
közügyekről t á r g y i l a g o s a n  fog szólni, és b e c s ü l e 
t e s  i g a z m o n d á s  mellett a hasznos m u n k a  pártolá
sa, az irodalmi tisztesség szabályai és a jó ízlés lesznek leg
főbb törvényei.«

Nagyjából ezek azok a szempontok, amelyek a szerkesz
tőt a lap indításakor vezérlik. Igaz, ezek a szempontok túlsá
gosan is politikamentesek, túlságosan is függetlenségre törek
vők a pártharcok célkitűzéseitől, s végeredményben alig egy 
esztendő után éppen ez a túlzott függetlenségre törekvés okoz
za a lap megszűnését, mert a pártnak, a városi hatóságnak ha
tározottabb fellépésre, politikusabb szemléletre van szüksége. 
Sziebenburger Károly pedig nemigen hajlandó magát teljesen 
elkötelezni a pártpolitikának. Ez már a második számban ki is 
derül, és rövidesen ismertetem is az erre vonatkozó cikkét, 
előbb azonban hadd soroljam fel én 'is azt a hosszú névsort, 
amelyet első számában közöl a Szabadka —  a 'lap számára 
előre megnyert munkatársakról. Érdemes beletekinteni, mert 
sok ismert nevet is találunk benne — nemcsak a magyarok, 
hanem a bunyevácok soraiból is. Íme:

»Antunovits Mátyás, Budanovics Antal, Csiky József, Cze- 
isz Máté, dr. Gyorgyevits Szredoje, Gohl Ödön, Grohmann Vil
mos, Haverda Mátyás, Hevér Géza, dr. Horváth Mór, Iványi 
István, Kosztolányi Árpád, Kovács Mihály, Kuluncsits József, 
Kuluncsits Pál, Lénárd István, Lévay Simon, Mamuzsich Lázár,



Mamuzsích Ágoston, Mamuzsich Benedek, Mucsy György, dr. 
Milkó Izidor, Milassin Miklós, Milassin Ignác, Olsavszky Jenő, 
Olsavszky Lajos, Pertich Mihály, Prokesch Ignác, Piukovits Já
nos, dr. Reisner Lajos, dr. Reisner Gyula, Róka József, Sloszi- 
arik János, Speizer József, dr. Sziklai Soma, Schilling Kálmán, 
Szigethy József, dr. Szilasi Füíöp, Takács Ede, Tipka Antal, 
Toncs Gusztáv, Vojnits Félix, Völgyi Lajos, dr. Wiener Sala
mon, dr. Wilhelm Adolf, Wébel János, Vujits Tivadar.«

Egy ilyen névsor után, amelyben —  hogy mást ne is em
lítsek — szerepel Lazo Mamužić polgármester neve is, min
denképpen váratlan a Szabadkának a 2. számban közölt ál
lásfoglalása — azzal a városban elterjedt hírrel kapcsolatban, 
hogy a Szabadka pártlap lesz. Sziebenburger mint szerkesztő 
élénken tiltakozik ez ellen, és éppen az idézett névsort hozza 
fel érvként, amelyben —  mint leszögezi — a legkülönbözőbb 
politikai pártállású emberek vannak. Ezt így magyarázza:

»Azok, kik nekünk szellemi erejük támogatását ígérik, 
független férfiak, de abban az egyben egyeznek, hogy Szabad
ka városának, mely a pártoskodástól már annyit szenvedett, oly 
tevékenységre van szüksége, mely a cél magasztosságától in
dulva ki, egyedül a közjó szempontjából válogatja eszközeit is.«

»A provinciális városok egyik legfőbb baja, hogy ren
desen a hatalomért osztozkodó s küzdő c s a l á d o k  mar
talékai. Versenyeznek azon, hogy í g é r e t b e n  melyik győzi 
le a másikat, míg tényekben, a civilisatio alkotásainak felhasz
nálásában egyik sem hagyja el a másikat. . .«

»Városunkban is hosszabb időn át családok kezében volt 
az uralom, ideje, hogy ennek is vége legyen . . .«

És aztán a keserű megállapítás:
»Szabadkán hírlapírónak lenni nem valami irigylendő 

foglalkozás.«
Persze az akkori Szabadkán nemigen vezetett célhoz az 

a lappolitika, amely feltétlenül »a jó ízlés szolgálatában« kí
vánt állni. Harsogó lapok jelentek meg — az ellenzék részé 
ről, és ezek nem kímélték a jó ízlést keresőket sem. A Sza
badka szerkesztőjének is rá kellett döbbenie már az első szá
mok után, hogy bizony nem számíthat kíméletre. A Szabadság 
intézett ellene támadást, s a Szabadság hangját már jól is
merjük. Mindennek ismeretében bizonyára bizonyos naivitás
nak hat, ahogy a Szabadka védekezik:

»Van-e és volt-e joga arra (már tudniillik a Szabadságnak
— K. T.), hogy a lapunk élén állő érdemes személyeket egyen
ként és tömegesen képességeikben, jellemükben, részben be
csületükben mintegy meghurcolja?«

A Szabadka ugyan a maga részéről megadja a választ is:
»Aki a sajtót meggyalázza, önmagát teszi csúffá, önma

gát gyalúzza meg. A piszkolódó sajtó nem sajtó; nem is a sza



bad szó és a közszabadság eszköze és őre, hanem tiltott 
méreg-szer, amely midőn a szabadság legnemesebb fegyveréi 
eként eltorzítja: mindenekelőtt is a közszabadságot magát seb
zi meg; ez után önmagát, és csak legislegutoljára azokat, 
akiket bosszúállásra kiszemelt — szive elleneit.«

Ez a válasz azonban egyáltalán nem oldja meg a Sza
badka által annyira fájlalt vidéki sajtóhelyzetet. Sziebenburger 
Károly azonban nem adja fel a harcot, s amikor 1885 augusz
tusában a vidéki hírlapszerkesztők és kiadók kongresszust tar
tanak Budapesten, s ennek keretében megalakul a vidéki hír
lapírók egyesülete, ezt az eseményt is azzal a reménnyel kö
szönti, hogy talán meghozza az annyira várt változást. Még 
meg sem alakult az egyesület, még csak a kongresszusi elő
készületek folynak, de a Szabadka már kifejti, hogy mit is 
remél a megindult akciótól:

»A vidéki hírlapírók és szerkesztők, ha mint szellemi 
ügyfelek erkölcsi testületet alkotnak, szabályokat hoznak, és a 
szolidáris összemüködésnek erkölcsi tételeit megállapítják: 
ezek segélyével emez egyesület morális súlyával meg fogja 
adni a hirlapirással foglalkozóknak a kellő tekintélyt —  és 
így a szellemi és anyagi fennállás biztosításának is egyedüli 
forrása és alkotó tényezőjévé fog lenni. Ugyanakkor azonban 
hitelvesztetté fogja tenni azokat, akik a szerkesztői tollal vissza 
fognának élni, a kik egyszólván érdemtelenek; mert alkalma 
leend az eféle kétes elemeket szövetkezetéből kizárni. . .«

A Szabadka, azaz a szerkesztője tehát meglehetős naív 
szemlélettel abban reménykedik, hogy a létesülő egyesület se
gítségével eredményes harcot lehet majd vívni azért, hogy 
»szennyes styl és nemtelen üzérkedés ne éktelenítse el a 
legnemesebb, egyszersmind pedig a legáldásosabb szellemi 
eszközt, a szabad sajtót, és evvel együtt a mi a „közjó” célja
ira nézve annyira hatékonynak bizonyult —  a vidéki hírlap- 
irodalmat.«

Hogy mi lett a vidéki hírlapírók és szerkesztők egyesüle
tével, azt nem tudom, nem is kutattam, hiszen nem tartozik 
szorosan a szabadkai sajtótörténet keretébe, annyi azonban 
bizonyos, hogy a szabadkai sajtó hangja minden reménykedés 
ellenére sem változott a továbbiakban sem. Igaz, egy alkalom
mal, jóval később, már 1886 szeptemberében, a 18-i szám 
vezércikkében a Szabadka utódja, a Közvélemény örömmel ál
lapítja meg, hogy a jelek szerint az utóbbi időben az ellenzéki 
lapok visszatértek »a tiszta hang, a higgadtság medrébe«, és 
ezzel kapcsolatban még a közönségre vonatkoztatott követ
keztetéseket is leszűr, ilyesformán:

»Nagy bűn a némelyek részéről hangoztatott azon állí
tás, hogy közönségünk a botrányok és támadások krónikájához 
annyira hozzászokott, hogy a nélkül a lapnak érdekességét fel



sem ismerheti, előtte az akkor értékkei nem is bír, tehát 
a lapnak létjoga kétes.«

De már egy-két szám után rájön, hogy elsiette a megálla
pításokat, mert kénytelen újólag elvtelen és durva támadások
kal vádolni a Szabadságot. 1887-ben pedig —  mintha soha 
meg sem említette volna az ellenzéki lapok hangjának enyhü
lését — a december 25-i számban közölt, Ismét a helyi sajtó
ról című vezércikkében már újra így kesereg:

»Talán joggal állíthatjuk, hogy Magyarországon sehol oly 
alacsony niveaura nem süllyedt a sajtó, a botrányok kovácso
lása és a durva személyeskedés, a nyilvánosan szereplők jel
lemének és becsületének meghurcolása, a családok és nők 
háziszentélyének bemocskolása sehol Magyarhonban oly hal
latlan merészséggel nem űzetik, mint nálunk Szabadkán.«

Ezt már nem a Szabadka, hanem a Közvélemény pana
szolja, nem Sziebenburger Károly, hanem dr. Dominus Simon 
lapja. Mert maga Sziebenburger Károly, aki eléggé naív volt 
ahhoz, hogy azt hitte: egy helyi pártcélokat szolgáló lapot 
minden politikai praktika nélkül is szerkeszthet, még 1886 má
jusában visszavonult lapjának éléről. Erről tanúskodik a le
véltárban a 6567/1886 pol. számú ügyirat is, de az a kis Szer
kesztői nyilatkozat is, amely a Szabadka 1886. május 9-i szá
mában jelent meg, s így hangzik:

»Van szerencsém a Szabadka t. olvasó közönségének 
becses tudomására hozni, hogy súlyos szembajom miatt e lap 
szerkesztésétől visszalépni kényszerültem. Sziebenburger Ká
roly főgymn. tanár.«

Ennyi, és semmi több. Ettől a számtól a kiadó és laptu
lajdonos Bittermann József vette át a Szabadka felelős szer
kesztői tisztségét is. Ez a Bittermann József az első szabadkai 
nyomdaalapító, Bittermann Károly kiterjedt családjának egyik 
sarja. Bittermann Károlynak ugyanis első feleségétől öt, máso
dik feleségétől pedig hat gyermeke született, s ezek közül ma
ga Bittermann Károly, egyik felesége, két fia és egy lánya itt van 
eltemetve Szabadkán, a Zentai úti temetőben levő családi sír
boltban. Itt nyugszik Bittermann József is, aki 1852-ben születeti 
és 1907-'ben hunyt el.

Amikor Bittermann Károly 1869-ben meghalt, József még 
csak tizenhét éves volt, s így özveggyé lett anyja vette át a 
nyomda irányítását, de amikor 1871-ben az asszony is meg
halt, akkor már maga Bittermann József lépett az előtérbe — 
egész fiatalon. Az örökölt nyomda mellé aztán hamarosan 
könyv- és papírkereskedést is nyitott, mely a Bem utca, azaz 
a mai őenoa utca 130. számú házában volt.

Bitterman József ismert volt arról, hogy részt vett a kato
likus akciókban, és egy időben a katolikus legényegyletnek a 
titkára is volt. Az ő nevéhez fűződik egy, hét kiadásban meg



jelent bunyevác imakönyv, a Duhovna mana (Lelki manna) ki
nyomtatása is. Több lap is készült nyomdájában, s ezek közé 
tartozott a Neven, valamint a Danica és több más bunyevác 
irat is.

1907. január elsején halt meg hirtelen —  az új esztendő 
beköszöntésével szinte egyidejűleg.

1886. május 9-én tehát ő vette át a Szabadka szerkeszté
sét, de mindjárt el kell mondani azt is, hogy a Szabadka nem 
sokkal élte túl felelős szerkesztőjének visszavonulását. A vál
tozásra tulajdonképpen már 1886. augusztus 22-i számában fel
hívta a figyelmet a Szabadság, ezzel a kis hírrel:

»A Szabadka cimű lap szerkesztését dr. Dominus Simon 
ügyvéd vette át. Reményijük, változik a helyzet, mert Dominust 
részint volt lapszerkesztősége, részint szavai után erős ellen
zéki nézetű egyénnek tanultuk ismerni, aki megvesztegetlen 
jellemmel bír. E szerint a Szabadka is elhagyja a Mamuzsi- 
csokat.«

A Szabadság azonban kétszeresen is tévedett. Először is, 
dr. Dominus nem a Szabadka szerkesztését vette át, mert ez a 
lap —  miután nem felelt meg pártközlönyi rendeltetésének — 
egyszerűen beszüntette megjelenését, amiről az 1886. augusz
tus 29-i szám egy kis bejelentése adott hírt a t. közönségnek:

»A Szabadka a mai számmai megszűnik. Helyébe új lap 
lép, Közvélemény cim alatt, melynek szerkesztését dr. Domi
nus Simon ügyvéd úr vette át, kire a szerkesztéssel együtt a 
tulajdonjogot is átruháztam. A Szabadka t. előfizetői a Közvé
lemény által fognak előfizetésük hátralévő idejére kárpótol
tatni.

Bittermann József«

Dr. Dominus Simon viszont a polgármesteri hivatalban 
végzi el a szükséges bejelentést,65 és ennek megfelelően 1886. 
szeptember 5-én megjelenik az új lap első száma. A megjele
nési nap sem változik: marad a vasárnap. Ellenben bővül az 
alcím, és előre kerül a »politikai« megjelölés. Az új alcím 
tehát így hangzik: Politikai, társadalmi, közművelődési, szép- 
irodalmi és közgazdászati közlöny.

És a második dolog, amiben tévedett a Szabadság az 
imént említett kis hírében: az a várakozás, hogy dr. Dominus 
Simon ellenzéki szellemben fogja szerkeszteni a lapot. A Sza
badka Lazo Mamuiióék lapja volt, az helyett létesült a Közvé
lemény —  éppen azért, mert a polgármester nem tartotta elég
gé hatékonynak a Szabadkát. Az ellenzékinek vélt és minősí
tett dr. Dominus tehát a kormánypárt, azaz Lazo Mamužić helyi 
érdekeinek megfelelően szerkesztette a Közvéleményt, és er
re világosan rámutatott már az első szám vezércikkében is, 
amelyben részletesen elmagyarázza, hogy miért is volt szükség



a címváltozásra. Leszögezte, hogy a Közvélemény részben po
litikai, részben pedig társadalmi, közművelődési, közgazdasági 
és szépirodalmi kérdésekkel fog foglalkozni, majd így folytatta:

»Szabadka, az ország harmadik városa 65 ezerre menő 
lakosságának politikai lapra égető szüksége van, mert e nél
kül hatalmas convulsio veszélyének volna kitéve.«

»Ébredjünk végre álmainkból, félre a magánérdekekkel, 
félre a családi politikával; a nép érdeke, önjavunk csillaga 
világit felénk!«

»Lapunk, alólirott szerkesztő politikai meggyőződésének 
megfelelőleg, a szabadelvű párt harcosa leend, mely párt — 
az országban és városunkban is uralkodó többségben, —  a 
kormány helyes, tapintatos és nemzeti érdekeinkre annyira 
üdvös uralmának hatalmas manifestatióját képezi.«

»Működésünk a politikai kérdések mellett a nemzeti ma
gyar hazafias irány fejlesztése és a magyar szó terjesztésére 
is ki fog terjeszkedni. Mert habár a helyi lakosság túlnyomó 
részét képező bunyevácság érzelemre nézve egyenlő színvo
nalon áll a legnagyobb hazafiassággal, és bár tiszta magyar 
az, menten bármily velleitástól, mégis e hazafias nép között a 
magyar szó terjesztése egyik sarkalatos feladatunkat fogja 
képezni.«

»Nem mulasztjuk el e helyütt kifejezni azon elhatározá
sunkat is, hogy a helybeli sajtóban utóbbi időben tapasztalt 
lázas, tisztán személyekkel foglalkozó írmodortól tartózkodni 
fogunk, és egyik főbb törekvésünk az lesz, hogy a hang és 
styl, mely lapunk öltözékét képezi, a müveit közönség ízlé
sének és jó érzékének megfelelő legyen.«

A Szabadság tehát rövidesen kénytelen megcáfolni saját 
magát, azaz azt a hírét, hogy a Szabadka is elhagyja a Mamu- 
žićokat. Igaz, elhagyta, de a Közvélemény állt helyébe —  és 
nem azzal az ellenzéki programmal, ahogy a Szabadság elkép
zelte. De hát hogyan is fest ez a nem ellenzéki, kormánypárti 
program, illetve hogyan is képzelte a Közvélemény a politikai 
lap szerepét? Erre ugyanebben az első számban a Program- 
mot az ellenzéknek című, aláiratlan cikk mutat rá:

»Midőn lapunkat a politika terére kiterjesztettük, nem 
azon óhaj vezéreit, hogy országos politikát adjunk közönsé
günknek, és a politikai helyzetről alapos tájékoztatást nyújt
sunk, erre égető szüksége közönségünknek nincsen, különö
sen akkor, midőn a fővárossal és lapjaival szoros összekötte
tésben áll; hanem kiterjeszkedtünk a politikai térre különösen 
azért, hogy városunk politikai állását és helyzetét az országos 
politikai állással párhuzamba hozva, azt birálgassuk és erőnk
höz képest hozzájáruljunk azon eszmezavar tisztázásához, mely 
városunkat politikai tekintetben uralja.«



»A politikai meggyőződés sehol az országban mélyebb 
gyökereket nem vert, mint városunkban az 1869 és 70-es évek
ben. Az intelligencia egy részének kivételével az egész város 
„balpárt'' volt, mely hatalmas párt lelkesedést merített azon 
elvekből, melyeket Ghyczy és Tisza az országban elterjesztett.

Mióta azonban az országos „balpárt” győzelmébe vetett 
hit országszerte megingani kezdett, Szabadkán is a balpárti 
politikai meggyőződés hanyatlásnak indult.«

»A volt „balpárt" vezérférfiai jelenleg azon elutasithatat- 
lan kötelesség előtt állnak, hogy híveiknek, ha ilyenekkel ren
delkeznek — határozott p o l i t i k a i  p r o g r a m m o t  adja
nak a három országos párt valamelyikének zászlaja alatt, mert 
különben sem maguk, sem a hazafiasság érdekében nem fog
nak cselekedni akkor, ha híveiket oly zászló alatt engedik küz
deni, melly —  a „balpárt” —  ez idő szerint már semmit sem 
jelent.«

»Sem „j o b b p á r t", sem „b a I p á r t" nem létezik je
lenleg. A „balpárt” szó tehát csak szédelgés. Aki férfiú, aki 
politikai meggyőződéssel bír, aki nem akarja a közönséget 
félrevezetni, annak a „ s z a b o d e l v ű - p á r  t”, „m é rs é- 
k e 11 e l l e n z é k ” vagy a „ f ü g g e t l e n s é g i - p á r t ” kö
zött kell választania.«

Mindebből bizonyára már a mai olvasó is láthatja, hogy 
miért is volt szükség a pártálláspontok ilyen tisztázására. 
Nyilvánvalóan választások voltak előkészületben: országgyű
lési képviselőválasztások, és a Szabadkán uralmon levő Ma- 
mužić-csoport nem engedhette meg magának, hogy kitaszít
sák a nyeregből. Igaz, nem a polgármesteri szék forgott ve
szélyben, csak a képviselői mandátum. De annak a körülmény
nek, hogy ki is lesz Szabadkán képviselő, igen nagy kihatása 
lehetett a helyi politika alakulására is. És mert ezúttal először 
választottak öt évre képviselőket, olyan választási harc alakult 
ki a városban, amilyen —  a Közvélemény megállapítása sze
rint is — még nem folyt országgyűlési képviselőválasztások 
alkalmával. Világos tehát, hogy Lazo Mamužićnak és társainak 
sem felelhetett meg a heves választási előkészületek során egy 
olyan, Sziebenburger Károly szerkesztette, társadalmi, közmű
velődési és szépirodalmi közlöny, melynek nem a politikai harc 
volt legfőbb célkitűzése, hanem az »irodalmi színvonalon álló 
közlöny,« mely »érdek nélkül szolgálja« a városi közügyeket, 
azaz túlságosan is semleges, közömbös a választási harc poli
tikai, azaz —  még helyesebben —  csoport- és személyi érdekű 
célkitűzései iránt. Ezért került sor már jóval a választási küz
delem megindulása előtt a Szabadka egyszerű lecserélésére. 
A jelek szerint azonban Lazo Mamužić és pártja dr. Domious- 
ban sem találta meg az igazán megfelelő embert. Igaz, a lap
— a követelményeknek megfelelően hangsúlyozta, hogy »... aki



a helyi viszonyokkal ismerős, az jól tudja, hogy a jelenleg ural
mon levő Antunovits— Mamusits-féle p á r t  t ö r e k v é s e i  a 
i e g m a g y a r a b b a k  és l e g h a z a f i a s a b b a k  v o l t a k  
m i n d i g  és  j e l e n l e g  i s a z o k.« Mert hiszen köztudo
mású, hogy »az iskolákban a tanítás kizárólag magyar nyelven 
történik; a közgyűlés nyelve pusztán csak a magyar. Pedig 
egy olyan városban, melynek lakói háromnegyed részét bu
nyevácok képezik, mindez másként is lehetne . . .«

Mindez azonban meglehetősen üres jelszónak hat, ha a 
magyarokra gyakorolt hatását nézzük, viszont nagyon is kétélű 
fegyver, ha arra gondolunk, hogy a város lakosságának lega
lább a fele bunyevác nemzetiségű, és ezek nemigen szavaz
nak nagy lelkesedéssel arra a pártra, amelynek »törekvései a 
Iegmagyarabbak,« s amelynek erőfeszítései eredményeképpen 
»az iskolákban a tanítás kizárólag magyar nyelven történik.« 
Még az a csoda ilyen választási propaganda alapján, hogy 
Mamuiióék jelöltje, Horváth Mór 1057 szavazatot kapott a szin
tén szabadelvű párti programmal fellépő Mukits Károly 956 
szavazatával szemben, és ezzel megszerezte a győzelmet — 
mint a Közvélemény is beszámol róla 1887. június 26-i számá
ban Választás után címmel.

Hanem volt ezeknek a választásoknak bizonyos kellemet
len oldala is. Maga a Közvélemény fenti cikkében így számol 
be erről:

»Mukits pártja azt állítja, hogy ezen többség erőszakos 
módon és törvénytelenül éretett el, mert annak dacára, hogy a 
választók nagy száma még nem szavazott, a zár óra kitűze
tett.

Sokan meg azt állítják, hogy a tüzet jelző vészharangozás 
folytán az ott volt szavazó polgárok nagy része hazasietett, a 
visszamaradt kis csapat pedig vonakodott a szavazástól, vá
rakozván arra, hogy szavazataikért jutalmat kapjanak!

Hogy mennyi ebből a való, mi nem tudjuk.«
Egy pártlap, amely hajlandó kételkedni pártvezéreiben! 

Ez a továbbiakból is látszik:
»Az erőszakot és törvénytelenséget nem pártoljuk, mert 

a választást csak akkor tekinthetjük alkotmányosnak, és csak 
akkor tekintjük a közvélemény szabad nyilvánulásának, ha erő
szak és törvénytelenség nélkül jut kifejezésre a választók 
óhaja.«

Kétségtelenül becsületes és őszinte álláspont, de nem
igen állhatott a Mamufió-párt elképzeléseinek vonalán, é s  ezen 
még a most következő furcsa, mentegetőzésféle magyarázat 
sem enyhít semmit:

»Amidőn tehát a választás kérdése nem annyira a je
löltek megválasztása, mint inkább a Mamuzsits-uralom megtö



rése és megbuktatása körül forog: lehetne-e csodálni, hogy 
az ember, akinek élete ellen törnek, önvédelmére a kezében 
levő mentő eszközt igényve venné.«

így érvel a Közvélemény, arra hivatkozva, hogy Mukits 
Károly óriási pénzösszegeket fordított arra, hogy szavazásra 
édesgesse az embereket a maga oldalán. És ehhez legközeleb
bi, július 10-i számának Pártunk ereje című vezércikkében még 
hozzáteszi:

»Ha igaz volna is tehát, hogy Mamuzsich Ágoston válasz
tási elnök néhány szavazót nem bocsátott a szavazó urnához, 
ezáltal csakis a hamisítatlan igaz közvéleményt, a valódi több
séget juttatta kifejezésre, vétót mondott a törvénytelen üzel- 
meknek és gátat vetett annak, hogy törvénytelen eszközökkel 
és jogtalan módon hamis eredmény és valótlan többség éres
sék el.«

Nem nagyon valószínű, hogy Lazo Mamužićnak és kör
nyezetének túlságosan tetszett volna saját lapjának érvelése. 
És a további események nagyon is arra mutatnak, hogy nem 
tetszett. Nem telt el ugyanis sok idő a választások után, alig 
egy és egynegyed esztendő, és a Közvélemény beszüntette 
megjelenését. Az 1889. január 6-i szám A közönséghez címzett 
vezércikkében ugyanis dr. Dominus 9imon bejelentette: elfog
laltsága nem engedi meg, hogy ideje nagy részét lapszerkesz
tésre fordítsa, ezért megszünteti a Közvéleményt.

Nem volt talán már saját lapra szüksége Mamužić pol
gármesternek? Ez egyáltalán nem valószínű, annál kevésbé, 
mert hiszen az ellenzék lapjai részéről meg-megújuló támadá
soknak volt kitéve, s ezek ellen a támadások ellen egyebek 
között a saját lapjában megjelenő válaszokkal is védekezhetett 
a sok egyéb mód: bírósági feljelentés, sajtóper, becsületsértési 
és rágalmazási ügy, párbaj stb. mellett. Hogy miért is kellett 
meghalnia a Közvéleménynek, arra némileg a helyébe lépő 
szabadelvű párti lap, a Szabadkai Közlöny 1889. január 13-i 
száma is rámutat.

»Míg a Közvélemény a közvélemény tolmácsa volt, nem 
beszélt róla senki. Még csak a s z a b a d e l v ű  p á r t  embe
rei sem, pedig ezen urak hetenként egyszer be szoktak nézni 
a Polgári Olvasókör helyiségébe a lap átolvasása végett.

Változott azonban a helyzet. A Közvélemény, nem habo
zunk a valót kimondani, megszűnt a párt orgánuma lenni, és a 
szerkesztő beszüntette a lapját, mely csak tengődni tudott, de 
fönnállni, a közönség támogatása által szilárd alapra vergődni, 
képtelen volt.«

A szabadelvű párt Mamužić-csoportja pedig természet
szerűen nem támogatott egy olyan lapot, amely nem is képvi
selte megfelelően az érdekeit. Eltűnt tehát a Közvélemény is, 
és szerepét a már régebben fennálló Szabadkai Közlöny vette



át — Handelsmann Antal tanító nagy keserűségére, aki — 
mint már szóltam róla — éppen ezen a január elsején vette 
át a Szabadkai Közlöny szerkesztését, azzal a céllal, hogy a 
közoktatás fejlesztését szolgáló lappá alakítsa át, de a lap párt
közlönnyé nyilvánítása után nyomban vissza is lépett, meri
—  mint mondta — »sem állásom, sem helyzetem nem enged
né meg, hogy politikai tendenciákkal biró lap élére álljak«.

Kétszáz előfizető

Ha valaki sajtótörténetet ír, feltétlenül valami szaggatott
ság jellemzi munkáját. Minden lapról ír, minden lapról k ü l ö n  
ír, márpedig a lapok nem folyamatos egymásutánban jelennek 
meg, hanem egymásba fonódva, egymással egyidejűleg, és 
csak a megindulás napja adhatja meg sorrendjüket. így aztán 
eléggé csalóka kép alakulhat ki az olvasó előtt. Én például már 
írtam a Szabadka és utódja, a Közvélemény születéséről és 
megszűnéséről is, a Szabadkai Hírlapról azonban még csak 
elvétve szóltam néhány szót. Pedig a Szabadkai Hírlap élt már 
akkor is, amikor a Közvélemény még meg sem született. Élt 
már a Szabadka idejében is, és csak azért került említésben 
a Közvélemény mögé, mert az utóbbi lényegében a Szabadka 
folytatásának, tehát szerves részének tekinthető.

Hadd emlékeztessek rá, hogy a Szabadka 1886. augusztus 
29-én szűnt meg, a Szabadkai Hírlap felelős szerkesztője, dr. 
Sziklai Soma pedig már az év első negyedében bejelentette a 
városi tanácsnak, hogy 1886. március 28-ától megindítja társa
dalmi hetilapját.66 A lap meg is jelent a bejelentett dátumra, 
azzal, hogy a továbbiakban is megjelenik minden vasárnap, 
alcíme azonban nemcsak mint társadalmi hetilapot jelöli meg, 
hanem mint »társadalmi, közművelődési és szépirodalmi köz
löny «-t. Szerkesztősége az I. kerületben, a Wesselényi (ma Rá
dió testvérek) utca 39. szám alatt volt, kiadóhivatala pedig 
Székely Simon könyvkereskedésében, a Szt. István téren. Szé
kely Simonnak ugyanis nemcsak könyvkereskedése volt, ha
nem nyomdája is, ami nem egyedülálló abban az időben, sőt 
jellemző is a korra, hogy a nyomdatulajdonos mindjárt könyv- 
és papírkereskedést is nyit — részben saját kiadványainak 
árusítása végett is. így például Székely Simon is, aki egyéb
ként kiadótulajdosa is volt a Szabadkai Hírlapnak, árusította 
a lapot saját könyvkereskedésében, sőt a lap fejrészében ta
lálható értesítés hangsúlyozottan ki is emeli, hogy a Szabad
kai Hírlapból egyes számok csakis ebben a könyvkereskedés
ben kaphatók. A lap beszerzésének útja tehát elsősorban az 
előfizetés — mint a legtöbb múlt századbeli lapnál.

De ismerkedjünk meg közelebbről magával a lappal! Ez 
az ismerkedés ezúttal is az első szám vezércikkével kezdődhet,



amelynek címe: A közönséghez. A cikket dr. Sziklai Soma, a 
felelős szerkesztő írta alá, és egyebek között ezeket mondta:

»Amint a társadalmi irányú lap természete magával hoz
za, e lap hasábjairól a politikai kérdések teljesen ki lesznek 
zárva s azért a Szabadkai Hírlap egyetlen politikai párt orgánu
mának sem lesz tekinthető. És bár alulírott szerkesztő határo
zott politikai pártállással bir is, mégis köteles kijelenteni azt 
is, hogy e személyes meggyőződése és hitvallása a lap irányá
ra befolyással nem lehet, mert a társadalmi érdekű közlönyből 
a politikai mozgalomnak teljesen kizárva kell maradnia. . .«

». .. lapunk l e g f ő b b  f e l a d a t á n a k  fogja tekinteni 
e törvényhatósági közegeink, testületeink eljárásának méltatá
sát, megbírálását és e l l e n ő r z é s é t .

Ezzel kapcsolatban azonban kötelességünk kijelenteni azt 
is, hogy ezen működésünkben mindig kellő tárgyilagossággal, 
higgadtsággal és igazsággal fogunk eljárni, hogy a művelt, ko
moly, s irodalmi színvonalon álló hangtól eltérni nem fogunk, 
hogy a személyeskedés s a meddő polémia terére nem lépünk, 
hogy egyes pártokat, fractiókat vagy egyéneket szolgálni nem 
fogunk 's végre hogy hatósági közegeink egyes eljárásának 
megbirálásánál a minden áron való ellenzékiségnek s a merő 
negativizmusnak hódolni nem fogunk.«

»A függetlenség és tisztesség elveihez fog járulni még 
további két elvünk: egyrészt n e m z e t i  h a z a f i a s  m a 
g y a r  és másrészt s z a b a d e l v ű  i r á n yb a n v e z e t n i  
l a p u n k a t ,  mely az autonomikus élet ellenőrzésén felül el
fogulatlanul fog foglalkozni egyéb nagyhorderejű társadalmi 
kérdésekkel is.

Végre a Szabadkai Hírlap egyik további célja lesz, hogy 
oly lapot nyújtson a közönségnek, mely a szépirodalmi részre 
is súlyt fektet s k ü l ö n ö s e n  a n ő i  k ö z ö n s é g n e k  oly 
olvasmányt nyújtson, mely a felölelt tárgy érdekessége mellett 
még ambitiót tart arra is, hogy i r o d a l m i  s z í n v o n a l o n  
á l l ó n a k  m o n d a s s á k .

Az alulirt vezetése mellett megalakult szerkesztőség min
dent elkövet arra nézve, hogy úgy helyben mint a vidéken s a 
fővárosban neves és jeles tollú dolgozótársakat szerezzen a lap 
részére.«

Ebben az időben —  mint már mondtam — létezett még a 
Szabadka, sőt még Sziebenburger Károly volt a felelős szer
kesztője, hiszen csak május 9-én vonult vissza, érthető hát, 
hogy ez a Sziebenburger Károly vezette Szabadka nem kis vá
rakozással tekintett e beköszöntő alapján a Szabadkai Hírlap 
további munkálkodása elé, különös tekintettel a vezércikkben 
nem is egyszer emlegetett »irodalmi színvonalra,« az ígért 
tárgyilagosságra és higgadtságra. Ehhez a várakozáshoz min
denképpen hozzájárult az a körülmény, hogy a Szabadkai Hir-



lap első számában tárcával jelentkezett Milkó Izidor is, aki 
ugyan még alig harmincéves volt ebben az időben, de máris 
ismert irodalmár, és megjelent már két önálló kötete is. Nos, 
Milkó Izidor ebben a Tárca rovatban közölt, Mikor az első szám 
megjelenik című cikkében nagyon-nagyon időszerű kérdésről, 
a vidéki újságírásról ír ílyesformán:

»Vidéki újságokról lévén szó, el nem hallgathatom abbeli 
meggyőződésemet, hogy ezek között meg a fővárosi lapok kö
zött nemcsak az előfizetési ár nagysága s a dolgozótársak ki
tűnőségére nézve van különbség, — hanem abban a tekintet
ben is, a mi a l e g f o n t o s a b b  valamely lap külső és bel
ső életében: a k ö z ö n s é g r e  n é z v e .  Mert az előfizető és 
olvasóvilág az, mely valamely lapnak a megjelenhetés és meg
élhetés lehetőségén kívül még színt és karaktert ád, nem pedig 
annak szerkesztősége és munkatársi köre.«

Sziebenburger Károly és az általa szerkesztett Sza
badka azonban hiú reményeket táplált az első lap vezércikke 
és Milkó Izidor sokat ígérő közreműködése alapján. Erre csak
hamar rá is döbbent, és már az 1886. április 4-i Szabadka-szám 
ki is fejezi mélységes csalódását, megállapítván, hogy a Sza
badkai Hírlap a vezércikkében foglaltak ellenére a mindenáron 
való ellenzékiségre törekszik, és dr. Sziklai minden cikkét, min
den sorát »e szellem lengi át, épúgy mint a Szabadságét«.

Hogy valóban dr. Sziklai Soma képviselte-e ezt a min
denáron való ellenzékiség szellemét minden fogadkozása el
lenére, azt meglehetősen nehéz volna már megállapítani, te
kintve, hogy a lapokban mindenekelőtt a laptulajdonos diktálta 
szellem érvényesült. Márpedig dr. Sziklai Soma nem sokáig 
maradt meg a lap élén. Már az 1886. április 18-i, azaz a 4. 
számban bejelentette, hogy magánéletében olyan változás és 
olyan elfoglaltság állott elő, mely őt képtelenné teszi a sok 
időt igénylő publicisztikai munkálkodásra, ezért a lap kiadó
tulajdonosa dr. Dominus Simon ügyvédet kérte föl a lap szer
kesztésére.

Tudni kell, hogy dr. Sziklai Soma ügyvéd volt, mint az 
akkori idők több más szerkesztője. 1854. szeptember 27-én 
született Szabadkán, gimnáziumi tanulmányait is itt végezte el, 
s miután 1880-ban doktorrá avatták, Szabadkán volt gyakorló 
ügyvéd. Később, 1896 után közjegyző lett Dettán. Családi neve 
tulajdonképpen Steirrfeld, és csak 1875-ben változtatta Szik
laira. Ügyvéd volt tehát, de ezenkívül irodalmi munkásságot is 
kifejtett. Verseket, elbeszéléseket, tárcákat írt a Vasárnapi Új
ságba, a Petőfi Társaság Lapjába, a Fővárosi Lapokba, a Ma
gyarország és a Nagyvilágba, az Ország-Világba és a Magyar 
Szemlébe is. Több önálló munkája is megjelent: 1881-ben Bu
dapesten adták ki Mirza — Schaffy dalait az ő fordításában. 
1882-ben Szabadkán jelent meg Palícs fürdő monográphiája



című müve, 1895-ben ugyanitt nyomták Glosszák című köny
vét, 1909-ben pedig Álmok és ábrándok című verseskötetét.

Amikor tehát 1886-ban a Szabadkai Hírlapot szerkesztet
te, még egészen fiatal ember volt, mindössze harminckét éves. 
Hogy valóban olyan változások következtek-e be életében, 
amelyek lehetetlenné tették a lapszerkesztést, vagy pedig eset
leg a kiadótulajdossal különbözött össze, azt nemigen lehet 
biztosan megállapítani. Ezt az utóbbit látszik azonban tanúsí
tani az a körülmény, hogy utódja, dr. Dominus Simon, szintén 
nem maradt soká a lap kötelékében, mert az 1886. május 9-i 
számban már minden külön bejelentés nélkül Buchwald Lázár 
szerepel felelős szerkesztőként. Mindössze hét szám jelent 
meg tehát a Szabadkai Hírlapból, és máris három szerkesztő 
váltotta fel egymást az élén. Ezekről a szerkesztöváltozásokról 
egyébként még majd szólni kell még egyszer — éppen a Sza
badkai Hírlap és a Közvélemény hasábjain lefolyt éles sajtóvita 
kapcsán — , előzőleg azonban még rá kell mutatni arra is, hogy 
amennyire a Szabadka csalódott annak idején, az induláskor 
a Szabadkai Hírlapban, ugyanúgy magától értetődően a Sza
badkai Hírlap is erősen kifogásolta a Szabadka tevékenységét, 
s ennek kifejezést is adott 1886. szeptember 5-i számának ve
zércikkében, amely cím helyett csak a dátumot viseli. Egyebek 
között így ír:

»Lehetetlen, hogy ily nagy és erős forrongásban levő vá
rosban, mint Szabadka, a közélet harca olykor nagyobb hévvel 
ne folyjon, avagy elementáris erővel ne törjön ki; gyakran volt 
alkalmunk ezt tapasztalni; de azt az irányt, mely egy nehány 
éve a szabadkai hírlapirodalomban lábra kapott, azt a durva
ságot, mely egyéni becsületet, házi szentélyt, hírnevet, érdemes 
munkásságot, egy szóval semmi becsülésre méltó dolgot nem 
kímél, azt a cinizmust, mely másban jezsuita módon erényt 
követel, míg ő maga alacsony posványbán tombol, azt az elv* 
telenséget és tisztességtelen hangot, melyet egyik-másik nyílt 
vagy titkos hírlapíró, ambiciózus egyén és lap használ, aligha 
tapasztaltak az előtt s talán az országban sehol sem ismer
nek, talán még Zentán, Mármaros és Hontmegyében sem.

Nehány évvel ezelőtt keletkezett e tisztességtelen hír
lapirodalom, mióta Mamusits Agó azt tette föl magában, hogy 
ő Szabadka dictatora(l?) lesz, Mukits Jánost megbuktatja, s 
Mamuzsits Lázárt a polgármesteri székbe emeli.«

Ennek a cikknek az éle tulajdonképpen a Szabadka el
len irányul, amely — a Szabadkai Hírlap véleménye szerint — 
»egyideig elég csendesen viselte magát, megpróbált tisztessé
ges hangon szólni, de a már tűzbe jött ellenfél ezért csak 
kinevette s mind erősebb-erősebb, gyakorta személyi jellegű 
harcot folytatván ellene, egyszerre megszólalt eredeti hang
ján, durva, goromba, cinikus lett, aminő csak egy e/züllött 
existentia lehet.«



És amikor a Szabadka megszűnt, ezt — ugyanebben a 
számban — így jelentette be a Szabadkai Hírlap egy kis hír
ben:67

»A Szabadka című heti lap megszűnt élni. A közvélemény
nek adunk kifejezést, midőn kinyilvánítjuk, hogy kimúlta fölött 
senki sem sajnálkozik. E helyett Közvélemény cím alatt új lap 
indul meg. Szerkesztője dr. Dominus Simon lesz. Mily irány
ban, mily programmal? Nem tudjuk. Azonban hinni akarjuk, 
hogy a Közvélemény nem lesz a Szabadkának méltó utóda.«

A Szabadkai Hírlap tehát óvatosabb, gyanakvóbb, mint a 
Szabadság, é s  nem is kell sokat várni, csupán néhány hónapot, 
s máris heves vitába száll a KözvéleménnyéI, illetve annak 
szerkesztőjével, dr. Dominusszal, aki pedig nem is olyan rég 
még a Szabadkai Hírlap szerkesztője volt. Az 1886. december 
12-i szám mellékletén (ami nem egyéb, mint a szokásos négy 
oldalhoz csatolt további, rendszerint két oldal, ami abban az 
időben meglehetősen gyakori volt; ha ugyanis a lapok időn
ként nem négy, hanem hat oldalt adtak egy-egy számban, ezt 
nem egyszerűen hat oldalnak nevezték — tekintve, hogy álta
lában nem is számozták az oldalakat — , hanem a plusz két 
oldalt mellékletnek minősítették, bár lényegében ugyanolyan jel
legű híranyag volt benne, mint a lap többi részében) a Sza
badkai Hírlap egyszerre három helyen is foglalkozik dr. Domi
nusszal. Az egyik cikk, melynek címe A Közvélemény botrány- 
hajhászata, reagál a Lupus álnév alatt jelentkező dr. Dominus 
Simonnak arra a megjegyzésére, hogy a Szabadkai Hírlap hat
heti fennállása során három szerkesztőt cserélt. A Közvélemény 
cikke szerint az első cserét a közönség egyszerűen tudomásul 
vette. Amikor azonban rövid idő után a második szerkesztő is 
»menekülve visszalépett« a kiadó »gseftelő befolyása elől,« 
akkor >»az elégedetlenség és indignatio abban nyert kifejezést, 
hogy a prenumeránsok rohamosan köszöntek le a lapról.«

A Szabadkai Hírlap így folytatja:
»Aztán nem nevetséges-e, ha dr. Dominus Simon azt 

mondja: hogy ő a kiadó gseftelő iránya elől menekült. Hisz 
mindenki tudja, hogy a Szabadkai Hírlapban ellenzéki prog
rammal akarta felfalni a Mamusichokat, a főispánt és az álta
luk inaugurált rendszert.

Nos, azt is minden ember tudja, hogy egy pár hétre dics- 
hymnuszokat zengedezett mostani gazdáinak, Mamusits Lázó- 
és Agónak.

És végül azt is tudja a város apraja és nagyja, hogy a ki
adó nem tűrve épp dr. Dominus gseftelési óhaját, —  enyhén 
szólva —  túladott rajta.«

Székely Simon kiadótulajdonos Felvilágosítás Lupus úr
nak címmel reagál a gseftelés vádjára. Elmondja, hogy a 
Szabadkai Hírlap első szerkesztője, dr. Sziklai Soma négy szám



után bejelentette, hogy Antunovits Mátyás közjegyzőhöz lépett 
be mint annak helyettese, és ezért a szerkesztést dr. Dominus 
Simonnak adta át. Aztán így folytatta:

»A dolgok ilyetén fordulata sehogy se tetszett nekem, s 
kérdezvén őt, mi j o g n á l  fogva adta át a szerkesztést dr. 
Dominusnak az én tudtom és beleegyezésem nélkül, mert én 
vagyok a lap kiadó tulajdonosa, hát ilyen dologban mellőzni 
nem lehet, ő kinyilatkoztatta, hogy azt irántam való szívesség
ből tette, hogy dr. Dominus Szabadkán kedvelt egyén és hogy
— okos ember.«

»A hírt, hogy dr. Dominus lett lapom szerkesztője, a kö
zönség egy része gúnymosollyal fogadta, másik része kijen- 
tette, hogy a lapról lemond, mivel Dominustól nem akar tanul
ni, mert nincs tőle tanulni való; a harmadik rész még sértege
tett is, mintha én tehettem volna arról, hogy Dominus úr olyan 
a milyen.«

Székely Sim.on a továbbiakban elmondja, hogy emiatt 
egyszer szemrehányást is tett Sziklai Somának, mire az azt 
tanácsolta, hogy kérje fel Buchwald Lázárt. Buchwald azon
ban csak úgy volt hajlandó vállalni a szerkesztést, ha Dominus 
lemond.

»Ekkor azonban már — folytatja a kiadótulajdonos — dr. 
Dominus Simon egy szerződést adott át nekem a lapra vonat
kozólag, a melyben magának különféle dijakat kötött ki; én 
erre válaszoltam, hogy a szerkesztésért egyelőre semmit sem 
fizetek, a mire ő — lemondott. Én a Dominus úr megítélésében 
nem csalódtam, tudtam, hogy a „gseft” nála a fődolog s a 
lapot pénz nélkül nem fogja szerkeszteni; s hála istennek iga
zam volt, mert ha csalódtam volna, még most is a Szabadkai 
Hírlapot nyomorítaná.«

Ne kutassuk, kinek volt igaza. A civakodások labirintu
sában úgysem igazodhatunk el megbízhatóan. De mindenkép
pen jellemző az akkori viszonyokra — nemcsak a civakodás, 
hanem az is, hogy a szerkesztő i n g y e n  szerkesztett, lega
lább is sok esetben, mert a lap jövedelméből nem futotta ho
norálásra. A lapok, konkrétan pedig a Szabadkai Hírlap anyagi 
helyzetét jól jellemzi az a levél is, amelyet Székely Simon írt 
dr. Dominusnak — még abban az időben, amikor megvált a 
lap szerkesztésétől — , s amelyet nyilatkozat formájában dr. 
Dominus közzétett a Szabadság 1886. május 9-<i számában. 
Ebből a levélből némileg következtetni lehet a Szabadkai Hír
lap példányszámára. A levélben ugyanis egyebek között ez áll:

»Igaz ugyan, hogy most a lapnak több mint 200 előfize
tője van, de kérdés, hogy a jövő évnegyedben lesz-e annyi? s 
ha kevesebb lesz, s tán újabb hirdetések sem jönnek, nemcsak 
haszon nem marad, hanem a lap fennállását is veszélyezteti. . .«



Több mint kétszáz előfizető. . .  Nem nevetséges-e egy 
kicsit ez a szám, különösen ha tudjuk —  már említettem az 
előbbiekben — , hogy a Szabadkai Hírlapból egyes számok csak 
Székely Simon könyvkereskedésében voltak vásárolhatók, tehát 
a lap nem volt utcai árusításban. Tegyük fel, hogy még a 
könyvkereskedésben is elkelt mintegy kétszáz lap, így is csak 
400 körül van az összes példányszám. Ebből valóban nem 
maradhatott valami sok haszon. Székely Simon azonban nem 
a Szabadkai Hírlap kiadásából élt, hanem elsősorban a nyom
dából és a könyvkereskedéséből. Ezen a téren azonban komoly 
nevet szerzett magának a város társadalmi életében. 1924. ja
nuár 30-i számában a Hírlap A legöregebb könyvárus halála 
címmel emlékezett meg arról, hogy január 27-én, vasárnap haj
nalban meghalt Székely Simon. Még Milkó Izidor is írt róla 
Gesztenyefám című müvében, Oblath Leóval, az első könyves
bolt tulajdonosával együtt, ilyenformán: »Ha megírja egyszer 
valaki e város kulturhistóriáját, tartozó kötelessége lesz elis
meréssel és hálával adózni e két férfiú emlékének, akik nehéz 
és kezdetleges viszonyok között árulták a könyvet, amelyből 
a vevőnek mindenesetre több haszna volt, mint annak, aki azt 
eladta.«68

Könyvkereskedői tevékenységének első nyomaira rábuk
kanunk már a Szabadkai Közlöny 1876. január 3-i számában 
megjelent hirdetésben. Ebben a hirdetésben Székely Simon a 
nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja az oskolatéren, a 
Geiger Adolf-féle házban, a főgimnázium és a törvényszéki 
épület átellenében levő könyv-, hangjegy-, papír- s írószer
kereskedését, melyben az összes hazai s nevezetesebb kül
földi szépirodalmi és szaktudományi művek, továbbá tan-, 
jegyző- és imakönyvek, földabroszok, hangjegyek stb. kapha
tók. Az üzletben megrendelhető volt a bárki által hirdetett s 
bárhol megjelent mű, bármely könyv- és kőnyomdai szakba vá
gó nyomtatvány. Elő lehetett fizetni továbbá minden hazai és 
külföldi lapra és folyóiratra is, mert —  mint a hirdetés állítja —  
». ..  a külfölddel egyenes összeköttetésben lévén, minden 
megrendelt külföldi divatlap vagy folyóirat az előfizetőknek leg
gyorsabban házhoz hordva kézbesítendő leend«.

(Mint már említettem, 1876 táján a törvényszék a mai 
zeneiskola épületében, a gimnázium pedig a városháza melletti 
épületben volt. Itt volt az úgynevezett oskolatér is, és itt nyi
tották meg üzleteiket a könyvkereskedők.)

1877-ben már 955 kötetet számláló kölcsönkönyvtár is 
volt Székely Simon könyvesboltja mellett, mely — mint a Sza
badka ós Vidéke közölte 1877. július 12-i számában —  »bél
tartalmára, mind választókosságára nézve ritkítja párját az e 
nemű provinciális könyvtárak közt*.



Székely Simon nem csupán azzal a ténnyel került kap
csolatba az egykori újságokkal, hogy nyomdatulajdonos és 
kiadótulajdonos is volt. Már 1876-ban bejelentette a Szabadkai 
Közlönyben, hogy minden újabban megjelenő jelesebb müvet 
meghirdet a lapban, hogy ezzel is a közönség kényelmét szol
gálja. Ezekből az időnként megjelenő könyvhirdetésekből bon
takozott ki a Szabadkai Közlönyben s aztán más lapokban is 
az a kis irodalmi ismertető rovat, amelyben nemcsak a könyv
kereskedő jutott propagandához, hanem maga a könyv is, hi
szen a későbbiekben a szabadkai lapok gyakran kimerítő is
mertetéseket is közöltek az újabb könyvekről és folyóiratokról.

Székely Simon nyomdája viszont nevezetes volt arról is, 
hogy 1898-ban cirillbetüket is beszerzett, s ezek segítségével 
nyomatta ki 1898. augusztus 9-én (azaz a hivatalos időszámí
tás szerint 21-én) a Zombor után Szabadkán feltámadt Bačva- 
nin első számát.

Ahogy azonban az előbbiekben jelzett kétszáz előfizető 
nem biztosíthatta teljesen a Szabadkai Hírlap megjelenését, 
úgy a jól fölszerelt nyomda, a könyvkötészet és a könyvkeres
kedés is fokozatosan leépítésre került. Mint Milkó Izidor irta: 
»sokkal nobilisabban vezette az üzletét (csak jó könyveket 
ajánlott megvételre a publikumának), semhogy sokat kereshe
tett volna rajta.« És végül is — mint a Neven közölte 1900. 
január 1-i számában, Székely Simon fizetésképtelenséget je
lentett be, ezért elrendelték anyagi helyzetének kivizsgálását, 
és könyvkereskedését bezárták. Kitűzték a nyomda árveréséi 
is, de — mint a Bácskai Újság emlékezett meg róla 1900. áp
rilis 22-én — az első árverésen a csődválasztmány nem találta 
elég magasnak a felajánlott összeget. Lehetséges, hogy a fi
zetésképtelenséghez hozzájárult a Szabadkai Hírlap rossz anya
gi helyzete is. Ugyanis a lap éppen ezekben a napokban, 1899 
végén szűnhetett meg.

Ezzel azonban egy kissé előreszaladtam, mert hiszen 
még sok elmondanivaló van a lappal kapcsolatban. Tulajdon
képpen csak ott tartottam, hogy dr. Dominus Simontól Buch- 
wald Lázár vette át a Szabadkai Hírlap szerkesztését. A továb
biakban aztán még több szerkesztő is követte egymást, a lap 
ellenzéki iránya azonban nem változott, és talán nem egyszer 
éppen ez volt a magyarázata a szerkesztőcserének is. Igaz, 
Iványi úgy jellemzi a Szabadkai Hírlapot, mint higgadt, tisz
tességes hangú lapot, amely mindig tárgyilagos igyekezett ma
radni, és ez talán vonatkozik is bizonyos mértékben azokra az 
időkre, amelyekről Iványi írt, azonban a továbbiakban egyre 
élesedett a hangja. Sokčić viszont megjegyzi, hogy a Szabad
kai Hírlapot békülékeny hangnem jellemzi a nemzetiségi vi
szonyok tekintetében. Sokóiónak is 'igaza van annyiban, hogy a 
lap nem tekintett feltétlen ellenségként <a bunyevác népre. Pél



dául már 1886. május 9-i számában felveti a kérdést, hogy le
het-e a bunyevácságot a hazafiatlanság vádjával illetni, lehet- 
e egyszerűen a pánszláv eszmék követőjének minősíteni, és 
kérdéssel válaszol rá:

»Mit keresnének a mi bunyevácaink Oroszországban? Mit 
nyernének bunyevácaink az orosz presztízstől?«

És leszögezi:
» A szabadkai lakosság nagyobb részét a bunyevácság 

képezi. Velük számolnunk kell, ha bármely irányban megkezd
jük működésünket. Hozzájárulásuk nélkül alig lehetne városunk 
jólétét előmozdítani. . .«

Hanem ez a hang azért mégsem a teljes mérsékletet je
lenti, hanem csupán azt az álláspontot, amelyet már nem egy
szer jellemeztem is, s amely nagyjából így foglalható össze: a 
bunyevác nép a barátunk mindaddig, míg hajlandó vállalni a 
magyarságot. Erre a logikára egyébként még ugyanebben a 
cikkben is megtaláljuk a bizonyítékot, ugyanis a cikk egy mon
data így hangzik: »Igenis a magyar párthoz kell tartoznia min
den szabadkainak, akár szerb, akár bunyevác, akár zsidó. S 
ha mégis akadna oly ember közöttünk, a ki magyar honossága 
dacára nem magyar, az megérdemelné, hogy ellene régi tör
vényeink alkalmaztassanak.«

A Šokčić által említett békülékeny hangnem tehát meg
lehetősen relatív. Aminthogy erősen vitatható Iványi megjegy
zése is a »higgadt, tisztességes« hangra vonatkozólag. És itt 
azt hiszem, nem árt egy kicsit bővebben is foglalkozni az ak
kori idők durva sajtóhangjával, amely nemcsak a Szabadságra, 
vagy a Szabadkai Hírlapra jellemző, hanem igen sok más lapra 
is. Kiindulásul talán elegendő emlékeztetni arra, hogy a Sza
badkai Hírlap —  éppen a durva hangról írva — »elzüllött exis- 
tentiá«-nak nevezte a Szabadkát. És ez a kifejezés minden bi
zonnyal az enyhébbek közé tartozik az akkori sajtóban.

A Szabadkai Közlöny 1888. január 19-i számában így ír 
erről a kérdésről:

»Az úgynevezett politika csak cégér, mely alatt az egyé
ni érdekellentétek, családi villogások és más efféle, a közjóval 
semmi összefüggésben nem álló érdekek versenyeznek tombo
ló dühvei, tajtékzó ajakkal.

Leghívebben jellemzi az állapotokat a helyi sajtó, mely 
durva, cinikus kíméletlenségében nap nap után önmagát múlja 
felül. És e féktelenség az erkölcsökben állandó izgalmat szül 
lakosságunkban, eltereli a figyelmet a komoly munkától, mely- 
lyel minden ember hazájának tartozik.«

És hogy a jóval későbbi években is ugyanez volt a hely
zet, arról tanúskodik egyebek között Dugovich Imrének a Bács
kai Újság 1899. július 11-i számában megjelent Válasz című



cikke. Ebben arra a gyanúsításra válaszol, hogy az ő neve alatt 
megjelent cikkeket nem is ő írta, hanem csak a nevét adta el 
egy ügynek, a polgármester ügyének. Ezzel kapcsolatban meg
jegyzi:

»Mielőtt Szabadkára lejöttem, egy tekintélyes liberális 
napilap tekintélyes felelős szerkesztője azt kérdezte tőlem, 
hogy ismerem-e a szabadkai hírlapirodalmat. Azt feleltem neki, 
hogy annyiban, amennyiben arra mint újságírónak eddig szük
ségem volt, ismerem. Az nem elég, volt a felelet, ott úgy írnak, 
ahogy azt mi nem szoktuk: annak a hirlapirásnak nincs jelzője.

Mióta Szabadkán dolgozom, mint a Bácskai Újság segéd 
szerkesztője, pedig ennek már 5 és 1/2 hónapja, meggyőződ
tem arról, hogy igaza volt annak a szerkesztőnek.«

Egy későbbi számban, 1899. július 25-én pedig Goethét 
idézi a Bácskai Újság vezércikke a szabadkai sajtó hangjával 
kapcsolatban: »A szabad sajtóval csak annyit nyertünk, hogy 
most már bárki megmondhatja másnak nyomtatva a legnagyobb 
gorombaságokat.«

Ha a gorombaságok nem is a sajtószabadság legfőbb 
ismérvei, Szabadkán igen sokan mindenképpen így tekintették. 
És erre igen megfelelő illusztráció az a cikk, amely a Bácskai 
Ellenőr 1881. február 20-i számában jelent meg Don Carlos 
(Sztoczek Károly) aláírásával. A szabadkai sajtó egy része 
hangjának érzékeltetéséül idézem:

»D r. S z i k l a i  S o m a  
nagyreményű ügyvédjelölt, lángeszű műfordító, korszakot alkotó 
színházi műítész, városunk legnagyobb fiatal óriása, általáno
san ismert „uracs” a börze aristokratiájából, — a mi csekély 
személyünkkel is foglalkozik. Mi a helyett, hogy az érdekes 
egyéniségnek válaszolnánk, bemutatjuk őt mint kártékony vad
állatot a társadalomnak és pedig Buffon szellemében. Dr. Szik
lai (Steinfeld) Soma (rhinoreros szarvorrú) a négylábúak azon 
osztályába tartozik, melyek kizárólag zöldséggel táplálkoznak, 
bőrük oly vastag, hogy semminemű érzés (még a szemérem 
vagy szégyen sem) azon körösztül nem hatol, —  tulajdonságai 
közé tartozik a szemtelen tolakodás és a higvelejűség. Lakik 
szárazon és vizen, mindenütt a hol hívő bolondokra talál, kik 
ostobaságait meghallgatják. Ismertető jele: középtermetű, in
kább vékony mint vastag, gyér rőt szakállú, pápaszemes, —  
s hogy mindig beszél, csakhogy a figyelmet magára vonja még 
ott is, ahol nem kell. A mint értesültünk, egy nagy állat sereg
let tulajdonosa szép summa pénzért ketrecbe zárva mutogatni 
óhajtja, de a rhinoceros a vadállatok ösztönénél fogva jobban 
szereti a szabadságot, bár felkopik tőle az álla. Nevezetes még 
arról, hogy már kora ifjúságában tapasztalatlan iskolás lány
kákhoz szerelmes költeményeket zöngedezve, ezeknél oly kétes 
hódításokat tett, melyek elbizakodottságát és önhittségét fo



kozták. És a poéta rhinocerosnak ostoba zengeményeit közük 
a lapok, műfordításait pedig ajánlják a közönség figyelmébe. 
Így ítél a világ!«

Azt hiszem, ez elegendő szemléltetésül. Ilyen idézeteket 
azonban tömegével találhatunk a szabadkai lapok hasábjain. 
És hiába írta annó dacumál Iványi István azt, hogy a Szabad
kai Hírlap mindig higgadt, tisztességes hangú lap volt és min
dig tárgyilagos igyekezett maradni, ha ö maga a későbbiek
ben megcáfolta ezeket a szavakat. Erre mutat rá a Subotiőke 
novine is egy cikkében:69

»Ki ne ismerné el itt Szabadkán, hogy az itteni magyar 
újságírás egy része olyan mélyre süllyedt, hogy ha egy becsü
letes ember, még ha magyar is az illető, kezébe vesz egy ilyen 
magyar újságot, hogy elolvassa, és csak szemérmetlen, merő 
hazugságot, az igazság kiforgatását, gáncsoskodást, rágalma
kat talál benne — undorodva el kell vetnie, miközben körül
belül ezt gondolja, vagy hangosan ki is mondja: „Jaj, hát ez 
a közéleti, elvi harc?! De hát micsoda akkor a civakodás és 
egymás szidalmazása a piacokon a kofák között, vagy az utol
só kiskocsmákban az ágrólszakadtak és csavargók között?!"

Ilyen ocsmány újságok: a Szabadkai Hírlap és a Szabad
ság, egyik is, másik is régen rosszhírü már számunkra, bunye
vácok számára, de különösen az az első.«

Vagyis a Szabadkai Hírlap, amelyről Sokóió azt írja, hogy 
békülékeny hangnem jellemzi a nemzetiségi viszonyok tekin
tetében. És hogy ez nemcsak egészen ritka, véletlenszerű eset, 
arra tanú még a Szabadság is, amelyet együtt emlegetnek 
ugyan rendszeresen a Szabadkai Hírlappal, amely azonban 
úgy látszik, szintén megsokallotta a Szabadkai Hírlap hangjá
ban rejlő durvaságot. Legalább is felrója egy cikkében neki,70 
hogy így ír:

»Polgármesterünket, 25 évet meghaladott komoly megfi
gyelés és tapasztalati tények alapján olyan, a bérgyilkosság 
igénybe vételétől kezdve minden gonosz és alávalóságra ké
pes egyénnek tartjuk, a kit közérdekből nem a polgármesteri 
állástól, de minden közállástól is távol tartani s onnan eltá
volítani kell.«

A Szabadság, amely tüzzel-vassal harcolt a polgármes
ter, Lazo Mamužić ellen, azt már maga is soknak tartja, hogy 
»ez a magáról sokszor megfeledkezett ember bérgyilkosokkal 
is szövetkeznék.«

De nem a Szabadkai Hírlap az egyetlen újság, amely 
megengedi magának ezt a hangot, mely így képzeli el a saj
tószabadságot. A továbbiakban találkozunk még hasonlóan kí
méletlen hanggal. Amit azonban elmondtam, az nem Buchwald 
Lázárra, a Szabadkai Hírlap sorrendben harmadik szerkesztő



jére vonatkozik. A Szabadkával és a Közvéleménnyel hada
kozva, még nem jutott kifejezésre ez a kíméletlen hangnem. 
És ebben az időben van a Szabadkai Hírlapnak egy olyan ér
deme is, amelyről érdemes néhány szót szólni. Újdonságnak 
számított ugyanis a nyolcvanas évek végén, hogy egy lap 
külön, négyoldalas karácsonyi mellékletet adjon ki — szépiro
dalmi jellegű és szórakoztató írásokkal. Ennek a mellékletnek, 
amely a későbbiekben, a két világháború között olyan jellemző 
volt a Naplóra, a Szabadkai Hírlapban megjelent négy oldal 
az ősének tekinthető.

Ez a melléklet Buchwald idejében jelent meg. Pedig 
Buchwald Lázár nem is volt szépíró, éppen ellenkezőleg: csak 
a száraz jogi kérdésekben érezte otthon magát. Mert ügyvéd 
volt, és 1908-ban megválasztották a szabadkai ügyvédi kamara 
pénztárnokává is. S ha dolgozott is több lapba, cikkei általá
ban a jogi szakkérdéseket taglaJták. írt a főváros1! szakközlö
nyökbe, a Törvényszéki Csarnokba, a Magyar Jogászba, a Jog- 
tudományi Közlönybe, az Ügyvédek Lapjába, a Jogba, s a vi
déki lapok közüi a Szabadkai Hírlapon kívül már írt a Szabad
kai Közlönybe, továbbá a Szabadságba és a Zombor és Vidé
kébe is. Ebben az időben (1862-ben, Szabadkán) megjelent 
már egy önálló szakmunkája is: A csődtörvény. Amikor a Sza
badka/ Hírlaphoz került, már nem tartozott a legfiatalabbak 
közé (1847. március 8-án született), de bár a laptól rövidesen 
megvált, még hosszú ideig munkálkodott mint jogász (ahogy 
megállapíthattam, 1918-ban még élt).

Mint már említettem, nem sokáig, mintegy két és fél évig 
maradt meg a Szabadkai Hírlap élén, és 1890. február 2-ától 
kezdve már Balás Imre vette át a felelős szerkesztő szerepkörét. 
Buchwald Lázárral kapcsolatban azonban meg kell említeni 
azt is, hogy még 1886. december 9-én — mint egy régi ügyirat 
tanúsítja71 —  a Szabadkai Hírlapot politikai hetilappá alakí
totta át, s ez alkalommal az óvadékul szükséges 5000 forint 
fejében jelzálogi biztosítékul felajánlotta a maga és neje, Hac- 
ker Róza, továbbá Székely Simon és neje, Wilheim Cecília 
20 000 forint értéket képviselő házát.

Az 1890-ben szerkesztővé lett Balás Imre tanárról meg 
kell jegyezni, hogy annak idején társszerkesztője volt az 1873- 
ban megjelent Szabadkának, ha nem is hosszú ideig, minthogy 
maga a lap is rövid életű volt. Ezúttal sem maradt sokáig a 
felelős szerkesztő posztján, s már 1890. november 30-án így 
búcsúzott el a laptól: »Tíz hónapi tapasztalás s egyébnemű 
e l f o g l a l t s á g o m  arra indított, hogy a szerkesztői tollat 
mai napon letegyem.«

Helyét Csillag Károly foglalja el, akiről még szó lesz a 
későbbiekben is. Az ő munkába lépése után, 1891. újévétől a 
Szabadkai Hírlap nagyobb, nyolcoldalas terjedelemben jelent



meg, mint az előfizetési felhívásban áll, ugyanolyan alakja lesz, 
»mint a Budapesti Hírlapé«. De Csillag Károly neve sem sokáig 
marad meg a lap élén. Már 1891 márciusában három hétre 
Budapestre távozott — mint egy kis hír beszámol róla — , és 
erre az időre a lap szerkesztését dr. Vécsei Samu vállalta. 
Fel is került neve az első oldalra, ilyen formában: »A szer
kesztő távollétében a szerkesztésért felelős: Dr. Vécsei Samu.« 
Június 7-én pedig Székely Simon laptulajdonos a következő 
bejelentést teszi a lap bevezető cikkében:

»A Szabadkai Hírlap t. előfizetőivel és olvasó közönségé
vel szoros kötelességem tudatni, hogy dr. Csillag Károly úr, 
lapom eddigi szerkesztője, a felmerült nézeteltérések folytán, 
a szerkesztéstől megvált; s e lapok szerkesztéséért, a volt 
munkatársak további közreműködése mellett, a felelősséget a 
mai naptól ideiglenesen magamra vállaltam, addig az ideig, 
míg e lap irányával és szellemével egyetértő és állandó szer
kesztő kezébe adhatom ismét vissza a felelősséget.

Tudom, hogy az ilyen változások bármely lapnak elő
nyére nem nagyon vállnak; azonban igyekezni fogok oly egyén 
kezébe tenni le a szerkesztést és felelősséget, kiben olvasó- 
közönségünk teljes biztosítékot fog találni arra nézve, hogy e 
lap szellemileg is nemcsak azon nivón fog állni, a melyet ed
dig elért, hanem annak tovább fejlesztését is eszközlendi.«

Egyelőre dr. Vécsei Samu ügyvéd bizonyult aztán a meg
felelő személynek, ugyanis 1891. december 20-án ö vette át — 
■immár nemcsak mint helyettes — a lap szerkesztéséért a fele
lősséget. Az ő ideje sem tartott azonban nagyon soká: 1893. 
szeptember 29-én Lévay Simon bejelentette a polgármesteri 
hivatalnak, hogy október 1 -étöl ő lesz a Szabadkai Hírlap fe
lelős szerkesztője és kiadótulajdonosa is, s a lap továbbra is 
Székely Simon nyomdájában fog megjelenni.72

Voltaképpen ekkor kezdődött meg igazában az az idő
szak, amikor a Szabadkai Hírlap felsorakozott a legdurvább 
hangú szabadkai lapok közé, s amikor olyan hevességgel tá
madta Mamužić polgármestert, hogy végül, 1899-ben sajtóper 
is lett belőle. A Bácskai Újság 1899. július 6-i számában, Tá
madások a polgármester ellen című cikkében beszámol olva
sóinak a szegedi esküdtszéki tárgyalásról, amelynek az lett a 
vége, hogy Lévayt nem ítélték el, mert az esküdtek közül ha
tan »nem vétkes«-nek nyilvánították, a hat »vétkes« szavazat 
ellenében. A Bácskai Újság ezzel kapcsolatban erősen kifo
gásolja a védő viselkedését, aki »Nem átallotta oda kiáltani az 
esküdteknek, hogy nézzétek, a vádló magyar faló. És azok az 
egyszerű emberek erre a vádra, mely ellen a sajtóbíróság el
nökének kellett volna tiltakoznia, megdöbbennek, és féltve is
tenségüket, a magyar nemzetet, elfeledik, hogy a bűnösöket 
büntetni kell.«



A lap egyébként hírt adott arról is, hogy Szabadka város 
törvényhatósága nagyon elégedetlen az ítélettel, s Vermes Béla 
országgyűlési képviselő, Gálfy György és Haverda Mátyás tör
vényhatósági képviselők indítványt terjesztettek a törvényha
tósági bizottság közgyűlése elé, s ebben azt kérik, mondja ki, 
hogy Lazo Mamužić polgármestert változatlanul megtartja bi
zalmában, és visszautasítja az ellene felhozott hazafiatlanság 
vádját. A sajtóbizottság aztán 3 nappal a sajtóbíróság ítélete 
után 122 szavazattal 18 ellenében tiltakozását fejezte ki a sajtó
bíróság ítélete ellen.

El kell mondani még azt is, hogy ugyanez a Bácskai Új
ság nem is egészen egy év múlva, 1900. május 1-i számában 
hosszabb cikkben búcsúztatta ugyanazt a Lévay Simont, akit 
nem is olyan régen élesen támadott a Mamužić polgármester
rel szemben elfoglalt álláspontjáért. A búcsúztatóban egyebek 
között ez áll:

»Csak újabban, alig fél éve, hogy egy nagyobb szabású 
sajtópör hívta Szegedre, mely Mamuzsich Lázár polgármes
terrel állította szembe. Tudjuk az eredményt. Pőrét elvesztette. 
Aki elvi igazságának teljes tudatában állt ki bírái elé, el lett 
ítélve.«

(Ez az elítélés nyilván nem az imént említett esküdtszéki 
tárgyalásra vonatkozik, hiszen akkor felmentették.)

És aztán:
»Tegnap az estéli órákban hagyta el fia lakását, akit a 

délután folyamán meglátogatott. Fia semmi különöset nem 
vett észre az öreg ember lélekállapotán, amelyből legkisebb 
gyanút is következtethetett volna. Kikisérte, elbúcsúztak, a nél
kül, hogy tudta volna, hogy utolsó búcsúja ez édes atyjától.

A reggeli órákban aztán a szeged— szabadkai vasúti vo
nalon Kladek István cserép és téglagyárával szemben halva 
találták a vasúti munkások.«

»Meghalt; ennyit jegyez fel a hirkrónika. Igaz, derék em
ber volt, mondták rá, akik ismerték, é s  alig egy pár nap és 
nem beszél róla senki. Ezt a befejezést gondolta ki Lévay 
Simon életének a sors szeszélye.«

A Bácskai Újságnak azonban nem lett igaza. Nagyon is 
sok szó volt még ezután a szabadkai sajtó- és közéletben 
Lévay Simon haláláról, és —  mint később látni fogjuk —  nyíl
tan hangoztattak még olyan verziókat is, hogy a Szabadkai 
Hírlap egykori éles szavú szerkesztője nem lett öngyilkos, ha
nem Lazo Mamužić polgármester tetette el láb alól. Ekkor 
azonban már a Szabadkai Hírlap nem élt. 1899-ben ugyan egy 
ideig megint Székely Simon volt a felelős szerkesztője, sőt 
a lap hetenként kétszer: vasárnap és szerdán is megjelent. 
Ezek azonban már utolsó napjai lehettek. A Szabadkai Városi



Könyvtárban az 1899. évi november 5-én megjelent 89. szám 
az utolsó, s a könyvtáros odaírta a megjegyzést, hogy hiányzik 
a 90— 104. szám. De vajon megjelent-e egyáltalán. Székely Si
mon ekkor már az anyagi csőd szélére jutott, és a következő 
esztendőben megverték nyomdája felett is az árverési dobot.

Meghalt Lévay Simon, az éles szavú, hegyes tollú szer
kesztő, de meghalt maga a Szabadkai Hírlap is.

A választások jegyében

Láttuk már, hogy Szabadkán szép számmal voltak ellen
zéki lapok, amelyek kíméletlenül, a szavakban nem válogatva 
ostorozták a városi hatóságokat, a követett politikát és magát 
a polgármester személyét is. Ezek mellett egészen elhalkult 
a hatóságokat támogató lap, vagy lapok hangja. Nagyon is 
érthető hát, hogy különösen olyan időkben, amikor küszöbön
állt a városi tisztújítás, a hatalmon levő csoport is szükségét 
érezte annak, hogy egyforma fegyverrel üssön vissza a táma
dásokra, hogy a durvaságra durvasággal válaszoljon. Minden 
bizonnyal ez magyarázza a Néplap létrejöttét is. Szerkesztője 
nem is újságíró volt, hanem a Mária Valéria Közkórház gond
nokaként halt meg 1901. december 18-án — hosszú betegség 
után — , mint a Szabadka és Vidéke egy kis hírben beszámol 
róla, még csak meg sem említve, hogy lapot is szerkesztett 
valaha. Ellenben — mert hát a városban úgyszólván mindenki 
ismerte — ott volt a temetésen maga Lazo Mamužić polgár- 
mester is, talán ezzel róva le a végtisztességet annak a köz- 
alkalmazottnak, aki csaknem másfél évtizeddel előbb megpró
bált a szolgálatában ugyanolyan fegyverekkel harcolni, mint 
ellenfelei.

De ne a szerkesztő halálával kezdjem, hanem a jelent
kezésével! A lap, amelyről beszélek, a Néplap, 1887. július 24- 
én jelent meg első alkalommal az olvasók kezében, felelős 
szerkesztője és tulajdonosa is Polyákovics Gerő volt, a kór
házi gondnok. A lap hetenként egyszer, vasárnap került ki 
Bittermann József nyomdájának gépeiből, és alcímében »tár
sadalmi, közművelődési, szépirodalmi és közgazdászati köz- 
iöny«-nek nevezte magát. Érdemes megemlíteni a laptulajdo
nos és a szerkesztőség címét is: V. kör 278. házszám. Ezt pedig 
azért kell megjegyezni, mert több mint három évvel később, 
amikor bizonyos szünet után újra megjelent a Néplap, újra 
ugyanez volt a szerkesztőség címe, noha szerkesztője megvál
tozott, és láthatóan nem sok köze volt az előbbi szerkesztőhöz.

Polyákovics Gerő, aki egyébként valószínűleg nem is 
magyar, hanem bunyevác volt, nyílt sisakkal lépett az olva
sók elé.



»Lapunk megjelenése alkalmával nem akarjuk félrevezetni 
az olvasó közönséget, mint ezt több lap szokta tenni megje
lenése alkalmával, mi a teljes valóságnak megfelelőleg mutat
juk be lapunkat« — közli az első számban megjelent Előfize
tési felhívás, majd így folytatja:

»Mi nem állítjuk azt, hogy mi párton felül, vagy párton 
kívül vagyunk, mi megváltjuk, hogy mi pártunk, a szabadelvű 
pártnak feltétlen hívei vagyunk, és nem mulasztjuk el soha 
pártunk érdekeit megvédeni.«

Emlékezzünk csak vissza, alig két esztendővel ezelőtt 
Sziebenburger Károly lapja, a Szabadka, azzal köszöntött be, 
hogy »a községi és társadalmi életben felmerült kérdéseket« 
»függetlenül és minden befolyásoktól menten« kívánja tárgyal
ni, bár köztudomásúan azzal az elképzeléssel létesült, hogy a 
polgármester érdekeit szolgálja. De nyilván éppen e politikai 
vonakodása miatt nem felelt meg a célnak, s talán erre célzott 
most a Néplap előfizetési felhívása is. Hogy miért volt szükség 
a lap megindítására, arra nyíltan rámutat az első szám Elő- 
hang című írása is, amely megállapítja, hogy Szabadkán az 
adott pillanatban négy pártközlöny létezik, melyek közül há
rom az ellenzéket szolgálja, és csupán egy áll a szabadelvű 
párt szolgálatában. Azt már én teszem hozzá, hogy még ez az 
egyetlen lap sem felelt meg teljesen' Lazo Mamužić és pártja 
elképzeléseinek, nem volt eléggé harcos, s mint látni fogjuk, 
a Néplap harciasságát is erősen kifogásolta.

Mert a Néplap durva nyíltsággal lép fel. A meglevő la
pokról szólva, így érvel:

»Ennyi közlöny nemhogy kevés, ellenkezőleg, sok Sza
badka város olvasó közönségére nézve; s hogy mindennek da
cára új lap szerkesztéséhez hozzáfogtunk, annak oka egyszerű
en abban fekszik, mert a sok lap dacára politikai moralitá
sunk nem hogy nőtt, hanem ellenkezőleg, sülyedt. A politikai 
árulás a legszemtelenebb cynismussaí dicsőittetik: ugyanegy 
időben, ugyanazon emberek kétféle elveket hirdettek és ezek 
mint újságszerkesztők morált prédikálnak. Oly egyének, kik 
örökké a társadalom élősdi parazitái voltak, mások becsüle
tének megrablása végett nyíltan felbéreltetnek.«

»Mi kötelességünknek tartjuk közönségünket a társada
lom e kórtüneteire figyelmessé tenni: kíméletlenül reámuta
tunk mindazokra — bárkik legyenek azok — , akik oly eszkö
zökhöz nyúlnak társadalmunk életében, miktől nemcsak a szív
nek, de az elmének meg kell undorodnia. Látni és tudni akar
juk: vájjon társadalmunkban a szemtelenség, hitványság, buta
ság, ha mindjárt a pénz szövetségében, bir-e nagyobb erővel, 
avagy a mérsékelt, állhatatos elszántság és felvilágosodottság.

Dióhéjba szorítva e szavak képezik lapunk megjelenésé
nek alapját és leendő működésének irányát.«



Ez azonban csak a bevezetés, az irány megjelölése. Kö
veti ezt azonban a megvalósítás is. És ebben valóban követ
kezetes a Néplap. Először is a pártviszonyokat kívánja tisz
tázni, és A szabadkai »habarék« szabadelvű párt címmel a 
volt balpártot tűzi tollhegyre, megjegyezve, hogy egész Ma
gyarországon sehol sem feszítették olyan durván keresztre a 
politikai hitvallást, mint Szabadkán. A balpárt hívei között 
ugyanis akadnak függetlenségiek, mérsékelt ellenzékiek, anti
szemiták, filoszemiták, pártonkívüliek, nemzetiségiek »és még 
a jó Isten tudja, milyen elvűek is. Sőt nagyon biztosan mond
hatjuk, hogy anarchisták is kerülnek közöttük.«

A Néplap, az ellenzék, a zagyvalékpárt ellen hadakozva, 
cikkeinek jó részét a Szabadság, a Bácskai Ellenőr és a Sza
badkai Hírlap ellen érvelő vitacikkeknek szenteli. Még az Új
donságok címet viselő hírrovatban is visszatükröződik ez a 
vita. Szerinte a polgárság 1848 óta elnyerte ugyan jogait, de 
a dzsentriosztály, a »mai napon divó kaszt« ellene tör. Mert 
a harc lényegében a hűbéri rendszer visszaállítására törekvő 
arisztokraták és a polgárság között folyik.

A Néplap oldalait lapozgatva, valamiképpen egyre erő
sebbé válik az emberben az az érzés, hogy ez az újság azzal 
a határozott céllal alakult, hogy útszéli hang használatában is 
felvegye a harcot az ellenzék lapjaival. Egy gyáva szerkesztő 
címmel például így ír Buchwald Lázárról, a Szabadkai Hírlap 
szerkesztőjéről:

»Ez a pária, a szellemi butaságnak bojtorjánjai közt ten
gődő élősdi, akinek még csak természetes észjárása sincs 
meg, nagyot ugrott, mint a lapulevélen hízott kecske, megiri
gyelte másoknak a férfias küzdelmét és harcát, ő is, mint ha
talmas tényező a szereplési viszketeg mániájától elragadtatva, 
begaloppolt oda, a hol a hozzá hasonló hét sváb bátorságával 
megáldott nyulaknak helyük nincs, és szerepet ragadott ma
gához«.

Csoda-e tehát, ha még Mamuiió-párti laptársa, a Közvé
lemény is megsokallja ezt —  már az első szám után — , és 
arra érzi magát indíttatva, hogy vezércikkben siránkozzék a 
szabadkai sajtó sorsán, az induló Néplapot köszöntve?73

» . . .  sajnos, az olvasó közönség nagyobbodott ugyan, 
ámde a gyomra megromlott. Megcsömörlött a sok szellemtelen 
szellemi táplálékon és míg kezdetben kedvteléssel és gyönyö
rűséggel olvasta a pálinkaivásról szóló jámbor vezércikket, ad
dig ma még a legellenzékibb szellemű cikk sem ízlik neki, ha 
nem mutat a sárgaföldig leitatott, mosdatlan szájú, rakoncát- 
lankodó szerzőre.«

»Tény, hogy az emberi közművelődés és a polgári sza
badság legnemesebb eszköze: a s a j t ó ,  városunkban csak
nem egészen elaljasodott. Egyes cliquek, sőt egyes emberek is



saját érdekeik előmozdítására lapot alapítanak és a közügy 
örve alatt iparkodnak maguknak hangulatot teremteni.«

»És a hírlapok eme harcában, íme a múlt héten egy újabb 
harcos lép fel, melynek pajzsára e név van írva: Néplap, s 
mely elvül tűzte ki, szembeszállni a rakoncátlankodó ellenzéki 
lapokkal, még pedig ugyanazokkal a fegyverekkel, ugyanazok
kal a fogásokkal, melyeket amazok használnak.«

«. . .  ahogy elítéljük az előzményt, úgy nyíltan elítéljük a 
következményt is . . .  «

« . . .  el nem hallgathatjuk, hogy eszközeit még önvéde
lemből sem találjuk helyesnek.

Mert a sajtó méltósága és ama nagy erkölcsi és szellemi, 
társadalmi és politikai feladat, melyet a sajtó teljesít, jogosan 
megkívánja mindenkitől, hogy azt megbecsülje és ne faragjon 
abból magának puszta hatalmi eszközt, mert a sajtót soha 
senkinek sem szabad meggyalázni.«

Higgadt, becsületes hang, de csak pusztába kiáltó szó. 
Az ellenzéki lapok azért csak harsogtak tovább, é s  harsogott 
a Néplap is — visszhangszerü válaszként. Igaz, nem sokáig, 
mert — minden bizonnyal, miután elvégezte pillanatnyi föla
datát —  a jelek szerint nem is egészen fél év után megszűnt. 
A Szabadkai Városi Könyvtárban az 1888. évi 4. szám az utolsó, 
és a bekötött komplettre írt megjegyzés szerint hiányzik az 5. 
szám. Iványi is, Šokčić is azt írja, hogy 1888 januárjában meg
szűnt. A könyvtárbeli megjegyzés viszont arra mutat, hogy eset
leg még februárban is megjelent. A megszűnés azonban nem 
volt végleges, mert úgy másfél év múlva, 1890. október 19-én
— legalábbis rövid időre —  föltámadt újra, második évfolyam
mal kezdvén a számozást, ekkor azonban már még két hóna
pig sem élt.

1890-ben már nem Polyákovics volt a szerkesztője, hanem 
Hlatky Béla, aki 1890. október 17-én jelentette be a polgár- 
mesteri hivatalnak — mert hát a szabály az szabály, még ha 
a polgármester lapjáról van is szó! — , hogy:

»Alulírott egy hetilapot óhajtván Szabadkán felállítani, a 
mely hetenkint jelenik meg — szépirodalmi, közművelődési és 
közgazdasági cikksorozattal, melynek cimje Nép-lap leend sa
ját felelős szerkesztésem alatt. Azért is tisztelettel kérem a 
tekintetes polgármester urat, hogy a fent jelzett Nép-lapom 
megindítását f. hó 19-től kezdve tudomásul venni méltóztassék. 
A köteles példányok kiszolgáltatásáért szavatosságot vállalok! 

Tisztelettel Hlatky Béla felelős szerkesztő«7*
A polgármester a bejelentés alapján átiratban értesítette 

a lap megindulásáról az ügyészséget is, és ebben még azt is 
közölte, hogy a Néplapot Bittermann József I. kör 130. szám 
alatti nyomdájában fogják nyomni. A nyomda tehát maradt.



És maradt a szerkesztőség helyisége is, csupán a szerkesztő 
személye változott. Azonban még a személyek között is van 
hasonlóság. Egyik sem újságíró (Hlatky esetében ezt már a 
bejelentés szövegéből is érezhettük!), ellenben mindkettő köz
hivatalnok. Hlatky Béla ugyanis városi adótiszt volt. Ezt is csak 
a későbbi lapok híreiből tudhatjuk meg róla, amikor 1902 
márciusának közepén haláláról számolnak be. A tudósítások 
arra mutatnak, hogy 1902. március 13-án vagy 14-én halt meg, 
mivel temetése március 15-én volt. A Szabadka és Vidéke úgy 
emlékezik meg róla, hogy »az összes hivataltársai megjelentek 
a végtisztességen, valamint a helyi sajtó szerkesztői is, mert 
az elhunyt indította meg tíz év előtt a Népszava c. hetilapot«. 
A Szabadkai Friss Újság is megjegyzi kis halálozási hírében, 
hogy: »Mi, a helyi sajtó is gyászoljuk az elhunytat, ő alapí
totta és szerkesztette tíz év előtt a Népszavát«.

Szegény Hlatky Béla! Az újságíró utódok még azt sem 
tudták róla, hogy nem is a Népszavát szerkesztette, és nem is 
tíz, hanem tizenkét év előtt a — Néplapot. A Bácskai Hírlap 
még azt sem említette meg, hogy valaha lapot szerkesztett, 
csupán annyit, hogy halála nagy részvétet keltett városszerte, 
s hogy »a magyar asztaltársaság, melynek az elhunyt buzgó 
tagja volt, díszes koszorút helyez ravatalára és a temetésen, 
mely ma délután 4 órakor lesz, testületileg vesz részt.«

Mert nem volt jelentős ember Hlatky Béla városi adó
tiszt, legalább is mint újságíró nem. ö csak folytatta — és na
gyon rövid idő alatt újra befejezte azt, amit egy másik közhi
vatalnok, a kórház gondnoka három évvel előbb megkezdett. 
A Néplap második évfolyama is a Szabadsággal hadakozik. Az 
október 19-én megjelent első számban hat hosszabb cikk van, 
és mind a hat a Szabadság cikkeire reagál, illetve egy Szalay 
Lászlóról, a Szabadság főszerkesztőjéről szól, de még a kis- 
hírek között is van három olyan, amely a Szabadságra vonat
kozik. És nemigen különböznek ettől a további számok sem.

A Szabadkai Városi Könyvtárban az 1890. december 2-i 
(II. évfolyam 7.) szám az utolsó. A megjegyzés ugyan itt is hi
ányolja a további számokat, Iványi azonban azt írja —  és en
nek alapján Šokčić is — , hogy a december 2-án megjelent 
szám a Néplap utolsó száma volt, és ezzel végérvényesen 
megszűnt.

Ha azonban már a Néplapról beszéltem, el kell monda
nom valamit egy másik Néplapról is. Ez ugyan nem szabadkai 
lap volt, és néhány évvel később is jelent meg, de azért Sza
badkával is volt bizonyos kapcsolata. Tulajdonképpen nem is 
láttam magát a lapot, csupán a levéltári iratok közt lapozgatva 
bukkantam a nevére.75 A város főispánja ugyanis 1897. január
11-én felkérte a polgármestert, hogy intézkedjen »a hivatalos 
Földművelési Értesítő mellékletét képezett, az 1897 évi január



hó 1-től kezdőelőleg azonban önállóan megjelenő Néplapnak 
kötelező megrendelése érdekében«. Eleinte rvem tudtam, hogy 
mit is jelenthet ez a »kötelező megrendelés«, de a polgármes
ter nyilván jól érthette, mert az intézkedések megtétele végett 
a tanácshoz továbbította az ügyiratot. Később aztán rábuk
kantam egy mási’k ügyiratra is,76 amely már több fényt vet erre 
az önállósult Néplapra. A földművelésügyi miniszter »Bizalmas« 
jelzésű leiratáról van szó, amelyet 1898. november 14-én inté
zett a szabadkai polgármesteri hivatalhoz. Ez a leirat így 
hangzik:

»A gazdasági munkások helyes irányú vezetése, felvilá
gosítása céljából hajtandó volnék a jövő évben a Néplap 100 
példányát magyar, német, szerb, román, tót, vagy ruthén nyel
ven, tárcám terhére megrendelni olyképpen, hogy a lap kiadó- 
hivatala a Néplapot postai úton közvetlenül az egyes munkások 
címére küldje.

Felhívom tehát Címedet, hogy ha a Néplap ily módon való 
terjesztése a törvényhatóság területén indokolt, s akadályokba 
nem ütközik, — a folyó évi december hó 10-ig terjessze fel 
hozzám a törvényhatóságból azon 100 munkás posta címét {név, 
község, utca, házszám) a kikről feltehető, hogy az egész éven 
át címükre díjtalanul postai úton megküldendő Néplapot elfo
gadják s a kik alkalmasaknak látszanak arra nézve, hogy a 
Néplap közleményei az ő révükön a munkások között elter
jedést nyerjenek.«

A miniszter a továbbiakban hangsúlyozta, hogy a jegy
zékbe csakis gazdasági munkások, vagy kivételesen olyan kis
gazdák vehetők fel, akik »a munkásokkal folyton összekötte
tésben állnak, s ezek közül is mellőzendők azonban azok, a 
kik a Néplapnak addig is előfizetői voltak«.

és  végül:
»Tekintettel arra, hogy a Néplap ily módon való elterjesz

tése igen nagy fontossággal bír, elvárom, hogy Címed nagy gon
dossággal fogja megállapítani, hogy az engedélyezett lappél
dányok a törvényhatóság területén miként osztassanak meg, 
a címjegyzék adatainak beszolgáltatására felhívott hatóságo
kat pedig utasítani fogja, miszerint e részben a Néplap terjesz
tésének fontos céljához mért figyelemmel és körültekintéssel 
járjanak el.«

Az ügyirathoz csatolva van egy névjegyzék is, amelyet 
Szalay Mátyás főkapitány álHtott össze javaslatként a polgár- 
mester felkérésére. Ebben a jegyzékben 68 magyar, 25 bu
nyevác és 7 szerb napszámos, kisgazda, papucsos, cipész, 
más iparos, szőlőcsősz, szatócs és szolga neve szerepel. A 
miniszter meg is kapta ezt a névjegyzéket, s ennek alapján 
1898. december 17-én, tehát meglehetősen sürgősen, újabb 
leirattal fordult a polgármesterhez,77 s ebben »Bizalmas, saját



kezéhez!« jelzéssel az iránt érdeklődik, hogy » . . .  tegyen hoz
zám a lehető legsürgősebben jelentést a felől, vájjon a Nép
lap a névjegyzékben megnevezett egyének mindegyikének kivé
tel nélkül magyar szövegű példányban lenne-e megküldendő.«

És a figyelmeztetés: ha viszont nem magyar szövegű 
példányok küldése lenne indokolt, akkor külön-külön névjegy
zéket kell készíteni a német, a szerb, román stb. példányok
ról. A polgármester az utasítás értelmében megjegyezte, hogy 
»törvényhatóságunk területén főleg a bunyevác nyelvű lapnak a 
terjesztése volna kívánatos, arr.it a szerb szövegű lapnak latin 
betűkkel való nyomásával lehet elérni, — miután a földműves 
és napszámos nép túlnyomó része bunyevác.« A miniszter 
azonban legközelebbi, 12119/eln.VII 4. számú, szintén »Bizal
mas, saját kezéhez!« jelzésű leiratában arról értesíti a polgár- 
mestert, hogy »a Néplap sem dalmát, sem pedig latin betűs 
szerb szöveggel meg nem jelenik, ilyen példányok tehát a 
bunyevác ajkú munkások részére nem küldhetők. Ehhez képest 
a munkások vagy a magyar szövegű példányok küldésére vo
natkozó névjegyzékbe lesznek felveendők, vagy pedig a név
jegyzékből egészen kihagyandók.«

Ilyen előkészületek alapján a miniszter végül arról érte
sítette a polgármestert (bizonyára felesleges is már hozzáten
nem: természetesen »Bizalmas, munkás ügyben« jelzéssel!), 
hogy intézkedett annak érdekében, hogy a névjegyzékekbe fel
vett munkások és kisgazdák számára megindítsák a Néplapot. 
Az értesítéshez még egy figyelmeztetés is járt: »Felhívom pol
gármester urat, alkalmas módon kísértesse figyelemmel, hogy 
a címzettek a lapot pontosan megkapják-e s olvasgatják-e? 
és általában hogy a lap ily módon való terjesztése a célnak 
megfelel-e?«

Minthogy a miniszter március 20-áig jelentést kért az ügy
ben, ezért a polgármester 375/1899 eln. szám alatt Szalay fő
kapitány jelentése alapján arról értesítette, hogy »a lapok 
hatása a népre megnyugtató és felvilágosító erejénél fogva 
igen üdvös, miért is annak a további küldetését a társadalmi 
béke helyreállítása szempontjából ajánlom«.

De hát milyen célt is szolgált ez a társadalmi gyógyírnak 
tekintett, »a hivatalos Földművelési Értesítő« mellékletéből 
önállósított Néplap? Ne felejtsük el, a múlt század kilencvenes 
éveit írták akkor. Szerte Magyarországon erősen terjedt ak
kortájt a mezőgazdasági munkások és a szegényparasztok kö
rében a szocializmus eszméje. Az agrárproletariátus itt is, ott 
is hatalmas sztrájkokat szervezett. Orosházán, aztán Békés
csabán, utána pedig Hódmezővásárhelyen véres összecsapá
sokra is sor került a csendőrség és a katonai alakulatok, vala
mint a jogaikért küzdő agrárproletárok között, de Bácskát, 
Bánátot is elérte a szervezkedés. 1896-ban már ezen a vidéken



is —  például Topolyán —  történtek kisebb megmozdulások, 
1897-ben pedig valóságos vihar vonult végig Vajdaságon. El
sősorban az aratási sztrájkok töltötték el aggodalommal a ha
talomtartókat. Mozgolódik Becse, Szenttamás, Turia, Péterréve, 
Ada, Zenta, Moravica és Szabadka környéke is. A szabadkai 
helyi lapok — a Szabadka és Vidéke, a Szabadkai Hírlap —  
kénytelenek egyre többet foglalkozni a mezőgazdasági mun
kások megmozdulásaival. Bánffy kormánya, amely 1895-ben 
lépett színre, csendőrterrorral, sortüzekkel és tömeges letar
tóztatásokkal igyekezett gátat vetni a terjedő mozgalomnak. 
Az erőszak mellett azonban szükségesnek látszottak azok a 
szelídebb eszközök is, amilyen az említett Néplap volt. A Nép
lap, amelyet ingyen küldtek száz szabadkai szegényparaszt
nak, kisiparosnak, mezőgazdasági munkásnak, szolgának is (és 
ki tudja, hány ilyen több nyelven készült, ingyenes lappéldány 
került még az elnyomottak kezébe szerte az országban —  a 
földművelésügyi miniszter szívességéből!), hogy megnyugtassa 
a kedélyeket, s hogy »üdvösen« hasson »felvilágosító ereje.« 
így kapott helyet tehát egy budapesti lap is Szabadka sajtó- 
történetében. Maga a mezőgazdasági munkások mozgalma, a 
szocializmus fenyegető veszélye azonban nemcsak ilyen Nép
lapokat hozott létre, hanem egész mozgalmakat, egész orszá
gos pártot is —  a néppártot, amelyről még majd lesz szó e 
sajtótörténetben is.

Bunyeváckérdés — a gimnáziumban

Amikor most áttérek egy újabb lap ismertetésére, emlé
keztetnem kell arra, hogy Szalay László A. ügyvéd egy alka
lommal már szerzett meglepetést a szabadkai olvasóknak azzal, 
hogy megindította a Szabadságot mint a Szabadkai Közlöny 
utódját, megszűntnek nyilvánítván előbbi lapját, noha a Sza
badkai Közlöny továbbra is rendszeresen megjelent, sőt jóval 
túl is élte a Szabadságot. Ezúttal szintén bizonyos meglepe
tésről van szó —  s ezt nemcsak az induló lap szerkesztője 
hangoztatta, hanem az új lapot köszöntő Közvélemény is — , ez 
a meglepetés azonban egészen más jellegű, mint az előző, bár 
szerzője szintén Szalay László ügyvéd.

A Szabadság ugyan még életben volt, és Szalay volt a 
főszerkesztője, de ez nem gátolta meg abban, hogy nyilatko
zatot nyújtson be a polgármesteri hivatalhoz, s ebben közölje, 
hogy 1888. január 1-étől kezdve Ellenzék címmel politikai havi 
lapot kíván indítani.78 0  lesz a felelős szerkesztő és a kiadó 
is, s a lap Székely Simon könyvnyomdájában készül. Maga a 
beterjesztett nyilatkozat ugyan nincs meg a levéltárban, mert 
a polgármester csatolta a belügyminisztériumhoz intézett je
lentéséhez, amely a fogalmazvány tanúsága szerint 1888. ja



nuár 12-én indult útnak, noha maga a nyilatkozat minden bi
zonnyal már újév előtt beérkezett. Talán ez a magyarázata an
nak, hogy a levéltárban elfekvő ügyiratra kék ceruzával az van 
ráírva: »sürgős«.

Maga egy új lap megjelenése persze még nem jelent 
meglepetést, különösen abban az időben, amikor elég gyak
ran indultak újabb és újabb lapok, ha néha egészen rövid élet- 
tartamúak is lettek aztán. A meglepetés magából az első szám
ból derült ki, amely valóban megjelent 1888. január elsejére, 
azzal a megjelöléssel, hogy: megjelenik minden hó első va
sárnapján. Szerkesztősége és kiadóhivatala a VII. köri Virág 
utca 377. szám alatt volt. A megjelenés magyarázatát megta
láljuk már a lapfej szövegében is, amely szerint: egyes szám 
ára a Szabadsággal együtt 15 kr. Számonként azonban kizá
rólag a szerkesztőnél vagy a lapkiadónál kapható. Vagyis az 
Ellenzék szinte csak a Szabadság állandó havi melléklete, he
lyesebben csatolt lapja.

Ez azonban még mindig nem árulja el a meglepetés mi
benlétét. Hogy ezt megérthessük, bele kell olvasnunk a bekö
szöntő cikkbe, mely a Meglepetés címet viseli.

A szerkesztőség így magyarázza meg a címet:
»Úttörők vagyunk.
Kormányellenes politikai lappal még nem lépett fel senki 

Szabadkán. Mi fellépünk. Kísérlet ez, melynek hogy jövője le
gyen, az elvtársaink s illetve a nagyközönség pártolásától függ.

Miért jelenik meg e lap?
Megmondjuk azt is.
Dr. Mukits Károly kormánypárti képviselőjelölt föltétien 

párthívei sajtó útján vetették a Szabadság című helyi lap sze
me közé, hogy Szabadkán nincs „balpárti" polgárság többé. 
Ezt az arcpiritó ráfog ást akarjuk lemosni magunkról.

Meg akarjuk mutatni, hogy Szabadka polgársága nem 
tiszta „mameluk" csapat; meg akarjuk mutatni, hogy a régi 
, fia!párt' eltemetett izzó parázs csupán, mely a legelső boly
gatáskor lángra kél s a szerint növekszik e láng, amint ápol
juk azt.«

»Képviselni fogjuk a függetlenségi pártot s hogy Ellen
zék címet választottunk, annak oka helyi viszonyainkban kere
sendő, mert a mi polgárságunk a politikai ellenzéket a régi jó 
világból csakis e néven, vagy „balpárt" cím alatt ismeri meg.

Az Ellenzék előfizetési ára egész évre k é t  forint, a 
Szabadság előfizetői azonban i n g y e n  kapják a röpiratot.«

Vagyis az Ellenzék valóban nem egészen önálló lap. Az 
a körülmény azonban, hogy a Szabadság szárnyai alatt 'kelt 
életre, ez utőbbi közismerten merész és durva hangját tekint
ve, eleve bizonyos árnyékot vetett rá is. Igaz, a beköszöntőben



a szerkesztőség szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy a lap 
a tisztán politikai ellenzéket óhajtja képviselni Szabadkán, és 
politikai ellenfeleivel jó viszonyban óhajt élni, elmondja a ma
ga nézeteit, meghallgatja az övékét, és megőrzi a szigorú tár
gyilagosságot, érthető azonban, hogy más, a Szabadságnál sze- 
üdébb hangú lapok gyanakodva fogadják. A Közvélemény pél
dául január 15-i számában először megállapítja, hogy a Sza
badság szerkesztője az új év napján »meglepetésben« része
sítette saját környezetét és olvasóközönségét egy politikai el
lenzéki lap, az Ellenzék kiadásával,79 mely havonként egyszer, 
azaz folyóirat! minőségben fog megjelenni, utána azonban a 
beköszöntő cikk fogadkozása ellenére a megfelelő fenntartás
sal köszönti az új laptársat, így írván:

»Várakozunk ítéletünkkel. Életre való lesz-e e lap és 
méltó-e arra, hogy helyét betöltse? a Szabadságtól és „környe
zetétől" függ. Habár más elvi alapon állunk is, de azért tisz
telni fogjuk az „ellenzéknek” álláspontját és becsülni meggyő
ződését. Nem leszünk ellenségek, —  hanem csakis politikai 
ellenfelek. G y ő z z ö n  a j o b b ! «

A lap jellegének teljes tisztázása érdekében az első szám 
egy másik cikke, mely a Programm címet viseli, leszögezi, hogy 
az Ellenzék a függetlenségi pártot képviseli ugyan, de —  csakis 
Szabadkán. Országos politikával csak annyiban foglalkozik, 
amennyiben a helyi, vagy a környékbeli viszonyok ezt feltétle
nül megkívánják. Aztán —  mintegy önmagának, létjogosultsá
gának igazolásaképpen —  harmadik számában felveri a hang
zatos kérdést, hogy: »Jogosult-e a kormánypártiság Szabad
kán?« A cikk így felel rá:

»Szomorú viszonyok között tengődünk mi ebben a túl- 
gazdagnak híresztelt városban, akár a politikai, akár a tár
sadalmi, akár a közgazdasági életet tekintjük. Pangnak az esz
mék, közcél ismeretlen fogalom, az elvek szegre vannak akaszt
va, pang a kereskedés, nincs ipar, nincs forgalom, lassú az 
igazságszolgáltatás, nincs kultusz. A nép vagyona egyre fogy, 
a betáblázott adósságok szaporodnak, csak egy, t.i. az állami 
és a községi adó nő és e z z e l  k a r ö l t v e  a z  u r a l k o d ó  
k l i k k  h a t a l m a  és vele a szegénység ikertestvére: a szol- 
galelkűség.«

»Soha sem volt nagyobb szükség az ellenőrködésre, mint 
most. Mert hát az új törvényhatósági törvény a főispáni hatás
kört nagyban tágította, úgyszólván kaput tárt az államhatalom 
basáskodásának önkormányzati ügyeinkben. E beavatkozás, 
vagy ha tetszik, befolyás a kormány hatalmi érdekeinek elő
mozdítására és biztosítására oly mérvű már, hogy az önkor
mányzat nem egyéb szemfényvesztésnél.«

»A köz- és városi ügyekbe az ellenzék érvényest tőleg 
be nem folyhat, s így másmódú ellenőrködés nincs, mint a



nyilvánosság. E végszükség teremtette e lapot, a melynek fenn
állását a függetlenségi gondolkodás biztosítja. Bezárjuk tehát 
azzal: E l l e n z é k ,  é b r e n  l é g y ! «

A lap azonban nem volt nagyon hosszú életű. A Szabad
ságnak nyilván nem fizetődött ki, hogy havonként egyszer in
gyen csatolja a maga lapja mellé még az Ellenzéket is. A Sza
badkai Városi Könyvtárban megtalálhatjuk ugyan még az 1889. 
február 7-i számot, az OSZK-ban pedig az áprilisit is, de ez 
az utolsó. És ebben az időben már nem is havonként egy
szer jelent meg, hanem »időközönként, viszonyainkhoz mérten.« 
Hogy meddig, arra nézve nincs megbízhatóan pontos adatom. 
És ezzel voltaképpen be is fejezhetném az Ellenzék történe
tét, ha nem volna még valami, ami ráterelte a figyelmet egy 
olyan probléma felvetése kapcsán, amely ismét előtérbe he
lyezte a gimnázium kérdését, amelynek vitája a vallási jelleg 
kérdésében tulajdonképpen még nem ért véget. Ezúttal azon
ban nem is a vallási jelleg okozta az ellentétek kirobbanását, 
hanem a nemzetiségi, azaz a bunyevác kérdés. Maga a cikk 
is, amely erre vonatkozóan megjelent az Ellenzék 1888. április 
1—i, azaz 4. számában, ezt a címet viselte: »Bunyevác kérdés 
gymnáziumunkban«. A lap e cikkében éles támadást intézett 
llija és Pajo Kujundžić és általában a »bunyevácizmus« ellen, 
amely úgymond »ma leplezetlenül áll előttünk«.

»A Pučka nem azért alakult —  írja — , hogy ott a bunye
vácok szellemileg kiképezzék magukat, hanem durákozzanak, 
ahol a polgármester és társainak könnyebben nyílik alkalma 
őket testületileg a bunyevác eszmékhez való ragaszkodásra és 
összetartásra buzdítani, a hitelemzök pedig szakképzett bunye- 
vácokat nevelnek a Puőkának, akik horvát lapokból tanulják 
már jóelőre, hogyan kell szidni a magyart.«

Ebből az idézetből bizonyára nem látszik, hogy mi köze 
is van mindehhez a gimnáziumnak. Nos, mégsem kívánok töb
bet idézni, mert az egész kérdés tulajdonképpen világosan ki
bontakozik a Közvélemény 1888. április 8-i számából, amely
ben Pajo Kujundžić hitelemző válaszol az Ellenzék vádjaira, 
mégpedig egyebek között a következőket:

»Azt mondja a cikk: „a magy. irodalom tanárának fel
tűnt, hogy bunyevác származású tanulók nem vesznek és visz
nek egyáltalán a könyvtárból magyar olvasmányokat." Ez igen 
tisztelt uram egyszerűen nem igaz! Mert vannak bunyevác gyer
mekek, kik leckén kívüli magyar olvasmányokat is olvasnak. 
Hanem igen is áll az, hogy kevesebben olvasnak mint a többi 
ifjak közül.«

»De különben is kérdem, mikor olvastak nálunk o buny. 
gyermekek könnyen külön olvasmányokat?

Mi a magyar ajkú hitelemző korában jártunk a gymnasi- 
umba és tanárunk azt hangoztatta, hogy „a paraszt bunyó



nyelvnek 300-nál nincs több szava”. Tehát bizonyára nem aján
lotta senki a buny. nyelvet és ón bizony-bizony nem emlék
szem, hogy szabadkai deákságom alatt akár én, akár 4 bunye
vác iskolatársam olvasott volna azon kívül, amit az iskolai 
szemelvényekben (olvasókönyv) találtunk. Megtanultuk jól a 
magyar verseket. Ez volt a mi összes szorgalmunktól telhetett 
akkor, de amint tudom, úgy van az jelenleg is. Elbukott akkor 
a felhozott osztály 5 bunyeváca, mint elbuknak jelenleg is a 
bunyevác gyermekeink, mire följutnak a magasabb osztályba.«

»De azt mondja az Ellenzék írója: „utána nézett —  már 
t.i. az irodalmi tanár —  és csakugyan nyomára jött, hogy ezek
— t.i. a bunyevác ifjak —  bunyevác könyveket és horvát lapo
kat olvasnak.”«

»De az Ellenzék újságolása valótlanság. Mert az „utána- 
nézés” mindössze egyetlen egy ifjúról hallotta, és győződött 
meg (legalább amint én tudom), hogy van egy pár (talán 3) 
buny. könyve, melyeket azelőtt szerzett és használt, és ter
mészetesen jelenleg is használ. Hát a buny. könyvek olvasása 
vagy tartása immár bűn lesz?! És ha csakugyan bűn volna, 
egyetlen egy buny. gyermek vagy ifjú buny. olvasmányáért ér
demes volt az ismeretes hajszát emelni?«

Az Ellenzék egyébként éppen azt nehezményezte, hogy a 
bunyevác gyermekek éppen a hitelemzőtől kapják a bunyevác 
könyveket, Kujundžić azonban határozottan tagadja ezt, mini 
mondja, nem azért, mintha a bunyevác könyv olvasását azono
sítaná a pánszlávizmussal, hanem azért, »hogy az Ellenzék be
lássa, hogy még az ő felfogása és elvei szerint is mily üres 
handabanda az egész lármájuk.«

Az egyes lapokban a két Kujundžić ellen folytatott hajsza 
összefügg egy olyan gimnáziumi botránnyal is, amelyet szintén 
a szabadkai lapok teregettek ki a nyilvánosság előtt. Tipka 
Antal tanár esetéről van szó. Egyes lapok például azzal vádol
ták, hogy azokat a tanulókat, akikre valamilyen okból »pik
kelt«, a szó szoros értelmében nem hagyta felelni, vagy olyan 
kérdést tett fel nekik, amelyről eleve tudta, hogy nem tudnak 
rá felelni, és aztán megbuktatta őket. Megtörtént az is, hogy 
egyes tanulókat gúnyolódással igyekezett zavarba hozni, má
sokat pedig sértő kifejezésekkel nevetségessé tenni. Felrótták 
neki azt is, hogy bizonyos napokon, amikorra dolgozatjavítás 
volt kitűzve, meglepetésszerűen feleltetett, és tizenöt tanuló
nak elégtelent adott. A privatistákat (vagyis azokat, akiknek ő 
magánórákat adott) viszont kihagyta e feleltetésből. Egy vád 
szerint például egy fiút azért buktatott meg, mert anyja, a 
mosoda tulajdonosnője, pénzt követelt tőle függönyei kimo
sásáért.

Persze csaknem száz esztendővel a történtek után nehéz 
volna már hitelesen megállapítani, hogy mennyi igazság volt a



vádakban, tény azonban, hogy a lapokban megjelent hírek 
még a városházán is felkavarták a kedélyeket. Ezt tanúsítja, 
hogy Mamužić polgármester 1888. április 11-én a következő 
átirattal fordult a gimnázium igazgatójához, Haverda Má
tyáshoz:80

»Több idő óta izgalmas hirek keringenek városunkban, 
melyek az igazgatósága alatti főgymnasiumban állítólag elő
fordultak, egynémely a köztanulásra és fegyelemre kiható tény
adatokkal hozatnak kapcsolatban.

Távol áll tőlem a helyb. lapoknak „viszonyaink" között 
túlbecsülni felszólalásait. De mert a felszólalások most már 
ismétlődnek, és legújabban c o n c r é t alakot öltöttek; leg- 
islegelsősorban a főgymnasiumnak mint nyilv. intézetnek érde
kéből; másodsorban pedig azért, hogy eleje vétethessen min
den félreértésnek és hogy a közönség minden irányban teljes 
megnyugvást nyerhessen; a városi szervezeti szabályrendele
tek 121 §-ának 36. pontjában körülírt hivatalbeli kötelességem
nél fogva ezennel bizalmasan megkeresem a tekintetes címet, 
hogy a fenti hírekre és jelzett körülmények tartalmára nézve 
netán létező adatait, illetve mérvadó felvilágosításait megten
ni s velem mielőbb közölni szíveskedjék.«

Haverda Mátyás, mint az ügyirathoz csatolt kézbesítési 
ív tanúsítja, még ugyanazon a napon, tehát 1888. április 11-én 
átvette a polgármester megkeresését, annak azonban már nincs 
nyoma, hogy milyen felvilágosításokat adott a polgármesternek. 
Viszont a Közvélemény május 13-i számában újabb cikk jelent 
meg Még egy szó a gymnasiumrói címmel. S a lap ebben 
így ír:

»Lapunk hasábjain Tipka Antal gymnasiumi tanár ellen 
oly vádak emeltettek, melyek minden szülőt, kik gyermekeiket 
taníttatják, aggodalommal töltenek el.«

»Mi magunk is ama vádakat azon jóreményben hoztuk 
nyilvánosság elé, hogy azok bizonyára megcáfoltatnak.«

»A cáfolat azonban elmaradt. Helyette egy sugalmazott 
cikk tétetett egyik helyi lapban közzé, mely magánbosszúnak 
qualifikálja a Tipka Antai tanár ellen intézett támadást. . .«

»Akkor, midőn a nyilvánosság előtt vádolt tanár a nyilvá
nosság elé kilépni nem mer és a vádakra mélyen hallgat, el
lenben az érseki szent-székhez irt panaszában azt jelenti ki, 
hogy csak az esetben nyugszik meg, ha a két Kuiuncsits test
vér Szabadkáról elhelyeztetik, teljesen feleslegesnek tartanók 
kimutatni, hogy a lapunk hasábjain közzétett és a Szabadság
ban még a múlt évben nagyobbrészt megjelent vádak épen 
nem a magánbosszú kifolyásai. . .«

A Közvélemény ugyanis már március 25-i számában köz
zétett egy cikket Az izgága tanár címmel, s ebben egyebek



között megemlíti azt is, hogy Tipka Antal tanár azzal rágalmaz
ta meg a két Kujundžićot, hogy pánszlávok, mert llija Ku- 
jundžić Almáson három évvel előbb egy primicián bor helyett 
egy pohár vizet ivott a magyar állameszmére mondott asztali 
fel köszöntőre.

A Közvélemény tehát azt vitatja, hogy egyáltalán nem 
valami személyi torzsalkodásról van szó, hanem — mint aztán 
április 15-i cikkében is leszögezte — »a fögymnazium szentélyé
be befurakodott a „politika”. Egyik tanár nyíltan azzal vádoí- 
tatik; hogy bent a gymnázium szent falai között n e m z e t i 
s é g i  h e c c e k e t  c s i n á l . . . «

»A másik? ennél is tovább megy. Tanári konszesszus- 
ban, az egész tanári kar szeme előtt, egyik városi hitoktatónak 
veszi bonckés alá hazafiúi érzelmeit, és annak múltját, jelenét 
pellengérre állítja.«

»A tanításban olyanokat enged meg magának, ami a 
,,tanítás", de még a fegyelem irányelveit is alapjában komp
romittálja.«

Tipka tanárnak a két Kujundžić elleni vádjai persze egy
szerűen szétpukkantak, maga a Tipka-ügy azonban még jó ideig 
foglalkoztatta a szabadkai közvéleményt —  nem csupán a Köz
vélemény című lapot. A történethez tartozik az is, hogy tíz tör
vényhatósági tag a vallás- és közoktatásügyi miniszternél pa
naszt emelt Tipka Antal ellen, s a miniszter szeptember 3-án 
és 4-én fegyelmi vizsgálatot is tartott az ügyben egy kiküldött 
bizottság révén. Ez a vizsgálat azonban nem a nyilvánosság 
előtt folyt le, hanem a kulisszák mögött, »a legburkoltabb ti
tokzatosságban« — mint a Közvélemény megjegyzi, hozzá
téve:81

»Ezen eljárás jogosan és méltán kelthette fel a nagy kö
zönség körében azt a gyanút, hogy a vizsgálatnak bizonyos 
pártállás szerint kellett megejtetnie, annyival is inkább, meri 
míg egyrészt a jegyzőkönyvet is a tanári karnak épen azon 
tagja vezette, a ki ellen a lapok hasábjain több ízben hang
zottak fel panaszos hangok, sőt egyenesen azon nyíltan han
goztatott és általa soha meg nem cáfolt váddal terheltetett, 
hogy a fegyelmi vizsgálat személyével, Tipka Antallal egy 
követ fú a faji gyűlölet ezidőszerinti szítása tekintetében.«

A felsőbb vizsgálat ilyesformán nemhogy elcsititotta vol
na a kedélyeket, hanem még fokozottabban föllángolt a harc 
a sajtó hasábjain. Igen jellemző ebben az ügyben az a körül
mény, hogy a Szabadság, amely tulajdonképpen szinte kezde
ményezője volt a Tipka tanár elleni vádaknak, egyszerűen kö
pönyeget fordított, és utóbb Tipka Antal pártjára állt. A val
lás- és közoktatásügyi miniszter aztán meglehetősen enyhe, 
kompromisszumos döntéssel intézte el a Tipka-ügyet. A főbb



vádpontokra nézve ugyanis kimondta, hogy nem lehetett őket 
kétségtelenül megállapítani, viszont bizonyossá lett, hogy Tip- 
ka Antal tanár előadási órái alatt tárgyától gyakran eltér s 
oda nem való dolgokkal tölti el az időt, valamint kétségtelen 
az is, hogy az iskolában képtelen fegyelmet tartani, s ezért a 
miniszter szükségesnek tartja, hogy legszigorúbb rosszallását 
fejezze ki nevezett tanárnak e pedagógiai hibáiért.

« . . .  az ítéletet érthetővé teszi a fegyelmi vizsgálat azon 
eljárása, mely nem az igazság kiderítését célozta« —  zárja le 
az ügyet a maga részéről a Közvélemény december 23-i szá
mában.

A nagy port kavart Tipka-ügy talán nem is tartozna szo
rosan a sajtótörténet keretébe, de úgy érzem, mégis meg kel
lett említeni, mert teljesebbé teszi a képet a gimnázium körüli 
helyzet kérdésében, valamint az egész szabadkai politikai hely
zetkép felmérését elősegíti, mert egyik kivetülése a nemzeti
ségi kérdésnek is. Márpedig a nemzetiségi kérdés megvilágo- 
sítása nélkül nem lehet teljes a szabadkai sajtótörténet sem.

A nemzetiségi kérdés azonban — mint már említettem
— nem volt egészen egyértelmű a régi Szabadkán, összefo
nódott más társadalmi kérdésekkel, például a vallásossággal, 
vagy a helyi hatalomért folytatott harccal, s az uralmon levő 
párt, illetve helyi csoport keretében általában jól megfért egy
mással magyar és bunyevác, annál is inkább, mert hiszen a 
századvég esztendeiben éppen bunyevác volt a város vezető
sége, belekapcsolódva a szabadelvű kormánypártba. A kor
mánypolitika sok tekintetben kiegyenlítette a nemzetiségi ellen
tétet, vagy legalábbis erősen tompította élét. (gy történhetett 
meg például az is, hogy magyar lapnak is bunyevác volt a 
kiadótulajdonosa, mint például a már említett Szabadkai és 
Bácskai Ellenőr esetében a bunyevác Lazo és Ago Mamužić, 
és mint az 1893. január 1-én megindult új lap, a Bácskai Szem
le esetében a szerb dr. Dušan Petrović.

Ez az utóbbi szintén igen jelentős szerepet játszott a sza
badkai sajtóban —  egyrészt mint nyomdatulajdonos, az első 
igazi szabadkai szláv nyomda megalapítója, másrészt pedig 
utóbb mint szerkesztő is. Aradon született, s apja ügyvéd volt. 
ö maga is jogi doktorátust szerzett, 1892-ben Szabadkán szerb- 
horvát nyelvű bírósági tolmács is volt, azonkívül politikával is 
megpróbálkozott, és 1894-ben a néppárt jelöltjeként lépett fel 
Óbecsén, de nem választották meg. Olyan nagy tekintélyt szer
zett, hogy — mint a Szabadkai Közlöny 1890. február 16-i szá
mából tudjuk —  Arad város szerb értelmisége táviratilag arra 
kérte fel, hogy a karlócai szerb egyházi kongresszuson vállalja 
el Arad képviseletét.

Szüleitől nagy vagyont, több száz lánc földet örökölt, s 
minthogy nagy európai műveltségű ember volt, igen élénk tár



sadalmi életet élt. Amikor, már a régi Jugoszlávia idején, 1929. 
február 5-én meghalt, a Hírlap úgy jellemezte, hogy a szabad
kai szegényház egyszerű vaságyán a régi Szabadka »egy tra
gikus sorsú embere« búcsúzott el az élettől.82 Aztán megtudjuk 
a nekrológból, hogy Szabadkán mint fiatal ügyvéd lelkes har
cosa volt a szerb kisebbségi mozgalomnak. Nyomdát szerzett, 
lapot is alapított, sőt pártot is szervezett. Egy osztrák bárónő 
volt a felesége. A fényes nagyúri háztartás azonban felemész
tette vagyonát, s végül elvesztette még azt a lehetőséget is, 
hogy mint ügyvéd keresse meg kenyerét. Ekkor Budapestre 
ment, és egy ideig az orosz konzulátuson dolgozott mint tol
mács, aztán pedig szerb órák adásából, szerb levelek fordí
tásából tengődött. A világháború után hazatért Szabadkára, 
előbb katonai cenzor volt, majd a városházán alkalmazták mint 
írnokot, de aztán a megrokkant, munkaképtelenné vált embert 
elbocsátották. Egy ideig a szabadkai ügyvédek támogatták —  
nemzetiségi különbség nélkül — , mint a Hírlap írja, de végül is 
a szegényházba került.

Nos, éppen a szegényház révén még további részletek is 
fennmaradtak róla. A szegényházba került ugyanis két másik 
egykori szabadkai újságíró is: a bunyevác— magyar Vukov Lu
kács és a szláv Mladen Karanovió. Itt a szegényházban azután 
Mladen Karanovió elmesélte Vukov Lukácsnak dr. Dušan Pet- 
rovió élettörténetét, s a valaha sok vihart felkavart szabadkai 
újságíró megírta ezt az élettörténetet. Ez a kézirat ma is meg
van a Szabadkai Városi Könyvtárban —  kinyomatlanul, kézirat 
formájában. Ebből a kéziratból megtudjuk, hogy dr. Petrović 
a szüleitől örökölt nagy vagyon ellenére már fiatal egyetemi 
hallgató korában Szabadkán élő gazdag nagynénjére, Kristina 
Radnióra szorult, aki — nem lévén gyermeke —  magához 
vette, s aztán bejárta vele a legelőkelőbb osztrák fürdőhe
lyeket. Dr. Dušan Petrovió kihasználta a lehetőséget, fényűző
en élt, szerencséje volt a nőknél —  és néha a kártyában is. 
Mladen Karanovió azt mesélte róla, hogy annak idején Sza
badkán azt rebesgették, hogy Lehár Ferenc, aki akkorjában 
szintén ezeken a fürdőhelyeken vezényelt, róla mintázta meg a 
Víg özvegy Danilóját. Egyébként itt, ezeknek a fürdőhelyeknek 
valamelyikén ismerkedett meg későbbi feleségével, Grammont 
bárónővel is. De nemcsak az osztrák fürdőhelyekre járt, ha
nem sokat utazgatott — Párizsba, Genfbe és más külföldi 
nagyvárosokba is. Cikkei megjelentek a nagy nyugati napila
pokban, és szoros kapcsolatba került francia, német és angol 
politikusokkal is, s ezek a kapcsolatok —  mint Mladen Kara
novió visszaemlékezett rá —  igen jól jöttek neki is, aki akkor
jában súlyos harcot folytatott a Subotičke novine című lap 
élén állva. Szabadkára visszatérve, itt is igen fényűzően élt, a 
bárónő szalont tartott és nagy vendégségeket rendezett. Vé



gül azonban a nagynéni halála után dr. Petrović uzsorások 
kezébe került, s azok kiforgatták vagyonából. Árverésen úszott 
el a gazdag nagynénitől örökölt nagy vagyon is.

El kell még mondani róla azt is, hogy itthon is számos 
hírlapi cikk jelezte újságírói munkásságát. Irt a Nevenbe és a 
magyar lapokba is. Lefordította magyar nyelvre Kosta Trifko- 
vió Szerelmes levél (Ljubavno pismo) című egyfelvonásos víg
játékát, amelyet a Matica srpska 100 arany pályadíjjal jutal
mazott, s a fordítás nyomán a szabadkai színtársulat 1881-ben 
elő is adta a darabot. Később pedig szerkesztett egy ma
gyar— szerbhorvát zsebszótárat is, amelyet Víg Zsigmond sza
badkai könyvkereskedő adott ki 1919-ben.

Mint nyomdatulajdonos 1892-ben kezdte meg szabadkai 
működését, megnyitván az imént említett első szabadkai igazi 
szláv nyomdát. A következő évben, illetve 1893 első napján 
egyidejűleg egy bunyevác és egy magyar lapot is indított: a 
Subotičke novinéx is a Bácskai Szemléi.

A Subotiőke novinével a következő fejezetben részletesen 
foglalkozom majd, ezúttal pedig a Bácskai Szemléről kívánok 
néhány szót szólni, amelynek — mint Joso šokčić írja kéz
iratos művében — az volt a célja, hogy a szláv nemzetiségű- 
eket védelmezze magyar nyelven is a magyar sajtó részéről 
megnyilvánuló támadásokkal szemben.

A lap Bergl Zsigmond felelős szerkesztése alatt indult 
meg —  dr. Dušan Petrovió gőzkönyvnyomdájában, s az első 
szám előfizetési felhívása azt jelölte meg céljaként, hogy első
sorban a város társadalmi, közművelődési és közgazdasági 
viszonyaival foglalkozzék. Ez egyébként már a lap alcíméből 
is kiderül, ami így hangzik: »Helyi és megyei érdekű társadal
mi és közgazdászati közlöny«.

A Bácskai Szemle, amely hetenként kétszer, vasárnap és 
csütörtökön jelent meg, azt hirdette, hogy teljesen független 
újság, nem függ sem egyesektől, sem hatóságoktól, sem pár
toktól, s így mindig tárgyilagos véleményt mond, és azt is meg
ígéri, hogy »a tisztességes és ildomos írmodor határait átlép
ni« sohasem fogja.

Mint az alcímből is láthattuk, a Bácskai Szemle nem csu
pán helyi lap volt, hanem megyei is, ennek megfelelően a me
gye minden részére kiterjedő levelezőgárdát hirdetett magá
énak. És végül leszögezte az előfizetési felhívás azt is, hogy:

»Törekedni fogunk, hogy úgy a műveltség magasabb fo
kán állók, mint a kultúrát kevésbé átöröklöttek lapunkban azo
kat megillető részt mindenkor meglelhessék.«

A következő számban aztán a szerkesztőség szükséges
nek tartotta, hogy még egyszer visszatérjen a meghirdetett



programra, és ismételten leszögezte, hogy kizárólag helyi és 
megyei érdekű közleményeket hoz hasábjain, s ezt az elhatá
rozást így indokolta:

" . . .  nem fogunk a többi helyi lapnak mintájára, az olva
sóközönség bosszantására egyedül a hasábok kitöltése végett 
oly közleményeket hozni, melyek helyi, illetve megyei érdekkel 
nem bírnak, s nem fogunk oly elavult országos újdonságokat 
feltálalni, melyekről a közönség már napokkal ezelőtt a fővá
rosi lapokból értesült s a melyek nem bírnak reá nézve helyi 
vonatkozással és érdekkel, s így nem tartozhatnak egy helyi, 
illetve megyei érdekű lapnak keretébe.«

Mint már említettem is, a nemzetiségi összefogás csakis 
az uralkodó párt körül valósult meg annyira, amennyire, így 
hát egészen természetes az is, hogy a Bácskai Szemle, amely
nek kiadótulajdonosa szerb nemzetiségű volt, inkább Lazo Ma- 
muÉióék pártja oldalán állt, és ennek megfelelően csakhamar 
összetűzésbe került az ellenzéki Szabadsággal, a Szabadkai 
Hírlappal, no meg az ellenzékbe vonult Bácskai EllenőrreI is. 
Már harmadik számában megállapította,83 hogy e három helyi 
lap már évek óta kongatja a vészharangot a hatósági párt 
felett, s annak bomlásáról beszél, elsősorban a törvényhatósági 
bizottsági tagok választásával kapcsolatban.

»S mit látunk? — kérdi a Bácskai Szemle. —  Dacára 
annak, hogy sokak fülében „zúgott a toronyalja”, mások sze
mében már „égett” is, a hatósági párt a legutóbbi választások
ból megerősödve, s minden tekintetben megizmosodva került 
ki győztesen, olyannyira impozáns módon, hogy önmagának 
kellett gondoskodnia arról, hogy ellenzéki jelölt is választassák 
be. Hisz 65 megválasztott közül csakis 5 prononsirozott ellen
zéki került ki.«

A polgármester elleni támadásokkal kapcsolatban egyéb
ként április 30-i számában arról számol be, hogy Lazo Mamužić 
egyszerre hat-hét sajtópert indít rágalmazói ellen, s cikkét 
így fejezi be:

»Módjukban fog állani tisztázkodni, igazolni és bizonyí
tani, csakhogy amint tudomásunkra jutott, a polgármester ké
szen áll az ő bizonyítékai és ellenbizonyitékaival annyira, hogy 
bizonyosra vehető a sajtópereknek oly végű kimenetele, hogy 
a titkos támadó urak a saját fegyverükkel lesznek megverve, 
esetleg úgy megvághatják a régen köszörült késsel kezüket, 
hogy nem igen lesz kedvük többé a toliforgatáshoz.«

Ezzel a polgármestert védelmező írással kapcsolatban két 
dolgot is meg kell még mondani. Az egyik az, hogy Lazo Ma- 
mužić valóban igen sokszor élt a sajtóperrel, mint az ellene 
irányuló támadások elleni védőfegyverrel. Szilágyi Gyula a 
kilencszázas évek elején kiadott pamfletjében egyebek között 
felsorolja ezeket a sajtópereket is, megállapítván, hogy Lazo



Mamužić a Szabadkai Hírlap ellen 11, a Bácskai Ellenőr ellen 
2, a Szabadság ellen 1, a Népszava ellen pedig 8 sajtópert 
indított, de mindjárt hozzáteszi azt is, hogy ezek közül többet 
visszavont.84

A másik dolog nem is magát a polgármester védelmét 
illeti, hanem azt a körülményt, hogy a Bácskai Szemle szer
kesztését ettől a számtól kezdve, azaz 1893. április 30-ától dr. 
Dušan Petrović vette át —  minden magyarázat és bejelentés 
nélkül. Illetve a bejelentés megtörtént a polgármesteri hivatal
nál, de csak nagy késéssel, július 29-én, az is lehet, hogy va
lami bizalmas figyelmeztetés nyomán, hogy mulasztását pó
tolja.85 A polgármester tudomásul vette a kései bejelentést, s 
ezzel irattárba került az ügyirat.

A Bácskai Szemle a szerkesztés átvétele idejében már 
valamivel nagyobb formátumban jelent meg, mégpedig már 
nem hetenként kétszer, hanem csupán egyszer: vasárnap. Ez 
a változás körülbelül egy hónappal előbb, április 2-án történt. 
A formátum és a szerkesztő megváltozása azonban egyáltalán 
nem volt kihatással a lap irányának megváltozására, annál ke
vésbé, mert hiszen már előzőleg is dr. Dušan Petrovió, a kiadó- 
tulajdonos megszabta irányvonal érvényesült, s a Bácskai 
Szemle ezután is a polgármester lelkes védelmezője. Május 
14-i számában például a Szabadkai Hírlapnak újabb támadá
sára reagál Ki a gyáva címmel, és felháborodással veszi tudo
másul, hogy a Szabadkai Hírlap gyávasággal vádolta »azt a 
polgármestert, akinek már három pisztoly- és két kardpárba
ja volt«.

Megtudjuk a Bácskai Szemlé bői azt is, hogy Lazo Ma- 
mužić polgármester ezzel kapcsolatban felkérte két ismerősét, 
Lovag Martyn Windsor Albertet és Deli Ferencet, hogy jelen
jenek meg a Szabadkai Hírlap szerkesztőségében, és Székely 
Simon szerkesztőnek hozzák tudomására az alábbi Nyilatko
zatban foglaltakat:

»A Szabadkai Hírlap folyó évi 19-ik számában gyávaság
gal vádol, egyrészt mivel az ígért sajtópert meg nem indítot
tam, másrészt mivel rágalmazó cikkei miatt lovagias elégté
telt nem kértem.

Ezzel szemben, mint a város első tisztviselője a közön
ség felvilágosítása és megnyugtatása céljából kötelességem 
kijelenteni, hogy a sajtópert már is folyamatba tettem, ameny- 
nyiben pedig a névtelen cikk iró magát megnevezni meri, s a 
mennyiben nem fogom egy hitvány bérenccel találni magamat, 
lovagias úton is rendelkezésére fogok állni. S hogy erre éppen 
én adjak neki alkalmat, az ellenem szórt gyanúsításokért alá
való rágalmazónak nyilvánítom.

Kelt Szabadkán, 1893. évi május hó 8. napján
Mamusich Lázár s.k. polgármester«



Az ügy tehát igen kényes fordulatot vett, s a Bácskai 
Szemle július 2-i számában hírül adta azt is, hogy a sajtóbí
róság előtt lehullt az álarc a Szabadkai Hírlap cikkíróiról. Az 
egyik Lévay Simon nyugalmazott tanácsnok, a másik pedig Né
meth Mátyás ügyvéd. A július 16-i számból pedig kiderült az 
is, hogy Mamužić polgármester a Szabadkai Hírlap cikkei nyo
mán fegyelmi vizsgálatot kért önmaga ellen, s ennek vezeté
sével dr. Guln Györgyöt, dr. Milkó Izidort és Kovacsits Ágos
tont bízták meg.

A vizsgálat eredményéről már nem találtam tudósítást a 
lapban, a Bácskai Szemle egy további számából viszont arra 
lehet következtetni, hogy —  legalább is egy rövid időre —  
némileg megnyugodtak Szabadkán a sajtóv iszonyok. A lap 
ugyanis fennállásának első háromnegyed évét befejezve, így 
fordult olvasóközönségéhez:86

»Soha sem kerestük a botrányhajhászatot, mert az ellen
kezik elveinkkel s az élesebb irmodort lehetőleg kerültük, da
cára ennek azonban, fájdalom, megtörtént az is, hogy egy pár 
alkalommal kénytelenek voltunk az élesebb tárgyi, sőt személyi 
polémiába is belemenni, amely abnormális állapotot nálunk 
vidéken csaknem minden lapnak át kell élni, hogy azután a 
rendes mederben tovább folytathassa a közérdekű munkál
kodást.«

»Erős hitünk, hogy mi a vidéki hírlapok fent jelzett elke
rülhetetlen crisisén túl estünk, s hogy nem leszünk kénytele
nek ezentúl azt a bizonyos legerősebb hangot használni, amit 
csak a végietek tesznek indokolttá.

Minden jel arra mutat, hogy az utóbbi időben nálunk is 
jobbra fordulnak a hírlapírási viszonyok.

Valamennyi hírlapunk a békülékeny szelíd tárgyilagos 
hangot kezdi meghonosítani, amelynek pártkülönbség nélkül 
csak örülhetünk s melynek üdvös következményei nem fognak 
elmaradni.«

A Bácskai Szemle reményei persze egyáltalán nem váltak 
be, mert a szabadkai sajtó hangja a továbbiakban sem válto
zott meg. Magában a Bácskai Szemlében azonban erre már 
nem találunk semmiféle utalást, annál kevésbé, mert a Sza
badkai Városi Könyvtárban éppen ez a szeptemberi 24-i szám 
az utolsó példány.

A lap ezzel a számával megszűnt. Ezt más, korabeli újsá
gokból tudjuk bizonyosan. A Szabadság ugyanis 1893. október 
4-i számában azt írja, hogy a Bácskai Szemle »legutóbbi vasár
napi száma nem jelent meg. A meg nem jelenés okát nem tud
juk.« És még szabatosabban közli a hírt a Szabadkai Hírlap 
október 8-i száma, amely szerint: »A Bácskai Szemle múlt szep
temberi 24-iki számával megszűnt.«



»Mindenkinek a magáét!«

A Bácskai Szemle megszűnésével azonban dr. Dušan Pet- 
rović vállalkozásának csupán az egyik fele bukott el. A másik 
ikertestvér, a szintén 1893. január 1-én született, bunyevác 
nyelvű Subotičke novine hosszabb életű volt. Azt mondtam, 
ikertestvérek. Ez a megfogalmazás azonban természetesen csak 
bizonyos megszorítással érvényes. Mert igaz ugyan, hogy a 
Bácskai Szemle és a Subotičke novine egy napon látta meg 
a napvilágot, ugyanabban a nyomdában, dr. Dušan Petrović 
Weinhut-házbeli gőzkönyvnyomdájában készült, egyforma voll 
politikai célkitűzésük is, és egészen nyilvánvalóan közös volt 
a szülőapjuk is, a szerb nemzetiségű dr. Petrovió, az eltérés 
csupán annyi, hogy a Bácskai Szemle esetében ő volt a kiadó- 
tulajdonos is, a Subotičke novine első száma viszont M. Gj. 
Karanovićot tünteti fel felelős szerkesztőként és tulajdonosként.

Mladen Karanovióról már elmondtam, hogy dr. Dusán 
Petroviótyal és Vukov Lukáccsal együtt a szabadkai szegény
házban fejezte be életét, ahova 1950. január 7-én, 86 éves ko
rában került be, mint Vukov Lukács megemlékezik róla kéz
iratban fennmaradt életrajzában.87 Moholon született 1863. jú
nius 21-én. Apja kisiparos volt, azaz —  ahogy az életrajzíró 
feljegyzi: sitni industrijaiac (kis gyáriparos). Elemi iskoláit Ürö- 
gön végezte, ugyanis apja halála után anyja ide ment férjhez. 
Az iskola után lakatosmesterséget tanult Rumán. Szabadkán 
azonban volt egy gazdag kereskedő nagybácsija (lám, milyen 
rokonsors dr. Dušan Petrovióéval!), akinek volt két szállása, 
szőlője és két szép háza is a városban. Ez a nagybácsi 1875- 
ben elvesztette leányát, s ekkor örökbe fogadta Mladen Ka- 
ranovićot. így aztán Szabadkán folytatta félbeszakított iskolai 
tanulmányait, és beiratkozott a gimnáziumba. Már egészen fia
tal korában verseket írogatott, és emiatt kellemetlenségei is 
támadtak az iskolában, úgyhogy aztán más városokban volt 
kénytelen befejezni a gimnáziumot. Utána Karlócán beiratko
zott a papnevelő intézetbe, és négy évig ott tanult. De —  bár 
kortársai Pop Mladennek, azaz Mladen papnak is nevezték
— korántsem bizonyos, hogy be is fejezte tanulmányait. Mint 
Blaško Vojnió írja róla,88 félbehagyta a papnevelő intézetbeli 
tanulást, és a továbbiakban jogot hallgatott. Későbbi életéről 
nemigen maradtak fenn adatok, s azt is csak Vukov Lukács 
cikkéből tudjuk, hogy nagybátyja halála után, 27 éves korában 
ő örökölte vagyonát, de a jelek arra mutatnak, hogy ez a va
gyon —  csakúgy, mint dr. Petrovió esetében —  elúszott, lega
lább is a szegényházi befejezés erről tanúskodik.

A Subotičke novinéve\ kapcsolatban egyébként el kell 
mondani, hogy megjelenését jóval megelőzte a híre. A zombori 
Bácska ugyanis már 1891. február 17-i számában, a 4. oldalon 
közölte azt a hírt, hogy »Bunyevác lap van alakulóban Sza



badkán. Az ottani lapok nem nagyon bíznak már eleve sem a 
megszületendő lap életképességében.« Ez a kis hír a valószí
nűség szerint a Subotičke novinére vonatkozik, bár a Bácska 
nem említ címet. Mint azonban már a Nevemről szólva emlí
tettem, a Szabadkai Hírlap 1891-ben szintén jelezte egy bunye
vác újság indítását, hozzátéve, hogy a lapot egy szerb ügy
véd adja ki, »ki már diák kora óta egyébről sem nevezetes, 
mint hogy pánszláv tendenciákkal tüntet«. Nos, ez a »pánszláv 
tendenciákkal tüntető« szerb ügyvéd minden bizonnyal dr. Du- 
šan Petrovió lehetett, aki már akkorjában tervezhette a lap ki
adását, és csupán közbejött akadályok miatt kellett a Subo- 
tičke novine megjelenését elhalasztania.

Mindennek megértéséhez szükséges néhány pillantást 
vetni a kor politikai hátterére is. Ekkorjában kezdett ugyanis 
komolyabban szervezkedni egy új politikai csoportosulás, az 
úgynevezett néppárt. A neve bizonyára a mai fülnek is rokon
szenvesen hangzik, a párt programjának belső tartalma azon
ban nemigen volt összhangban ezzel a külsőséggel. Az egykori 
néppárt ugyanis bizonyos szempontból azzal a célzattal szü
letett meg, hogy elsősorban a mezőgazdasági jellegű vidékek 
egyszerű lakossága körében a vallásos eszmékbe burkolva 
valami ellenmérget adjon a szocializmus eszméjétől »megfer
tőzött« nép öntudatába. Köztudomású, hogy a múlt század 
végén és századunk elején Magyarország mezőgazdasági mun
kássága egyre inkább rádöbbent kizsákmányoltságára, s ezt nem 
csupán az amerikai kivándorlások jelezték, hanem az ország
szerte (s itt nálunk, Vajdaságban is!) fellángoló mezőgazdasági 
aratósztráj'kok is. Az ekkortájt szervezkedő néppárt széles kö
rű offenzívája tehát a vallásos eszmék jól bevált jelszavait 
használta fel fegyverül a terjedő szocialista eszmék elleni 
harcban. Szabadka pedig köztudomásúan katolikus város, és 
különösen áthatotta a katolikus vallásos szellem a bunyevác 
lakosságot, amely részben a nemzetiségi elnyomás elöl is 
a vallásban keresett menedéket. Nagyon is érthető tehát, hogy 
Szabadkán érezhetővé vált a néppárt mozgolódása. Ez meg
mutatkozott abban is, hogy a sajtó terén is fokozott erőfeszí
tések történtek a néppárt eszméinek terjesztése érdekében. 
Ekkorjában, 1893-toan költözött át Katymárról Szabadkára a 
Neven szerkesztősége, ekkorjában, 1893-ban indult meg a má
sik bunyevác lap, a Subotičke novine, magyar vonalon pedig 
szintén ekkor látott napvilágot a Bácskai Szemle, és alig egy 
hónappal később a Szabadka és Vidéke is. Mindezek a lapok 
a néppárt programját szolgálták. Sőt itt kell megemlíteni egy 
olyan kezdeményezést is, amelyről nem tudhatjuk pontosan, 
hogy eljutott-e a megvalósulásig, vagy pedig szétfoszlott a 
terve. A Szabadkai Hírlap ugyanis 1896. november 15-i, 46. 
számának 4. oldalán az alábbi kis hírt közölte:



»Ú j l ap.  Dr. Petrovics Dusán, az óbecsei választókerü
let volt néppárti jelöltje, Alkotmány cim alatt politikai szerb 
lapot indit, melynek célja az lesz, hogy a szerbeket rábírja, 
miszerint valamely országos pártba lépjenek be s a nemzeti
ségi politikával hagyjanak fel.«

Ezzel a kis hírrel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy
— tekintve, hogy szerb lapról van szó — minden bizonnyal 
Ustav lett volna a címe, nem pedig Alkotmány, mint a Sza
badkai Hírlap közli. És megjegyzést kell fűzni ahhoz a meg
állapításhoz is, hogy a lap arra törekszik, hogy »a szerbeket 
rábírja, miszerint valamely országos pártba lépjenek be«. 
Nyilvánvalóan nem v a l a m e l y  pártról lehetett szó, hanem 
konkrétan a n é p p á r t r ó l ,  hiszen a Szabadkai Hírlapból is 
láthatjuk egyrészt, hogy dr. Dušan Petrovió n é p p á r t i  je
lölt volt az óbecsei választókerületben, másrészt pedig —  ha 
már az Alkotmány (azaz: Ustav) címről van szó —  el kell mon
dani azt is, hogy Budapesten ez idő tájt megjelent egy Alkot
mány című lap, amely a néppárt központi lapja volt. Nyilván
való hát, hogy a néppárt akart saját céljaira indítani egy szerb 
lapot is Szabadkán a két bunyevác lap, a Neven és a Subotič- 
ke novine, valamint a Bácskai Szemle megszűnése után is 
fennmaradt Szabadka és Vidéke című magyar lap mellett.

De hadd térjek vissza ismét a Subotičke novine megin
dulására. A lap, mint alcíme hirdette, helyi általános ügyekkel 
foglalkozó művelődési, szórakoztató és gazdászati bunyevác— 
sokác hetilap volt (Bunjevačko— šokačko nediljni list za misne 
obóe stvari, prosvitu, zabavu i gazdinstvo), mely minden va
sárnap jelent meg egész ív terjedelemben — természetesen 
i-ző nyelvjárásban.

Az első szám programadó cikkének címe: Mit akarunk 
(Sta mi hoóemo). Ebben ezt olvashatjuk:

»A mai napig az elmúlt utóbbi esztendőkben egyedüli és 
egyébként is válfaját tekintve egyedülálló bunyevác-sokác 
lap, a Neven, mindamellett, hogy ügyes és határozott férfiúi 
kéz irányította, és a legjobb erők lelkesedéssel dolgoztak rajta, 
az említett élénken érzett szükségletet egymagában semmi
képpen sem tudta kielégíteni, minthogy havonta csak egyszer, 
éspedig kis és szűk terjedelemben jelent meg.

Mi tehát íme, Subotičke novine címmel attól a becsü
letes, hazafias és patriotikus szándéktól vezérelve indítjuk meg 
ezt a lapot, hogy a nyilvánvalóan és élénken érzett szükség
letet erőinkhez képest kielégítsük, hogy a kellemetlen művelő
dési űrt, amennyire lehetséges, betöltsük.«

»Bennünket vállalkozásunkban mindig az az aranyigaz
ságot tartalmazó szólás vezérel: „mindenkinek a magáét!” Ha 
egyenlőek vagyunk a kötelességekben, egyenlőek akarunk len
ni a jogokban is, és ebben a lapban mindig ezt fogjuk hang



súlyozni, és azon fogunk dolgozni minden törvényesen megen
gedett eszközzel, hogy ezt elérjük, ez pedig abból áll, hogy itt 
a mi anyanyelvűnket tartsák tiszteletben a templomban, az 
iskolában és községi ügyekben, mert ezt a jogunkat maguk 
az állami törvények —  a magyar alkotmány — is tiszteletben 
tartják és biztosítják.

Az állami magyar nyelvet kell és hasznos tudnia minden 
polgárnak, anyanyelvét azonban nem kell és szégyen elfelejte
nie és elhanyagolnia.

Lehet, hogy szeretett anyanyelvűnk lelkiismeretlen, rossz
akaratú és hazafiatlan ellenfelei közül valaki meg is támad 
bennünket a nyilvánosság előtt, de hidegen, veszekedés nél
kül csak annyit mondunk neki: nézze meg és tanulmányozza 
jól mindazt, ami e mindannyiunk számára oly kedves hazánk 
minden lakosa anyanyelvének szabad használatáról áll a sza
badelvű magyar alkotmányban.

Minthogy a mi bunyevác-sokác népünk legnagyobb
részt földműveléssel foglalkozik, ezért mindig, minden szám
ban hozunk valamit a földművelés köréből, érthető nyelven és 
legjobb szakembereink tollából. Gyakran kiterjesztjük azonban 
figyelmünket az ipari tevékenységre (kisipar, kézművesség), 
sőt a kereskedelemre is, ami a földművelésből ered, úgyhogy 
olvasóinkat, akik érdeklődnek ez iránt, mindig idejében hűsé
gesen és pontosan tájékoztatjuk, hogy mi is az ára házi ter
mékeinknek (élelemnek, marhának, baromfinak és így tovább).«

Az előfizetési felhívásban bejelenti a szerkesztőség, hogy 
minden módosabb bunyevác ház előfizethet a Subotičke novi- 
nére, hiszen egy évre mindössze 4 forint (azaz új pénzben 8 
korona), s még azt sem kell egyszerre kifizetni, hanem csak 
minden három hónapban 1 forintot, s aztán így fordul az 
olvasóhoz:

»Mi az az 1 forint? Bemegy az ember a kocsmába, elül
dögél ott egy kicsit, s aztán néha háromszor annyit is elver 
valamely szomjas pajtásával, s aztán utána sokszor még a 
feje is megfájdul.«

A szerkesztő, aki egyébként a Virág utca 12. szám alatti 
házban lakott, s így ott volt a lap szerkesztősége és kiadóhi
vatala is, igen jói tudta, hogy először is meg kell ismertetnie 
lapját a nagyközönséggel, ezért hát —  az akkori szokásoknak 
megfelelően —  mutatványszámként ingyen küldte szét a Su- 
botičke novine első számát mindazoknak, akikről remélhette, 
hogy előfizetnek a lapra. Hogy mennyi is volt az előfizető, arra 
nincsenek megbízható adataim, sőt azt sem tudom bizonyosan, 
hogy a bunyevácság hogyan fogadta az új lap megjelenését. 
Az azonban a legközelebbi számokból már kiderül, hogy a 
helybeli magyar lapok erősen felfortyantak, hogy hát mi szük
ség is volt a Subotičke novine megindítására, hiszen aki tud



olvasni, annak a számára ott vannak a magyar újságok. . .  
» . . .  és aki nem tud magyarul?« —  teszi fel a kérdést a Su- 
botičke novine, s ő maga válaszol rá:

»Ha a szabadkai lakosság kisebb felének 4 magyar lap
ja van, akkor a nagyobb felének — a szabadkai bunyevácok- 
nak és szerbeknek és a mintegy százezer környékbeli bunye- 
vácnak és sokáénak is kell lennie legalább egy havi- és egy 
hetilapjának.«

»Nem a kormány parancsára, vagy ennek vagy annak a 
bosszantására indult ez a lap: hanem a közművelődési téren 
elhanyagolt és magukra hagyott bunyevácok és sokácok ki
képzésére való tiszta hazafias törekvés keltette életre: hogy 
terjessze a jó tudományt, hogy terjessze a világosságot a tu
datlanság és tájékozatlanság sűrű homályában, és h o g y  
m e g t e r e m t s e  m i n d e n  v i d é k e n  a t e s t v é r i  
e g y e t é r t é s t ,  ahol csak népünk lakik.«

A lap tehát nyíltan arról beszél, hogy a bunyevác és so
kác néprétegek elhanyagoltan, magukra hagyottan élnek a köz
művelődés terén, viszont a február 26-i számában szemére 
veti Iványi Istvánnak, akinek ekkor jelent meg kétkötetes Sza- 
badka-története, hogy nem szereti a bunyevácokat. Iványi 
ugyanis Szabadka társadalmi és közművelődési helyzetéről 
megállapítja, hogy ilyesmi nemigen van, mert minden kezde
ményezést megfojt a gazdag Szabadka nemtörődömsége. A 
Subotičke novine ezt sértőnek találja a bunyevácságra nézve, 
mert —  úgymond — a bunyevác nép nem saját hibájából ma
radt el a művelődés terén, hanem mert lehetetlenné tették, 
hogy anyanyelvén tanuljon. Az anyanyelv tanulásáért és az 
anyanyelv ápolásáért való küzdelem hatja át a lapnak szinte 
minden sorát. Április 16-i számában is a bunyevác nyelv ápo
lásának ellenségeivel vitatkozik, ilyenformán:89

» . ..  senki sem tilthatja meg nyelvünk fejlesztését, mert 
a haza vak fiaiból senkinek sincs semmi haszna, mi pedig a 
művelődés nélkül vakok lennénk, amint hit nélkül halottak, 
egészség nélkül pedig igazi nyomorékok lennénk. Ezért tehát 
vessünk el magunktól minden gyanakodást, és ne ismerjük el, 
h o g y  b á r k i  i s  n a g y o b b  h a z a f i ,  m i n t  a mi  b u 
n y e v á c  n é p ü n k ,  de azért még úgy véljük, hogy nincs 
egyetlen nép sem, amely jobban szeretné hitét, nemzetiségét, 
nyelvét, mint a bunyevác nép szereti és tiszteli keresztény 
hitét, bunyevác nemzetiségét, szép és kedves bunyevác nyel
vét. Mi nem szégyeljük bunyevác nevünket, de senkinek sem 
engedjük meg, hogy bemocskolja, és hogy eltántorítson ben
nünket tőle. Mai munkánkkal legjobban meggyőzhetjük azokat, 
akik még nem tudják, hogy „bunyevác irodalom" valóban léte
zik, és hogy ez az irodalom éppen ezzel a legújabb mozgalom
mal, e bunyevác újság kiadásával is mindinkább terjeszkedik



és gazdagodik a bunyevác könyv munkásaival. A bunyevác 
könyv terjedésével mi magunk is józanabbak leszünk, és ké
pesek leszünk arra, hogy belássuk, hogy a mi nevünknek és 
a mi nyelvünknek is megvan a maga értéke, akár más népek 
nyelvének. Ha pedig azt elérjük, hogy büszkék legyünk rá, hogy 
bunyevácok vagyunk, akkor megérhetjük azt az időt is, hogy 
nem lesznek közöttünk „eltévedt bunyevácok”.«

»S hogy biztosíthassuk jövőnket, dörzsöljük meg a sze
münk, és ne engedjük magunkat semmivel elámítani, mert a 
földön mindig voltak hamis próféták, akik csalták a világot, és 
vannak ilyenek ma is, akik im gáncsoskodnak, hogy téves úton 
indultunk el azért, mert nem akarunk elmaradni a művelődés
ben más vérbeli testvéreink, a szerbek és horvátok mögött, 
akik a művelődésben és hazafiasságban messze megelőztek 
bennünket. Eleget aludtunk, itt az ideje, hogy felébredjünk, 
hogy gyermekeink ne vádolhassanak bennünket nemtörődöm
séggel és hanyagsággal.«

A cikket Subotičanin (Szabadkai) álnévvel írta alá írója.
A Subotičke novine egyébként még indulásának évében, 

1893. szeptember 10-én szerkesztőt cserélt. Igaz, Karanovió 
csak a felelős szerkesztő helyét adta át Vinko Blesiónék, de 
ö megmaradt a lap tulajdonosának és tényleges szerkesztőjé
nek. így hát a lap irányvonalában semmiféle változás sem kö
vetkezett be. De Blesió neve nem is maradt sokáig a lap élén, 
hiszen már december 10-én újra Karanovió a felelős szerkesz
tő is. A lap egyébként —  mint 1893. október 1-i számában 
megemlékezik róla —  igen sókat köszönhet dr. Dušan Petro- 
viónak, a Bácskai Szemle megindítójának és tulajdonosának, 
az első szabadkai igazi szláv nyomda megalapítójának, aki 
nagy áldozatot vállalt már a nyomda megalapításával is, de 
ezenfelül igen olcsón vállalta a Subotičke novine nyomását is. 
Az olcsó azonban természetesen nem ingyent jelent, úgyhogy 
a Subotičke novine szerkesztősége, a lap második évfolyamá
ba lépésékor — amikor egyébként a formátum is megváltozott, 
nagyobbá lett —  szükségesnek tartotta anyagi nehézségeit az 
olvasóközönség elé tárni:90

»Ha megmarad előfizetőink eddigi száma, . . .  nem léphe
tünk előbbre, mer t . . .  nincs pénzünk, hogy fizethessünk az 
ismert szakembereknek a mai ésszerű gazdálkodásról szóló 
eredeti cikkeikért, amelyeket teljesen érthető népi nyelven ír
nak. Ezért arra kérjük minden barátunkat és eszmetársunkat, 
különösen a papokat és tanítókat, akik közvetlen érintkezésben 
állnak a néppel, hogy a vagyonosabbak körében minél több 
előfizetőt szerezzenek.

Ha áttekintjük eddigi előfizetőinket, szemünkbe tűnik, hogy 
vidéken csaknem kétszerannyi előfizetőnk van, mint itt hely
ben, ahol m a j d n e m  4 0  e z r e n  v a g y u n k  mi  b u ny e -



v á c  ok,  és ahol a legjobb gazdák majdhogynem mind bunye
vácok. —  Leginkább azonban az ötlik szembe, hogy a mi vá
rosi obtyinárjaink közül, akik két-három kivételével vala
mennyien jó gazdák, alig a felét találjuk, pedig hát éppen ők 
elsősorban hivatottak, hogy tartsák lapunkat, mert az itteni ma
gyar napok úgyis azt mondják róluk, hogy mindig felkészület
lenül mennek a városi közgyűlésbe, mert úgymond n e m  is  
t u d n a k  m a g y a r u l ,  amiről nagyon is jól tudjuk, hogy 
nem így van, meg —  mondják ugyanezek a lapok —  sohasem 
tájékozottak, ahogy kellene, városunk körülményeiről és álta
lános szükségleteiről, most viszont, lapunkat tartván, a maguk 
kedves anyanyelvén legjobban értesülhetnek mindenről. N e m  
l e n n e  t e h á t  s z a b a d ,  h o g y  e g y e t l e n  b u n y e v á c  
és  s z e r b  o b t y  i n á r, és  á l t a l á b a n  j o b b  g a z d a  
i s l e g y e n  i t t  S z a b a d k á n ,  a k i  n e m  t a r t j a  l a 
p u n k a t . «

Az anyagi panaszok azonban megmaradnak a második 
félévben is. Legalább is erre mutat a július 1-i számban meg
jelent A második félév küszöbén (Na pragu drugog polgodja) 
című cikk is.

» . ..  mi azt szeretnénk, hogy e lapunk ne csak tengőd
jön egyik napról a másikra, hanem hogy minél messzebb ter
jeszkedjen, hogy fejlesszük, kibővítsük, és idővel egy nagy 
politikai lap színvonalára emeljük, amely törvényes kívánsá
gaink és szükségleteink hűséges közlönye lesz. —  Mert ez a 
lapunk, amely nem politikai közlöny, mert nincs meg a tör
vényben előirt óvadéka (kaució) —  nem mondhat el mindent, 
s igy meg van kötve a keze.«

A szerkesztőségben tehát fölvetődött egy új gondolat: 
politikai lappá kell fejleszteni a Subotičke novinét! Annak ide
jén, amikor Mladen Karanović és a nyomdatulajdonos Dušan 
Petrović még néhány kimagasló szláv egyéniség: Boško Vujić, 
valamint llija, Nikola és Pajo Kujundžić támogatásával a Neven 
című havilap mellett megindította a bunyevácok hetilapját is, 
talán nem gondolt még arra, hogy rövidesen politikai lappá 
kell válnia. Az idők azonban gyorsan változtak. Közben egyre 
inkább terjeszkedett a néppárt, s ha Dušan Petrovió 1895 ele
jén át is adta a nyomda tulajdonjogát Vinko Blesićnek, azért 
az itt kiadott lapok iránya nem változott meg, sőt a Subotičke 
novine annyira hűségesen követte a néppárt irányvonalát, hogy 
emiatt még Lazo Mamužić polgármesterrel is ellentétei támad
tak. 1895. december 1-i, Undorító harc a polgármester ellen 
(Odvratna borba protiv gradonačelnika) című, már más helyen 
is említett cikkében azonban Lazo Mamužićot veszi védelmé
be a Szabadkai Hírlappal és a Szabadsággal szemben, de 
ugyanakkor rámutat arra is, hogy mostanában nincsenek 3



legjobb egyetértésben a polgármesterrel, és nem is lesznek 
mindaddig, míg ellenfele lesz a néppártnak, amely már gyö
keret vert az itteni nép szívében.

íme, törés mutatkozott a bunyevácok soraiban. Lazo Ma- 
mužić, a dédelgetett kedvenc, akit kétségtelenül a bunyevác 
szavazatok juttattak a polgármesteri székbe, szembefordult 
az új bunyevác törekvésekkel, a néppárt irányvonalával, mert 
céljának megfelelőbbnek tartotta a kormány támogatását, 
mintsem az egyházi alapokon álló ellenzékét. Tudni kell, hogy 
erősen közeledtek már az országgyűlési választások, ahol 
minden jel szerint erős ellenfélnek ígérkezett a kormánypárt 
számára a terjeszkedő néppárt. Ha egy kicsit előreszaladok, 
rámutathatok arra, hogy az 1896. folyamán megjelenő első 
szabadkai politikai napilap, a Bácskai Napió, már október 4-én 
megjelent első számában, A választások előtt című cikkében 
rámutatott arra, hogy a néppárt politikai konkolyt hintett szét, 
és felveti a kérdést, hogy a választások előtt »történik-e valami, 
ami nemcsak arra jó, hogy a választásoknál a többség a szo
kott kortes eszközökkel meglegyen, hanem arra is, hogy a nép 
illetékes ajkaktól hallaná a szabadelvűség igéjét —  és látná, 
hogy azok, akik a szabadelvűségnek törvényt tudtak csinálni, 
ezt a törvényt nyilt szóval —  mint ahogy az már az eszme vé
delméhez tartozik —  megvédelmezni is tudják.

Bizony itt e részben —  nálunk Bácskában alig is lehet 
ilyesmit remélni.«

Pedig hát » . . .  ha az eivakitott és részint elbutitott tö
meget föl nem világosítják, ha nyíltan és szemtől szembe a 
népnek nem mondják meg, hogy mit akar a néppárt, ha nem 
világosítják fel arról, hogy milyen hazafiasság az, amely csak 
ellenségeinknek tesz szolgálatot, hogy még akaratlanul is fel
költi a nemzetiségekben a kifelé való törekvés vágyát —  ak
kor nem egy múló értékű kormány fennállása, hanem egy nagy 
és úgy szólván már kivívott, de még meg nem erősödött esz
méért kell remegnünk.«

És végére hagyta a lap a lényeget:
»Őszintén szólva, nem az aggaszt bennünket, hogy a 

mostani kormány hogyan fog kikerülni a választási harcból,
—  de félünk attól, hogy az oly dicsőségesen kivívott szabad- 
eívűség elfecsérelve lesz, mert hiszen jól tudjuk, a nemzeti 
pártnak csakhogy diadalra jusson, talán nem fog derogálni a 
papsággal kezet fogni.

Ezt a baráti kézszoritást meg kell előzni — tessék, jöj
jenek el tehát az apostolok.«

A politikai helyzet tehát újra tele van ellentmondásokkal. 
A szabadelvű párt lényegében kettévált. Azok, akik a szabad
elvűség zászlaja alatt indultak harcba, megoszlottak aztán, az 
új néppártba ütközvén. Van, akit a Bácskai Napló által emle



getett nemzetiségi »'kifelé való törekvés«, van, akit a papsággal 
való kézfogás vitt át az ellenzék soraiba —  és talán még töb
ben voltak olyanok, akiket a kettő együttvéve. A lapoknak 
tehát akaratlanul is bele kell nyúlniok a társadalmi lapok szá
mára tilos politikai térbe, s ez a magyarázata, hogy a bírósá
gok is nem egyszer közbeszólnak a politizálást csak óvadék 
ellenében engedélyező törvény védelmében. A Subotiőke novine 
1896. március 8-i számából megtudjuk, hogy a lap főszerkesz
tőjét, Djordje, azaz Mladen Karanovióot is utolérte ez a sors. 
A Subotiőke novine ugyanis a törvény értelmében közli e szá
mában a szabadkai törvényszéknek »őfelsége a király nevében« 
kimondott ítéletét —  méghozzá magyar nyelven — , amely sze
rint a Subotiőke novine moholi születésű, 31 éves, gör. kel. 
vallású felelős szerkesztőjét 50 forint fő- és 10 forint mellék- 
büntetésre ítélte (ami behajthatatlanság esetén 5, illetve 1 na
pi fogházra változtatható át), mert 1895. augusztus 4-i, 35. szá
mában politikai tartalmú cikket közölt O javnom zboru narod- 
nosti (A nemzetiségek nyilvános gyűléséről) címmel. Az emlí
tett cikk arról szólt, hogy a románok, szlovákok és szerbek 
augusztus 10-ére közös nyilvános gyűlést (kongresszust) tűztek 
ki Budapestre, s bár a Subotiőke novine említett cikkében meg
jegyezte, hogy nem lévén politikai lap, nem bocsátkozhat a 
nagygyűlés taglalásába, mégis megjegyzéseket fűzött hozzá 
azzal kapcsolatban, hogy bár a bunyevácok nem lesznek jelen, 
de lélekben mégis ott lesznek, mert hiszen ugyanazok a nyelv
vel kapcsolatos problémáik vannak —  például az iskolákban 
is — , mint a szerbeknek.

Mindez érthetővé teszi, hogy miért is került előtérbe az 
a gondolat, hogy a Subotiőke novinét politikai lappá kell fej
leszteni. És a gondolat megvalósítását minden bizonnyal még 
szükségszerűbbé tette az a körülmény, hogy a lap egyre na
gyobb ellentétekbe került Mamužić polgármesterrel, és szemé
re vetette, hogy bár annak idején, a Bácskai Híradó ellen har
colva, a bunyevác iskolák ügyéért harcolt, de pálfordulása után 
már ellenük küzd.

így érkezett el 1896. július 12-e, s ezen a napon a 29. 
szám már mint politikai, művelődési és gazdászati közlöny 
(Glasilo za politika, prosvitu i privredu) jelent meg. A Politikai 
hitvallásunk (Naše politiöko ispovidanje) című vezércikkben 
egyebek között ez áll:

» . . .  most íme elérkezett az az idő, amikor teljes torok
ból igy kell kiáltani: M o s t  v a g y  s o h a !  s egyúttal meg 
kell ragadni fegyverünket, amellyel a törvény értelmében véde
kezhetünk és megvédhetjük magunkat a támadásoktól. Ez a 
fegyver a s z a b a d  é l ő  s z ó  a népgyüléseken, közgyűlé
seken, összejöveteleken és ez a vékony t o l l ,  a m e l l y e l  
í r u n k ,  de szabad, független ós becsületes kézben levő toll«.



»Három és fél esztendei közmunka és e város határai 
között kibontakozott élet után politikai lappá válva, vagyis 
széleskörű és kiterjedt politikai térre kerülve, ahol annyi sok 
politikai párt működik, kötelességünk, hogy mindjárt határo
zottan kijelentsük, hogy e pártok közül melyikhez csatlakozunk, 
hogy mellette, az ő zászlaja alatt harcoljunk.

A mi jelszavunk: I s t e n t  m i n d e n e k f e l e t t  s z e 
r e t n i ,  a k i r á l y t  és  a h a z á t  (d o m o v i n u H i t i  
o t a d ž b i n u )  h ű s é g e s e n  s z o l g á l n i ,  h.a s z ü k s é 
g e s s é  v á li k v é r ü n k k e l  és é l e t ü n k k e l  v é d e n i !  
ő s a p á i n k  e z z e l  a j e l s z ó v a l  ő r i z t é k  m e g  ü d 
v ö z í t ő  h i t ü n k e t ,  m e g t a r t o t t á k  n e m z e t i s é g ü 
ket ,  és  j ó l é t e t  é r t e k  el .

Mi is ezt a hármat akarjuk megmenteni. A négy eddig 
létező politikai párt közül egyikben sem tudunk magunknak 
helyet találni. Mert az, amit mi többre becsülünk, mint életün
ket, a mi szent hitünk, az újabb állami törvények által megaláz- 
tatott, s napról napra egyre erősebb és erősebb támadások
nak van kitéve. Elfojtják a vallási iskolákat, hogy ifjúságunk hit 
nélkül nőjön fel; nem ismerik el, vagyis megtiltják szentsége
inket, illetve a szent titkokat, hogy valamennyien elrugaszkod
junk egyházi törvényeinktől; útját állják Isten szava kinyilatkoz
tatásának, hogy a nép fel tudja ismerni és meg tudja külön
böztetni az erkölcsi erőt, az erényt a sírverem lelki vég rom
lásától. Mindezt látván, nem lehetünk elégedettek, hanem ép
pen ellenkezőleg a lehetőség szerint meg akarjuk változtatni 
és kijavítani ezeket a gonosz és gyilkos ú j állami törvényeket. 
Röviden ezt igy mondhatjuk: a t ö r v é n y  r e v í z i ó j á t
a k a r j u k ! «

Ezután sorra veszi a pártokat, és megállapítja, hogy egyi
ket sem követheti, majd így folytatja:

»A fegfiatalabbnak pedig, amelyet a nép, vagyis a közem
berek (od naroda Hiti puka) úgy neveznek, hogy: „né p p á r  t", 
a következő elv és jelszó az alapja: védelmezni a hitet és 
Krisztus egyházát, és javítani helyzetét!«

így lett tehát a Subotičke novine politikai lappá, a nép
párt lapjává. Ennek a politikai lappá válásnak a történetét 
egyébként Viíkov Lukács is elmondja Miaden Karanovió már 
említett 'kéziratos élettörténetében. Ez a verzió így hangzik: 

»Nagy szenzációt keltettek az AM aláírással hetenként 
kinyomtatott cikkek dr. Joco Manojlović tollából. Ezek élesen 
és szellemesen bírálták Bánffy kormányának politikáját állami 
és különösen vajdasági viszonylatban. így megtörtént, hogy a 
legnagyobb ellenzéki csoport, a mágnások és más nagy urak 
klerikális pártja, az úgynevezett néppárt nem mindennapi lé
pésre szánta el magát a Subotičke novine tulajadonosa irá
nyában.



Egy napon sürgősen hivatták Karanovióot Matija Mamu- 
žićhoz, a Teréz-templom fejéhez. A prépost akkor bemutatta 
egy jól fésült, mindenféle pomádéval kikent úrnak. Ez Bonitz 
Ferenc, a néppárt központi sajtóorgánumának, az Alkotmány
nak a főszerkesztője volt. Szabatos üzenettel érkezett, melyet 
legfelsőbb urai, gróf Zichy Nándor és gróf Esterházy Móric 
küldtek Karanoviónak. A Subotičke novine politikai hetilappá 
válik —  a grófok letétbe helyezik az állampénztárba a szük
séges óvadékot 11 000 forint összegben. A Subotičke novine 
semmiféle más kötelezettséget nem vállal, csak azt, hogy rö
vidítve közli a pesti Alkotmány c. napilap bírálatait a magyar 
kormány politikájáról. Bonitz mindjárt elővett a zsebéből egy 
kovertát, 11 000 forinttal, és átadta Karanoviónak. Neki min
denképpen jól jött, hogy a grófok befizették helyette a politi
kai óvadékot, és ezzel lehetővé tették, hogy élesebb fegyve
reket is felhasználjon a mindennapi közéleti harcban, másrészt 
pedig Karanovió ugyanúgy vélekedett, mint Kossuth, hogy szö
vetségre lép akár az ördöggel is az ellenséggel szemben. A 
megegyezés létrejött.«

fgy volt-e, nem-e, nem tudhatjuk. Annyi bizonyos, hogy 
a Subotičke novine Budapestről kapta meg az óvadékot. Ezt 
tanúsítja a Neven 1906. július 1-i számában megjelent Slovačka 
pučka stranka (Szlovák Néppárt) című cikk is, amely egyebek 
között rámutat arra: Molnár prelátus annyira ápolta a közös
séget a bunyevácokkal, hogy a Subotičke novine számára le
hetővé tette politikai lapként való megjelenését.

De hát ki is volt ez a Molnár prelátus? Molnár Nép. Já
nos apát-plébánosról és országgyűlési képviselőről van szó. ö  
volt a néppárt központi irodájának vezetője és a párt egyik 
elnöke. Ez egyáltalán nem mond ellent Vukov Lukácsnak, aki 
a Karanoviótyal a szegényházban folytatott beszélgetései alap
ján mesélte el az előbbi történetet. A Subotičke novine tehát 
politikai lap lett, ez a politikai korszak azonban nem tartott 
túlságosan hosszú ideig. Nem is egészen két év múlva, 1898. 
április 2-án újra a társadalmi szükségleteket, a közművelődést 
és a közgazdaságot szolgáló közlöny. Ekkorjában már kisebb 
formátumban jelenik meg, mégpedig rajzolt lapfejjel, amelyet 
a régi városháza rajzolt képe díszít. Már nem vasárnaponként, 
hanem minden szombaton jut el az olvasók asztalára, éspe
dig egy ideig Nikola Tomió nyomdájában készül (az eredetileg 
Dušan Petrović tulajdonát képező nyomdát ugyanis Blešićtol 
Tomió vette át), később pedig Bittermann József veszi át a 
nyomását.

Hogy mi okozta társadalmi lappá való visszavedlését? ő  
maga április 2-i számában csak annyit közöl, hogy az igen 
égető társadalmi kérdésekkel kíván foglalkozni —  addig is, 
míg nem lesz újra politikai lap. Joso Sokčić azonban úgy tudja,



hogy a néppártnak nem tetszettek az írásai, s ezért, amikor 
a parlamentben támadás érte a pártot, visszavonta a kauciót, 
šokčić azonban 1896-ról beszél, és azt mondja, hogy csak két 
évvel ezután szűnt meg a Subotiőke novine. Az igazság pedig 
az, hogy a lap 1896-ban vált politikai jellegű lappá, 1898 ápri
lisában vedlett vissza társadalmi lappá, és nem sokkal ezután 
meg is szűnt. Abban azonban minden bizonnyal igaza lehet 
Šokčićnak, hogy a Subotiőke novinét a Boško Vujić, Dušan 
Petrovió és Karanovió által juttatott pénzből tartották fenn, s 
amikor ez a pénzforrás kiapadt, a lap is megszűnt. Magának a 
megszűnésnek a bejelentése az 1898. június 4-i, 22. számban 
történt meg, amely csupán két oldalnyi terjedelemben jelent 
meg, s a második oldala még nincs is tele, csupán félig. A 
kétoldalas lap első oldalán A lap barátaihoz és előfizetőihez 
(Príjateljima i pretplatnicima ovoga glasnika) címmel egyebek 
között ezt olvashatjuk:

»Ami nem megy — nem megyI«
»E közlöny tulajdonosa, aki egy személyben a kiadó és 

a szerkesztő is, az utóbbi időben annyira elfoglalt, annyira le
kötik az életfenntartásába vágó nagyon fontos munkák, hogy 
egyszerűen nem képes maga elvégezni úgy ahogy kell ezeket 
a saját halaszthatatlan magánügyeit, valamint a népi közlöny 
szerkesztésével és kiadásával kapcsolatos ügyeket. . .«

»Ezért . . . a r r a  k é n y s z e r ü l ü n k  b i z o n y o s  i d e- 
i g —  néhány hétig — , amíg a szerkesztő nem végez teljesen 
magánügyeivel, hogy f e l h a g y j u n k  e lap szerkesztésével 
és kiadásával.«

»Minden olyan híresztelés, amit különösen itt Szabadkán 
terjesztenek rólunk, hogy teljesen felhagytunk a lappal, s hogy 
sohasem adjuk ki többé —  nem nevezhető semmi egyébnek, 
csak elvi és népi ellenségeink rosszakaratú koholmányának. . .«

A lap azonban nem jelent meg többé. Két hét múlva a 
szegedi királyi ügyészség 1898. június 22-én azzal a megke
reséssel fordult a szabadkai polgármesterhez, hogy közölje, 
mi van a Subotiőke novinéva\, megszűnt-e, mert ha nem, ak
kor a laptulajdonosnak lapja minden egyes példányát a »tör
vényes következmények terhe alatt« haladéktalanul meg kell 
küldenie a szegedi ügyészséghez.91 A polgármester július 8-án 
válaszolt a megkeresésre, némi felületességgel azt közölvén, 
hogy a Subotiőke novine című bunyevác lap mintegy két hó
nappal előbb megszűnt, holott alig telt el egy hónap a meg
szűnése óta.

Befejezésül még csupán néhány nevezetesebb munkatár
sát hadd soroljam fel —  a teljesség kedvéért. A lapban a szer
kesztőkön és a három Kujundžićon kívül közreműködött még 
Stipan Matijević, Iván Mukija Budimčević, Benő és Vranje Su- 
darevió, Mladen Barbarić, Lajčo Budanović, Ante Evetović, 
Mijo Mandić, no és természetesen Boza šarčević is.



A néppárt harcos lapjai

Az előbbiekben már szóltam arról, hogy a múlt század 
kilencvenes éveiben jórészt a nincstelen földmunkásság terjedő 
mozgalmának ellensúlyozása érdekében jött létre a néppárt, 
amely a vallás eszméjét szegezte szembe a szociális eszmék
kel. Az egyházpolitikai kérdések azonban nemcsak a minden
napi politikában kerültek az előtérbe, hanem —  például a 
polgári házasság kérdésében — egészen konkrét formában 
felmerültek az élet minden területén: a mindennapi beszél
getésekben, nyilvános gyűléseken és magánkörökben, a tör
vényhatóság, sőt a parlament előtt is. Az uralmon levő sza
badelvű pártnak — noha lényegében nemigen különböztek a 
politikai törekvései az egyház törekvéseitől, mert hát mind
kettő a régi rendet, a régi politikai rendszert védelmezte az 
új, szocialista eszmékkel szemben — bizonyos árnyalatokban 
mégis eltért a nézete az egyházi nézetektől, s nem óhajtotta 
a politikai hatalmat is átengedni az egyház kezébe. Éppen 
ezek az árnyalati nézetkülönbségek hozták létre a néppártot 
is, amelyen át az egyház politikai törekvéseit igyekezett érvé
nyesíteni.

Ebben az időszakban született a Szabadka és Vidéke, 
amely éppen a néppárt vonalán szoros kapcsolatban volt az 
imént tárgyalt lapokkal, a Bácskai Szemlével, a Subotičke no- 
vinéveI és az ekkortájt Szabadkára költözött NevenneI is. A 
Bácskai Szemle például 1893. február 23-án sietve számolt be 
arról, hogy új lap született a városban, Czeisz Máté helybeli 
ügyvéd szerkesztésében. Az új lapról, amely a Szabadka és 
Vidéke címet viseli, azt is megtudjuk ebből a kis hírből, hogy 
»politikai és vegyes tartalmú heti közlöny«, »mely tisztán ka
tholikus irányú«.

Czeisz Máté ügyvéd még február 17-én bejelentette a 
polgármesternek,92 hogy megalapította a Szabadka és Vidékét, 
melynek első száma február 19-én jelenik meg először, s a 
továbbiakban minden vasárnap. A bejelentésből kiderül az is, 
hogy a lap tulajdonosa Czeisz Máté, maga a megjelent lap 
azonban ellentmond ennek, ugyanis Czeisz Máté ügyvéd fele- 
'lős szerkesztő neve után az áll, hogy »Laptulajdonosok: az 
alapítók.« Hogy kik ezek az alapítók, annak nincs nyoma a 
lapban, šokčić azonban úgy említi, hogy a Szabadka és Vi
dékét Matija Mamužić prépost és Benco Mamužić (Mamuzsich 
Benedek) tanár indították (tehát minden bizonnyal ők is ott 
vannak a tulajdonosok között!), s hogy a lap munkatársai ka
tolikus papok és azok barátai. Nem véletlenül állapíthatja meg 
tehát a Szabadka és Vidéke önmagáról, hogy Bácska egyetlen 
keresztény magyar lapja. Ez a keresztény jelleg egyébként 
egészen odáig ment, hogy a lap aztán 1905-ben már kiadta



azt a jelszót is, hogy »keresztények csak keresztény kereske
dőknél vásároljanak«, s ezt a felhívást azzal indokolta, hogy 
»zsidók csak akkor néznek a keresztény boltjára, ha az udva
rán megpördül az árverező dobszó«. A keresztény jelleg tehát 
idővel szabályszerűen antiszemita jelleggé alakult át, de hát 
ez az átalakulás is szorosan beletartozott a néppárt eszméjé
nek a későbbi keresztényszocialista párt eszméjévé való áta
lakulásába.

Maradjunk azonban egyelőre a Szabadka és Vidéke elin
dítóinál és tulajdonosainál. Szentgyörgyi István, a Szabadkai 
Városi Könyvtár tudományos munkatársa különösen nagy fi
gyelmet fordított és fordít a szabadkai katolikus sajtótermé
kek egybevető elemzésére, s ez az elemzés máris olyan össze
függéseket tárt fel, amelyek a felületes szemlélő előtt rejtve 
maradnak. Már Sokčić odavetett megjegyzéséből, amely sze
rint a Szabadka és Vidékét Mamužić prépost és Mamužić ta
nár indították, nyilvánvalóan látszik, hogy olyan bunyevác— ma
gyar összefogás hozta létre a lapot, amelyet csak a vallásos 
szellem alapként való elfogadása tesz érthetővé. Ha aztán 
még mélyebben belenézünk a több mint tíz éven át megjelent 
lap kulisszáinak hátterébe, azt látjuk, hogy nem is egyszerű 
együttműködésről van szó, hanem sokkal inkább magának a 
bunyevácságnak az egyházi érdekekkel párosuló politikai szük
séglete hívta életre ezt a magyar lapot, s hogy Czeisz Máté 
neve lényegében elsősorban csak cégé/ volt a Szabadka és 
Vidéke számára.

Erre némi fényt vet már az is, ha megnézzük, kik voltak 
egyes mukatársai. Például »jeles dolgozótársa« volt a lapnak
— mint maga a Szabadka és Vidéke is említi egy számában
— Evetovich János (Iván Evetovió) bajai segédlelkész. Több 
ízben is találhatunk a lapban E. J., Baja címére szóló szer
kesztői üzenetet, s ezek a névbetűk Evetovich Jánost jelzik. 
Jelentek meg azonban teljes névaláírással ellátott cikkei is a 
Szabadka és Vidékében, például az 1893. március 12-i szám
ban az Egy bosnyák bácsi család a XVII-ik században című, 
mert Evetovió a Bács-Bodrog vármegyei történelmi társulat 
tagja volt, és különösen nagy előszeretettel foglalkozott tör
ténelmi témákkal.

Nos, ez az Iván Evetovió a Neven állandó munkatársa 
volt. Jankó Kostalió néven írt, rendszerint ő írta a politikai 
áttekintéseket Pogled ( Tekintet) címen, s ezeket három csillag 
jelzéssel írta alá. A három csillagot egyébként néha a Szabad
ka és Vidékében megjelent cikkei aláírására is használta. A 
Neven, amikor 1902. évi kilencedik, szeptemberi számában kü
lön cikkben foglalkozott munkásságával, egyebek között ezeket 
írta róla:

»ír magyarul és bunyevácul is. Kostalió munkái olvasha
tók voltak a Danicában és a Nevenben. Legkedvesebb témája



a történelem, akár a népi, akár az egyházi életből veszi. Ami
kor magyarul ír, akkor is szívesen veszi témáját a bunyevácok, 
vagy a délszlávok életéből.«

Iván Evetović mellett azonban más közös munkatársai is 
voltak a Nevennek (és a Subotiőke novinének is) és a Szabad
ka és Vidékének. Ez utóbbi lap hasábjain több ízben találunk 
szerkesztői üzenetet K. I., Dusnok címére. Ezekben az üzene
tekben a szerkesztőség tagjai a címzett névnapja alkalmából 
üdvözletüket és jókívánságaikat küldik a lap »egyik előkelő 
alapítójáénak, aki nem más, mint llija Kujundžić. Kujundžićot 
ugyanis 1894 elején nevezték ki Dusnokra plébánosnak, s a 
Szabadka és Vidéke — csakúgy, mint a Subotičke novine — 
ebből az alkalomból többször is írt a tiszteletére rendezett 
búcsúbankettről, a távozó lelkész megajándékozásáról stb. A 
Subotiőke novine például 1894. január 6-i számában Kujund- 
žić érdemeit méltatván, megjegyzi:

»Ápolta a magyar könyvet és újságírást is«.
Lehetséges, hogy ez a megjegyzés is a Szabadka és Vi

dékére vonatkozik, bár a lapban nem jelent meg névaláírással 
ellátott cikke. Kujundžić egyébként, mint már említettem, mun
katársa volt a Nevennek és a Subotiőke novinének is.

A Neven pedig 1905. szeptember 1-i, kilencedik számá
ban így ír llija Kujundžićrol:93

« . . .  Amikor pedig kiderült, hogy Szabadkán meg kell 
indítani egy magyar keresztény lapot, néhai Maća Mamužić 
prépost összehívta e gondolat híveit: papokat és világiakat, 
megbeszélést tartott velük, s szellemi és anyagi támogatást 
kért a katolikus újság számára, amelynek a Szabadka és Vi
déke címet adták. Ilo bár eléggé gyengén fizetett hittanár volt, 
az újság anyagi támogatására mindjárt letett 100 koronát. És 
amikor senki sem merte elvállalni a főmunkatársi tisztséget, 
Ilo azt is elvállalta. írt, szerkesztett, írástudó embereket gyűj
tött maga köré, és így létrejött a Szabadka és Vidéke, mint 
keresztény katolikus újság. Ha keresztény szellemben kellett 
tanítani, ha keresztény szellemben kellett politizálni, vagy írni: 
Ilo mindig kész volt erre.«

És ne hagyjuk ki a sorból Mijo Mandićot, a Neven alapító 
szerkesztőjét sem! Amikor a Neven szerkesztősége is Szabad
kára költözött, s amikor Mijo Mandió az utókor számára nem 
egészen tisztázott okokból megszűnt —  legalább névlegesen
— a szerkesztője lenni, egyszerre csak bekapcsolódott a 
Szabadka és Vidéke szerkesztésébe. A Neven 1903. évi máso
dik számának 26— 27. oldalán, a Katolikus Körbeli ellenté
tekről szólva (mert hát Mijo Mandié váratlanul kimaradt a ve
zetőségből a választásokon!) egyebek között leszögezi, Mijo 
Mandté érdemeit méltatva:



»Ilija Kulundžić nagytiszteiendő úrra! együtt több éven 
át ő szerkesztette a Sz. és V. katolikus újságot«.

Ugyanabban az évben, a júliusi, azaz a 7. számban pe
dig még részletesebben ír erről:94

»Mandićnak az iskolával kapcsolatos sokoldalú erényeit 
jól ismerte Gráf Nikaz állami felügyelő, ezért javasolta abban 
az időben a szabadkai iskolaszéknek. Néhai Maća Mamužić 
pedig, amikor megismerte az írásban és a társadalmi életben 
tanúsított ügyességét, a Szabadka és Vidéke c. újság meg
alapításakor meghívta tanácsadónak Mijo Mandióot is, akit el
ső szerkesztőtársnak is felkért. Mijo Mandić a papok mellett 
sok világi embert is megnyert. Az újságot ügyesen és élénken 
szerkesztették. Amikor néhai M. Mamužić megkezdte politikai 
akcióját, Mijo Mandić szívesen látott harcostársa volt, aki nem
csak szavakkal és tettekkel, hanem áldozatokkal is a néhai 
prépost segítségére sietett. . .«

Egy évvel előbb pedig Mijo Mandiónak az iskolai testi 
fenyítékről szóló füzetével kapcsolatban — a Szabadka és Vi
dékévéI vitába szállva (mert végül ellentétek merültek fel a 
bunyevácok és a Szabadka és Vidéke között, mint a további
akban még megemlékezem róla!) —  ezeket írja:85

»Eszünkbe jut az is: nem tartja-e szégyenletesnek a Sz. 
és V. mai szerkesztősége, hogy védelmébe vegye egy bunye- 
vácnak a müvét?! Ha ez az ok, akkor ez az újság rettenesen 
eltévelyedett. Mert hát ki alapította a Szabadka és Vidékét? 
Vajon nem Maća Mamužić és rokonsága-e, a Kulundžićok, 
Matkovićok, Pandžićok és ezek társai? Vajon nem bunyevá- 
cok-e ezek is? Vajon nem ugyanez a M. M. (Mijo Mandió — 
K. T.) volt-e egyik főmunkatársa ennek az újságnak. . .«

És még csak egyet! A Szabadkai Hírlap 1895. november 
30-án rendkívüli kiadásban támadta Lazo Mamužić polgármes
tert. Ebben az időben már a később tragikus véget ért Lévay 
Simon volt a Szabadkai Hírlap felelős szerkesztője. A különki
adásban egyebek között szintén említés történik a Szabadka 
és Vidékéről, s a cikk azt állítja, hogy annak idején a polgár- 
mester »segélyösszeg ígéretével« rá akarta bírni »a szabadkai 
kath. néppárt lapot alapítani szándékozó vezérét, Mamuzsich 
Mátyás praepost-plébánost, hogy az alapítani tervezett és ma
gyar nyelven később Szabadka és Vidéke cím alatt megindult 
lap szláv nyelven jelenjen meg, lévén akkor Mamuzsich Lázár 
polgármester suttyomban s utóbb nyíltan is nagy kath. nép
párti meggyőződésű«.

Hogy a különkiadásnak ezek az állításai mennyiben felel
nek meg a valóságnak, arról nemigen mondhatnék semmi bi
zonyosat. Lazo Mamužić néppártisága ugyanis legalább is meg
kérdőjelezhető, hiszen éppen ebben az időben került szembe 
a néppárt mellett felsorakozó egykori társaival, Ago Mamu-



žićtyal és a Neven gárdájával is, kitartván a szabadelvű kor
mánypárt mellett. A cikk azonban minden bizonnyal még vi
lágosabbá teszi a feleletet arra a kérdésre, hogy kik is voltak 
hát azok a laptulajdonosok, akiket a lapfej csak igy jelöl meg: 
»Laptulajdonosok: az alapítók«.

És az utolsó erre vonatkozó adat magának a Szabadka 
és Vidékének egy későbbi cikke,96 amelyben ezt olvashatjuk:

»A Szabadka és Vidéke mint a katholikus sajtónak — 
bár szerény virága —  oly célból alapíttatott boldog emlékű 
Mamuzsich Mátyás prépost által,97 hogy az a városokban és a 
vidéken a napról-napra gomba módra terjedő, a közvéle
ményt sokszor kaján s szenzációs hazugságokkal tévedésekbe 
ejtő s erkölcsi ragályt terjesztő zsidó liberális sajtótermékek 
ellen mintegy őrtoronyul szolgáljon; mely a zsidó és álliberális 
sajtónak az Egyház, annak szolgái ellen sokszor ördögi kaján- 
sággal intézett támadásait megfelelő értékére leszállítani, rá
juk a hazugság bélyegét sütni hivatva van.«

Az alapítók és törekvéseik felöl tehát semmiféle kétség 
sem maradhat fenn. Maga az első szám beköszöntője azon
ban sokkal általánosabb, nem beszél személyekről, csupán 
azt állapítja meg, hogy Szabadka kezdettől fogva az ország 
nagy katolikus városaként ismeretes, s éppen ezért a város 
és vidékének » é r d e k l ő d ő  f é r f i a i «  értekezletet tar
tottak, s ezen kimondták, hogy a katolikus szellem érdekében 
gondoskodni kellene egy politikai és társadalmi hírlap alapí
tásáról, s igy született meg a Szabadka és Vidéke. A Bekö
szöntőben csupán halvány célzás történik arra a fenyegető 
társadalmi »veszélyre«, azaz a szocialista eszmére, amely vég
eredményben az egyház és az uralkodó csoport szempontjá
ból valóban szükségessé tette számukra az ellenszert. Ezt ol
vashatjuk ugyanis:

»Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a politika terén mindin
kább oly, titkos műhelyekben gyártott ideák kezdenek érvénye
sülni, melyek, ha elterjedésük, míg nem késő, meg nem gátoi- 
tatik, nemcsak legdrágább kincsünknek, ősi vallásunknak, de 
sociális jelen szervezetünknek is romlását elősegíthetik.«

»és ezeken a modern bajokon az ú. n. liberális rendszer 
sokszor nemcsak hogy mit sem segít, de legtöbbször az álli
berális elvek szolgálatába szegődve, a bajoknak közvetlen kút- 
forrásává lön.

Ilyen helyzetben mi, a kath. világ legjelesebbjeinek ama 
meggyőződését fogadjuk el lapunk vezérelvéül, hogy az or
szágok, a társadalmak, így tehát a mi társadalmunk is, ezen 
közös bajból csakis úgy fognak kiemelkedni, ha a keresztény 
eszmék a politika, a társadalom terén az őket megillető helyei 
eJfoglalandják.«



A lapot — mint annyi más katolikus újságot — Bitter
mann József nyomdája készítette. Volt benne Politikai szemle, 
amely hazai és külföldi híreket is közölt, egy rovata a Tanügy 
címet viselte, egy másik a Helyi és vidéki híreket foglalta egy
be, a Különfélék rovatba pedig azok az egyetemes vonatko
zású hírek kerültek, amelyek nem voltak szorosan helyhez kö
töttek, vagy pedig az ország távolabbi vidékeiről szóltak.

Cikkei általában a katolikus erkölcs védelmében íródtak. 
Harcba száll a »frivol elbeszélések, pikáns hirdetések« ellen, 
»melyek a vért minden becsületes ember arcába szöktetik,« 
továbbá a hitetlen, intentagadó embereket dicsőítő, vagy for
radalmi elveket publikáló cikkekkel, melyekkel tele vannak a 
lapok, s felteszi a kérdést:

»Nem kétszeres kötelességünk-e ennélfogva elfordulni a 
romboló szellemű sajtótól s általa hirdetett elvektől, s felka
rolni azt a sajtót, azokat a lapokat, melyek mint a mi lapunk 
is, a félrevezetett társadalmat a keresztény szellemű gondol
kozásmódhoz, azon forráshoz törekszenek visszaterelni, mely
ből összes társadalmi műveltségünk, egész civilizációnk fa
kadt.«

Ezek az eszmék természetesen nemcsak a Szabadsággal 
keverték éles vitába, hanem az állammal is, amely éppen a 
polgári házasság bevezetésére készült. A Szabadka és Vidéke 
mint lap élére állt annak a mozgalomnak, amely aláírások 
gyűjtésével igyekezett szembeszállni a polgári házasság beve
zetésének gondolatával, és nagy örvendezéssel számolt be ar
ról, hogy a Budapest fő- és székváros átirata révén a szabad
kai városi közgyűlés elé került ügy megbukott, ugyanis 114 
szavazat volt ellene és csak 35 mellette.98

»Meg lehetnek győződve mindazok —  írja ezzel kapcso
latban — , a kik a m a i győzelemnek tényezői voltak, hogy 
cselekedetükkel nemcsak Istennek tettek kedves szolgálatot, 
hanem szeretett hazánk körül is hervadhatatlan érdemeket sze
reztek.

Városunk közgyűlésének militans tagjai legyenek meg* 
üdvözülve.

Semper honos!«
Annál nagyobb felháborodással ítéli el mintegy másfél 

hónap múlva99 a képviselőháznak az állásfoglalását, mert »nem 
törődve a nép akaratával«, helyeselte és elfogadta a kormány- 
nak »a józan magyar nép által perhorreskált« egyházpolitikai 
programját, és segédkezet nyújtott »oly elvek propagáláséra, 
oly törvényjavaslatok benyújtására, melyekre a magyar közvé
lemény nem volt előkészítve és a melyek idegen földről hur- 
coltatván be, ősi szokásainkkal, erkölcseinkkel, vallásunkkal 
merő ellentétben állanak.« A Szabadka és Vidéke véleménye 
szerint a kormánynak a képviselők többsége által helyeselt



programja, főleg a polgári házasság és a zsidó recepció »nem
csak tízmillió magyar katholikusnak vallását támadja, hanem 
ezen felül vészteljes kézzel nyúl a magyar társadalomba, és a 
vallástalanságot előmozdítja, törvényesíti.«

A továbbiakban így folytatja:
»A képviselőházban nem a magyar nemzet óhaja, hanem 

a protestantismussaí és zsidósággal szövetkezett szabadkőmű
vesség törekvése nyilatkozott meg.

Annái nagyobb elismerés illeti meg a törvényhozás má
sik faktorát, a független gondoíkozású s minden érdekközös
ségtől ment főrendeket, akik a hagyományos mérséklet és 
higgadtság elveit követve, belátták, hogy a kormány egyház
politikája a magyar társadalomra nézve csak romboló hatású 
lehet, és hogy ez holmi hatalmi aspirációk kielégítése céljából 
tolatott előtérbe, —  m i é r t  i s b i z a l m a t l a n s á g o t  
s z a v a z t a k  a W e k e r I e —  C s á k y f é l e  k a b i n e t 
n e k  és ennek egyházpolitikáját helytelenítették, elítélték.«

Nem lehet persze célom, hogy Magyarország politikai tör
ténetét írjam, s még az sem tartozik témakörömbe, hogy el
mondjam, hogyan is végződött ez a vita, hiszen köztudomású, 
hogy 1895. október 1-én életbe lépett a világi anyakönyvveze
tésről szóló törvény, a fentieket olvasva azonban önkéntelenül 
is újra eszembe jut Vukov Lukács Karanovió-életrajzának az a 
része, amelyben elmondja, hogy gróf Zichy Nándor és gróf 
Esterházy Móric, azaz két főúr küldte el követét Szabadkára a 
néppárt nevében a Subotiőke novine politikai lappá fejleszté
sével kapcsolatban. Azaz a katolikus egyház a legreakciósabb 
réteggel, a főrendiekkel szövetkezett a szociáldemokráciával 
szemben, s ezt a szövetséget szolgálták a szabadkai néppárti 
lapok is. És itt megint csak emlékeztetni kell arra, amit egyéb
ként a Szabadka és Vidéke is hangsúlyozott beköszöntőjében, 
hogy Szabadka közismerten katolikus város volt, s ez a körül
mény jutott kifejezésre akkor is, amikor a polgári házasság 
bevezetése ellen szavazott a városi közgyűlés. Tudni kell 
ugyanis, hogy Szabadka a városok között kisebbségben ma
radt ezzel az állásfoglalásával, hiszen a legtöbb városi közgyű
lés a polgári házasság bevezetése mellett szavazott.

A Szabadka és Vidéke azonban, ha örvendezett is a köz
gyűlés elutasító szavazatának, másrészt szinte ugyanakkor 
kénytelen volt nagy megdöbbenéssel megállapítani azt is, hogy 
a szabadkai munkások egy része a szociáldemokráciával azo
nosítja magát. De hiszen éppen ezért sürgeti a lap 1895. janu
ár 20-i számában a néppárt hivatalos megalakítását Szabadkán 
is —  azoknak az utasításoknak alapján, amelyeket a párt köz
ponti szervező bizottsága megküld minden kerület számára. 
Ennek a bontakozó pártnak a programját egyébként gróf Ester
házy Miklós Móric részletesen ismertette a váci katolikus kör



megnyitó ülésén, és természetesen ezt a beszédet kivonatosan 
közölte a Szabadka és Vidéke is. Az egyre terebélyesedő kato
likus akció még fokozottabb népszerűsítése érdekében ebben 
az időben a lap minden vezércikke fölött ott áll a címnél is 
nagyobb betűkkel szedett jelszó: A néppárt revíziót követel!!

Ebben az időben, azaz 1896-ban alakult meg Szabadkán 
a Katolikus Kör, amely ugyanolyan otthona a néppárt eszméjé
nek, mint a néppárti eszméket már a párt hivatalos megalaku
lása előtt is képviselő szabadkai újságok. Ebben a Katolikus 
Körben nemzetiségi különbségre való tekintet nélkül — vallási 
alapon — egymás mellett álltak a bunyevác és a magyar kato
likusok is, csakúgy, mint előbb a Népkör is közös otthont nyúj
tott számukra — akkor azonban a balpárt védőszárnyai alatt. 
Most a Katolikus Kör a néppárt köre volt, s ennek keretében 
tömörült a néppárti lapok, a Szabadka és Vidéke, valamint a 
Neven vezérkara is. Ebben a szövetkezésben azonban már kez
dettől fogva benne rejlett a széthúzás magva is, éspedig nem 
csupán a bunyevácok és magyarok között, hanem a bunye
vácság belső soraiban is. A nemzetiségi széthúzás eredendő 
oka az volt, hogy kezdetben arról volt szó, hogy a Szabadka és 
Vidéke mellett a bunyevácok számára is indul egy újabb lap 
a néppárt zászlaja alatt, sőt —  mint a Szabadkai Hírlap tudta 
már említett tudósításában — Lazo Mamužić állítólag azon 
inszisztált, hogy a Szabadka és Vidéke helyett szláv nyelvű 
lap jelenjen meg. Ha talán nem is egészen így állt a dolog, 
annyi bizonyos, hogy az ígért újabb bunyevác lap nem szüle
tett meg, s ez idővel ellentéteket robbantott ki a Katolikus Kör 
és a Neven gárdája között, amelynek során a Szabadka és Vi
déke a kör vonalát képviselte, így tehát a kilencszázas évek 
elején összeütközésbe került a Nevenne\. A Nevem ekkorjá
ban még ki is tiltották a Katolikus Körből, és ez a viszály vonta 
maga után Pajo Kujundžićnak a kör elnökségéről való lemon
dását is. Ennek a viszálynak — mint már említettem — egy
részt a bunyevác lap megindításának elmaradása, másrészt 
pedig az volt az oka, hogy a nevenesek úgy érezték, hogy — 
mint egykor a Népkörből — a Katolikus Körből is kiszorul 
fokozatosan a bunyevác nyelv, az előadásokat is magyarul tar
tották, bunyevácra csak lefordították őket. Egyszóval a bunye
vác nyelv nem volt egyenrangú a magyar nyelvvel még a nép
párti kör keretein belül sem.

A Neven például 1903. februári számában beszámol a 
Katolikus Kör januárban tartott közgyűléséről, amelyen dr. An
tunovits Józsefet választották elnökké, Hegedűs Lénárd káp
lánt alelnökké és Benco Mamužić tanárt pénztárnokká, és meg
jegyzi:

»A többiek a régiek, kivéve a választmány egy tagját, Mi- 
jo Mandió urat, a mi legkiválóbb tanítónkat, legbensőbb bará



tunkat, a Szabadka és Vidéke c. lap egykori szerkesztőjét ki
hagyták a kát. kör új vezetőségének választmányából. Hogy 
történhetett ez? Hiszen M. M-et csak 1902-ben választották be 
a választmányba, a kát. kör választmányi tagjai pedig három óv 
után sorban kerülnek ki a választmányból, és csak akkor vá
laszthatók újra vagy hagyhatók ki. Vagy talán M. M. kimaradt 
a kát. körből? Nem. Vagy nem látogatta az üléseket? De igen. 
Sőt mi több, amikor felszólalt a választmányban, a tagok több
sége mellette állt! Nos tehát azért kellett sorsoláshoz folya
modni, hogy M. M. eltávolítható legyen.«

Ma már persze meglehetősen nehéz volna egészen pon
tos képet kapni a viszály okairól. Tény, hogy nagyjából ezek
ben az években távolodott el Lazo Mamužić polgármester és 
közvetlen társainak útja is a hivatalos bunyevác irányvonaltól. 
Ez azonban már nem tartozik szorosan a szabadkai sajtó tör
ténetéhez.

Most, hogy nagyjából a végére értem a Szabadka és Vi
déke rövid történetének, bizonyára kell még néhány szót szól
nom arról az emberről is, akinek neve mindvégig a lapon sze
repelt mint felelős szerkesztőé: Czeisz Máté ügyvédről. Minden 
jel arra mutat, hogy magának a lapnak a szerkesztésében nem 
túlságosan sok része volt, de azért korántse gondoljuk róla, 
hogy nem volt nevezetes embere a régi Szabadkának. Nem
csak mint ügyvéd volt ismert (amikor Szalay László meghalt, 
mint gondnok ő vette át ügyvédi irodáját), hanem még verseket 
is írt. Szabadkán járt iskolába —  még Jámbor Pál igazgatósága 
idején. A Hiador néven ismert jeles költő-igazgató idejében, 
1863— 64-ben a gimnáziumban megjelent egy főleg versekei, 
de némi prózát is tartalmazó könyvecske Bimbók a szabadkai 
felsőbb osztályú tanuló ifjúságtól címmel. A két füzetes kis 
művecskéhez maga Jámbor Pál írt előszót, s ebben a kiad
ványban Ago Mamužić, Haverda Mátyás, Pacsu János (Jovan 
Paču) mellett szerepelt Czeisz Máté neve is. A későbbiekben 
ott találhatjuk a Bácsbodrog-Megyei Árvíz-Album szerzői kö
zött is. Az utókor azonban megfeledkezett erről az irodalmi 
kirándulásáról, sőt szerkesztői tevékenységéről is, s amikor 
1920 májusában, 78 éves korában megtialt, a Bácskai Hírlap 
így búcsúzott tőle:

»Czeisz Mátéval a régi Subotica — Szabadka egy kor
szaka szállt a sírba. A legtipikusabb alakja volt a városnak az 
öreg, ősz hajú, kis kövér termetű fiskális, akit mindenki csak 
Máté bácsinak hívott.«100

Ekkor már nemigen emlékezett rá senki, hogy valaha ö 
szerkesztette a Szabadka és Vidékót, amely 1905 végéig je
lent meg. A Szabadkai Történelmi Levéltárban egy ügyirat ta
núskodik arról,101 hogy a szegedi kir. ügyészség megkeresésére 
a polgármester 1906. április 18-án kelt átiratával közölte, hogy



a Szabadka és Vidéke a múlt (tehát az 1905.) év végével meg
szűnt. Nem sokkal élte túl tehát a néppárt keretében bekövet
kezett szakadást. A budapesti Széchenyi Könyvtárban az 1905. 
december 24-i szám az utolsó. Több nem is jelent meg.

Amit még el akarok mondani, az voltaképpen már nem 
is a Szabadka és Vidékére vonatkozik, hanem a nyomdászra, 
aki előállította. Még 1896. június 21-i, 25. számának 4. oldalán 
ugyanis a Szabadka és Vidéke közölte a szabadkai kir. járás- 
bíróság sajtórendőri kihágásban kimondott ítéletét. Ebből meg
tudjuk, hogy a bíróság Bittermann József nyomdatulajdonost 
10 forint pénzbüntetésre, azaz behajthatatlanság esetén 1 napi 
elzárásra ítélte, mert a polgármester feljelentése szerint 1895 
második negyedében »nem tett eleget az 1848. évi XVIII. t-cikk 
ama rendelkezésének, mely szerint nyomdája termékeiből tíz 
példányt a helybeli hatóságnak átküldeni tartozik. A tárgyalás 
ez ügyben a kir. ügyész, mint vádhatóság közbenjöttével meg
tartván, vádlott annak során azt vitatta, hogy a törvény köve
telményeinek eleget tett, azt állitván, hogy a Szabadka és Vi
déke hetilap és a Neven című bunyevác lap példányaiból ren
desen egyet a politikai hatóságnak, illetve a polgármesternek, 
egyet a szegedi kir. ügyészségnek, egy példányt pedig a nem
zeti múzeumnak rendesen mindig beküldötte. Tekintve azon
ban, hogy ezen védekezése cáfolatot nyert, jelesül a polgár- 
mester az iratokhoz csatolt jelentése szerint vádlott a múlt év 
I. és ll-od negyedévre szóló nyomdatermékeit még f. é. január 
13-áig nem küldte be; nemkülönben a szegedi kir. ügyészség
nek szintén az iratoknál elfekvő jelentése szerint a Neven cí
mű, valamint egyéb sajtótermékeit egyáltalán nem terjesztette 
be« —  bűnösnek mondta ki, és büntetlen előéletét enyhítő 
körülménynek véve, 10 forint pénzbírságra ítélte.

A sajtótörténet írója akaratlanul is arra gondol, bár min
den esetben ennyi szigorral jártak volna el a köteles példányok 
beküldése ügyében, akkor ma sokkal kevesebb gondot okozna 
a régi lapok listájának összeállítása és átnézése.

A polgármester m ellett — és ellene

A néppárt lapjai tehát a bunyevác vezetők többségének 
irányvonalát, az egyházi irányvonalat követték, viszont egyre 
inkább szembekerültek Lazo Mamužić polgármesterrel, aki 
kitartott a kormánypárt mellett. Ez a bunyevácok sorain belül 
kialakult szembefordulás olyan éles, volt, hogy az egykori har
costársak, Lazo és Ago Mamužić esküdt ellenségeivé váltak 
egymásnak, s az utóbbi Matija Mamužić préposttal együtt már 
1895 elején röpiratban támadt a polgármester ellen, melynek 
címe: Je li vira iii nevira naš Gradonačeinik (Hűséges-e vagy 
hitszegő a Polgármesterünk). Ez a szembefordulás persze



egyáltalán nem azt jelentette, hogy Lazo Mamužić támasz nél
kül maradt a városban, sőt azt tapasztalhattuk, hogy —  mint 
az 1896. évi választások is tanúsították — a néppártiak mesz- 
sze elmaradtak a szabadelvűpárti jelöltek mögött, hiszen Ver
mes Béla 865 szavazatot kapott, néppárti ellenjelöltje, Hock 
János pedig csupán 208-at, az I. kerületben pedig szintén a 
szabadelvű bajsai Vojnich Sándor győzött 1085 szavazattal, 
Matija Mamužić prépost, a néppárt jelöltje viszont csak 338 
szavazatot kapott. Igaz, a Szabadka és Vidéke 1896. október 
29-i számában több kifogást is felhozott Jakobcsits Gyula fő
jegyző elnöki működése ellen, például azt, hogy túlzottan fir
tatta a néppárti szavazók korát és nevét, hogy a néppártiak
nak nem volt szabad a választóhelyeken a járás-kelés, mert 
csak 2 emberük kapott »átjáró-igazolványt«, no meg, hogy több 
néppárti szavazót erőszakoskodással megfosztottak szavazatá
tól. Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a nép
párt vereséget szenvedett. Lazo Mamužić pártjának tehát voltak 
támogatói szép számban a városban. És ezeknek a támoga
tóknak a száma —  a sajtó terén —  1893 októberében még 
szaporodott is. Terbe Vince és Sokcsich Antal szabadkai lako
sok ugyanis október 9-én bejelentették a polgármesteri hiva
talnál,102 hogy Népszava címen szépirodalmi és társadalmi he
tilapot indítanak. Joso šokčić ugyan azt írja, hogy a Népszava 
első száma október 9-én meg is jelent, ez azonban tévedés, 
mert az OSZK-ban megtalálható példányok szerint az első 
szám csak egy héttel később, 1893. október 15-én jelent meg 
Sokcsich Antal felelős szerkesztésében, kiadó és laptulajdonos 
pedig Terbe Vince. Az első szám Krausz Mór és Társa nyom
dájából került ki, de már a második számban változik a cég
jelzés, s a nyomda új neve így hangzik: Krausz és Fischer 
könyvnyomdája (a Bárány szálloda mellett).

De nemcsak ez a változás az 1. és a 2. szám között. Az
1. számban talált adatok szerint ugyanis a kiadóhivatal a VII. 
köri Lakatos utca 294., a szerkesztőség pedig a Vili. köri Virág 
utca 10. szám alatt van. A következő szám azonban sietve közli 
a helyreigazítást, hogy a szerkesztőség igazi címe I. kör Köl
csey utca 273. szám, s még a magyarázatot is megtalálhatjuk 
erre a Válasz a Szabadságnak című cikkében, amely szerint 
a Népszava szerkesztőségének címét tévedésből jelezték Voj
nich Máté főügyész házára. Nos, nem akarok erről az állító
lagos tévedésről beszélni, ehelyett elmondom, hogy a lap he
tenként egyszer, vasárnaponként jelent meg, egyes szám ára 
10 kr volt, egyes számok azonban csakis Guttmann R. úr 
könyvkereskedőnél és a kiadóhivatalban voltak kaphatók.

Ezeknek az általános adatoknak az ismertetése után 
pedig hadd térjek vissza arra az előbbi megállapításomra, 
hogy Lazo Mamužić a Népszavával újabb támogatót kapott a 
sajtó terén. Ez már az első számból is világosan kiderül. Mert



igaz ugyan, hogy beköszöntő cikkében arról beszél, hogy 
fönn kívánja tartani a »barátságos hangulatot« a többi helybeli 
lappal mindaddig, »míg azok egyike vagy másika okot nem 
szolgáitatand arra, hogy az általam kitűzött ezen célomtól 
eltérlek«, de a jelek szerint ez az ok »szolgáltatandott« már 
az első szám megjelenése előtt —  mégpedig a Szabadkai 
Hírlap részéről. A Népszava 1. száma ugyanis minden békü- 
lékeny céljáról megfeledkezve, Puritán című első oldali cikké
ben igen éles hangon emlékezik meg a Szabadkai Hírlapról, 
amelynek »banditái« olyan támadásokat intéztek a polgármes
ter ellen, melyek »nem egyebek, mint a jóhiszemű közönség 
félrevezetésére szánt méregbe mártott labdacsok, melynek 
hatása alatt saját piszkos és haszonleső önérdekeiket akarták 
a piszkos kizsákmányoláshoz közelebb juttatni«.

Bizony eléggé kacifántos mondat, de ha világosabb is, 
ugyanilyen meghökkentő a cikk további része:

»A Szabadkai Hírlap egyik ripőkje a múlt heti számában 
Bokros Elek gyászos kimúlta alkalmával az őrült elme szörny
szülötte minden alávaló gyalázatosságával reprodukálja azon 
bosszút lihegő és kárörvendö intentioval, hogy polgármesterünk 
már most kövesse Bokros Elek példáját, mivel csak ezen ténye 
által lehetne Szabadka város közönségének megtámadott repu- 
tatióját helyre állítani.«

A konklúziót így vonta le a Népszava:
» . . .  a polgármesternek ajánlott öngyilkosságot a Szabad

kai Hírlap becsületrabló bravojának ajánljuk, hogy így a társa
dalom a mindent pusztító fekélytől megszabadulva, visszanyer
je eredeti tiszta nemes alakját.«

Végül név szerint le is leplezi ezt a »ripököt«, imigyen: 
»Lévay Simon biz ő és Palics a hazája.«
A krónikásnak egy kicsit megborzong a háta, ha eszébe 

jut, hogy ezt a »ripők«-ként emlegetett Lévay Simont néhány 
év múlva, az 1900. esztendő egy április végi hajnalán ott 
találták meg összeroncsolva, holtan a szeged— szabadkai va
sútvonal mentén a vasúti munkások.

Vajon nem természetes-e ezek után, hogy az ilyen hang
vételű cikkekért a Szabadkai Hírlap végül is sajtópert indított 
a Népszava, illetve Terbe Vince ellen? A per lezárultával a bí
rói végzés alapján a Népszava hat teljes oldalon újra közölte 
az inkriminált cikkeket és a per egész anyagát. A pernek 
ugyanis az lett a vége, hogy az esküdtszék 500 forint fő- és 
100 forint mellékbüntetésre ítélte Terbe Vincét, ami 60 napi 
fogságra változtatható át nem fizetés esetén, továbbá elmarasz
talta 268 forint eljárási költség megfizetésére is. Terbe megnyu
godott az ítéletben. Mit is tehetett volna, ha nem akarta még 
tetézni a költségeket?!



A jelek szerint azonban már előzőleg, mindjárt a lap meg
indítása után fölmerülhetett valami kétség a Népszava cikkeit 
illetően, legalább is erre enged következtetni a szegedi királyi 
ügyészségnek 1893. október 24-én a szabadkai polgármester
hez intézett megkeresése, amelyben arról érdeklődik, befizet- 
ték-e a Népszaváért az előírt óvadékot.103 A polgármester azt 
válaszolta, hogy az óvadék befizetése nem történt meg. Az 
nem derül ki az ügyiratból, hogy valóban vétett-e a Népszava 
azzal, hogy nem politikai lap létére politikai jellegű cikket 
közölt, vagy pedig csak a megindulás után egyszerű tájékozó
dás végett érdeklődött-e az ügyészség.

Az imént arról beszéltem, hogy a Népszava teljes hatá
rozottsággal kiállt a polgármester mellett a Szabadkai Hírlap 
és a Szabadság támadó cikkeivel szemben. Ezzel kapcsolat
ban azonban meg kell jegyezni, hogy nem csupán a magyar 
ellenzéki lapokkal szemben védte Lazo Mamužić polgármestert, 
hanem vitába szállt még a Subotiőke novinéveI is. 1894. janu
ár 28-i számában ugyanis felrótta, hogy a Subotiőke novine 
»egyik nagyra nevelt politikusa ádáz dühhel neki ront polgár- 
mesterünknek, akire célzatosan oly állításokat ráfog, amely 
tisztességes füllentésnek is beillenék. Ugyanis a többi közt 
a hivatott politikus cikkében azt állítja, hogy polgármesterünk 
a bunyevácság ellen tesz és beszól és hogy továbbá a Pučka 
kaszinó ellen áskálódik.«

Ennyit talán elég is mondani a Népszava polgármestert 
kiszolgáló irányzatáról —  legalább is egyelőre. Mert még fel
tétlenül vissza kell térni erre a témára, hogy bemutassuk a 
lap később bekövetkezett kétszeri pálfordulását is. Most azon
ban rá kell mutatni másik, szocialistaellenes jellegére is. Mert 
igaz ugyan, hogy a Népszava cím a magyarországi szociálde
mokraták későbbi lapjára emlékeztet, a szabadkai Népszava 
azonban egyáltalán nem tükrözi ennek a később fogalommá 
vált lapnak az irányvonalát. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy min
den párt- és egyéb ellentéte ellenére is ebben a tekintetben 
nagyon is egy véleményen van a néppárt lapjaival, sőt a Sza
badság, a Szabadkai Hírlap, vagy a Bácskai Ellenőr képvisel
te ellenzékkel is. Erre világosan rámutat az a cikk is, amely az 
1894. április 29-i számban jelent meg a »hódmezővásárhelyi 
zavargásáról. Ezzel kapcsolatban a vezércikk megállapítja:

»Hála Istennek, nálunk Szabadkán a socialisták lázi fá
sától nem kell félnünk, mert a mi népünk józanul gondolkozó, 
békés természetű nép, de az elővigyázat nem árt, mert nálunk 
is sok munkás van, és vasúti összeköttetéseink révén, köny- 
nyen becsempészheti magát egy-két bujtogató, és elszórja ez 
üszköt a békés nép között.«

Alig egy hónap múlva azonban a vezércikk már kényte
len ellentmondani ennek a felületes megállapításnak. Csodál
kozva szögezi le:104



»Ki mert volna valaha arra gondolni, hogy a socializmus 
veszedelmes tana Szabadkán is helyet szorítson magának, és 
még is megtörtént.

A főkapitány már május elseje előtt bizalmasan arról ér
tesült, hogy a socialista apostolok a nép között megkezdették 
a bujtogatást és lázitást.«

A szocialisták —  mint a cikkből megtudhatjuk — azt a 
kérelmet terjesztették a főkapitány elé, hogy munkásgyűlést 
tarthassanak, az engedélyt azonban persze nem kapták meg. 
De — mint a Népszava írja: —  »Ezen főkapitányi tilalom da
cára is a sociális bújtogatók nem respektálva a tilalmat, másnap 
a Hungária kis korcsmában összegyülekeztek és ott a mételye- 
ző plakátok és felhívásokat elkezdték oszogatni.«

»Ezen bujtogatásokkal azt akarták elérni —  írja a továb
biakban a lap — , hogy a küszöbön álló aratási munkaidőben 
egy általános munkássztrájkot csinálnak és megakasztják a 
mezei munkákat.

Kiszámíthatatlan kárt okozott volna egy ilyen sztrájk, sőt 
valószínű, hogy vérontást is.

Hogy ez mind nem következett be, a főkapitány érdeme, 
a ki nem kímélte a fáradtságot, hanem csírájában elfojtotta azt.«

A Népszava tehát harcol a szocialisták ellen, védelmezi 
Lazo Mamužić polgármestert, és ugyanakkor hallatja szavát
— természetesen negatív értelemben —  a bunyevác kérdés
ben is. Ez a három harci terület ismételten és rendszeresen 
teret kap a lapban. Az utóbbira vonatkozólag például hadd 
említsem meg az 1896. évi június 21-i számban a Subotiöke 
novine ellen írt cikket, amely ezzel a sokat .mondó konklúzióval 
zárul:

»A S. N. pedig csak álmodozzék bunyevác eldorádóról, 
mi nem osztozkodunk; akinek nem jó itthon, menjen Istriába, 
Montenegróba, Dalmáciába, keressen magának szebb hazát, 
ahonnan jött.«

Ekkorjában már Sokcsich Antal neve nem szerepel a 
lapon, mert 1894. május 20-a óta Terbe Vince a felelős szer
kesztő és a laptulajdonos is.

Bizonyára nem érdektelen, hogy néhány szóval megem
lékezzek róla is. Igen jellemző, hogy emlékét általában csak a 
lapokban haláláról megjelent kis tudósítások őrizték meg —  
és azt is hozzá kell tenni, hogy egy jóval későbbi visszaemlé
kező cikk bizony ellentmondást is tartalmaz Terbe újságjával 
kapcsolatban. Silenus ugyanis egy emlékeket idéző cikkében105 
mindenekelőtt megállapítja, hogy Budapestről került ide, és
—  itt következik a tévedés, illetve egyoldalú emlékezés —  
nemcsak lapjában, hanem utcai szónoklatokban és a fehér 
asztalnál is harcolt Lazo Mamužić polgármesterrel, holott jól 
tudjuk, hogy —  egy kis időszakot kivéve —  egyik legelszán
tabb védelmezője volt. A cikk azonban így folytatja:



»Ezt a harcot nem bírta, a kelebiai bor erősebb volt és 
úgy elpusztította, ahogyan előtte és utána sok idegenből ide
szakadt tehetséget. Mert tehetség volt, erős ingenium szegény 
Terbe Vince, akiről ma már senki sem emlékszik.«

Ennek nyilvánvalóan ellentmond az a kis hír is, amely a 
Nevenben jelent meg a Népszaváról 1895-ben, a júniusi, 6. szám 
100. oldalán:

»Népszavának (Gías puka) hívják Lazo Mamužić szabad
kai polgármester újságját, közlönyét. Ez mindenki előtt isme
retes, és ezt maga Lazo úr sem titkolja. Ez az újság az utób
bi időben, minden szükség és ok nélkül csaknem minden 
számban kigyót-békát kiált a mi papságunkra és a bunyevác- 
ság szószólóira, s mindezt azért: mert nem követjük minden
ben vakon az ő uraságát.«

A lapokban megjelent halálhírek pedig hosszú betegségről 
tanúskodnak, amit lehet, hogy elősegített a Silenus említette 
kelebiai bor is. Mint megtudhatjuk, Terbe Vince évekig súlyos 
gégebajban szenvedett, és betegsége különösen elhatalmaso
dott rajta az 1901. évi képviselőválasztási előkészületek során. 
A gégebajt még tüdőbaj is súlyosbította. A fővárosba ment, s 
ott gyógykezeltette magát a Rókus kórházban. Műtétet is haj
tottak végre rajta, de életét már nem menthették meg. 1902. 
január 7-én elhunyt a kórházban, és a Rákosi temetőben te
mették el. A Szabadka és Vidéke január 12-i számában közölte 
a halálhírt: »Vele az újságíróknak különös typusa hunyt el, mert 
senki oly bátran ki nem mondta a szót, mint ö, ami sok ellen
séget szerzett neki. Ámbár radikális gondolkodásmódját soha 
sem helyeseltük, de mégis sajnáljuk, mert benne erős magyar 
érzelmű írót veszítettünk.«

A Bácskai Hírlap pedig így jellemzi halála után, a január 
28-i számban: »Barátait végtelenül szerette, érettük küzdött, 
harcolt; ellenségeivel szemben kíméletlen volt. Sokan szeret
ték, sokan gyűlölték, sok jót tett, de sok ellensége is volt.«

Ellentmondások az értékelésben —  és ellentmondások 
talán magában az emberben is. És ezek az ellentmondások 
kifejezésre jutottak a lap utolsó esztendeiben is. Mielőtt azon
ban rátérnék az említett pálfordulásnak az ismertetésére, hadd 
szólok néhány szót a lap közben végbement átalakulásáról is!

Ez az átalakulás 1897. december 12-én történt, amikor 
egy kis közlemény tudatta az olvasókkal, hogy a Népszava egy 
kis változáson megy át. Hogy ezt a változást megérthessük, 
előbbre kell egy kicsit szaladnunk a lapok ismertetésében. 
1896-ban ugyanis új lap látott napvilágot Szabadkán, az Iparo
sok Lapja. Később még külön is beszélek róla, s most csupán 
azt kívánom megjegyezni, hogy ez a lap nem volt hosszú életű, 
és már a következő év végén a kiadótulajdonos cég feloszlása 
folytán megszűnt. Nos, a Népszavában végbement változás



ezzel a megszűnéssel van kapcsolatban. Az Iparosok Lapja 
ugyanis megszűnésével beleolvadt a Népszavába, s a Népszava 
bejelentése szerint ez a beolvadás egészen természetes, mint
hogy a lap »eddig is az iparosok érdekeit védte, ahol csak 
tehette.« [gy aztán a beolvadás folytán a Népszava szerkesz
tősége értesítette az Iparosok Lapjának az előfizetőit, hogy 
mindazok, akik továbbra is igényt tartanak a lapra, a Népsza
vát 6 forint helyett 4 forint előfizetési árban kaphatják meg. 
Ezt az értesítést Hirth Lipót írta alá, aki előzőleg az Iparosok 
Lapjának főszerkesztője volt.

A változás után egyébként Hirth Lipót neve főmunkatárs
ként felkerült a Népszava címoldalára is.

Lehet, hogy ez a változás okozta, hogy ebben az időben 
egy időre megcsendesedett a Népszava hangja: szelídebbé 
vált, s nemcsak a vitatkozó jellegű cikkek maradtak ki belőle, 
hanem ezzel együtt a mocskolódó hangnem is. És lehetséges 
az is, hogy éppen ez a változás idézte elő a lap irányvonalában 
bekövetkezett 180 fokos fordulatot is. A Népszava ugyanis
1899. március 19-i számában Rébusz címmel Lazo Mamužić 
polgármester ellen irányuló vezércikket közölt. A rébusz az, 
hogy Lazo Mamužić, aki »tizenhárom próbás szabadelvű párti 
vezéregyéniség« volt, beszédéből ítélve meghasonlott a sza
badelvű eszmékkel és az új rendszerrel, de azért mégsem sza
kított szabadelvű párti barátaival, mert akkor kötelességszerű- 
en be kellett volna jelentenie a pártból való kilépését —  mint 
a Népszava leszögezi.

Két hónap múlva pedig —  a régebbi Népszava-számokat 
tekintve, egészen következetlenül, bár lehetséges, hogy ebben 
része volt Terbe Vince hosszúra nyúló betegségének is! —  
már így kezdődik a vezércikk:

»Mamuzsits polgármesternek nem tartozik erényei közé 
a szerénység, erről mindenha bizonyítékokat is szolgáltatott.

Ha rossz és elitélni való tulajdonságairól akarnánk köny
vet írni, vastagabb lenne az ó-testamentumnál.«

»Ennél az embernél alig tette még valaki nevetségesebbé 
az adott szó fogaimét, mert Mamuzsits Lázó, ha az érdeke úgy 
kívánja, ígér eget földet, de vagy nem tartja meg, vagy egysze
rűen letagadja.«

Június 11-én pedig egy egész oldalas első oldali cikk 
következik Szabadka szégyenköve címmel. Bizonyára elegen
dő csupán ennyit is idézni belőle:

»A mióta Mamuzsich Lázár polgármester uralkodik, azóta 
annyi sikkasztás, csalás, okirathamisítás történt, a mennyi egy 
fél század alatt Szabadkán még soha sem fordult elő.«

Az imént azt mondtam, hogy talán Terbe Vince hosszú 
betegsége is oka volt ennek a pálfordulásnak. És ezt látszik



igazolni az a körülmény is, hogy nem sokkal azután, hogy Hirth 
Lipót neve lekerült a lapról, a Népszava ismét visszatért a 
polgármester mellé, és 1901-ben a régi útszéli hangnemben 
támadja az Igaz Szót (amely egyébként még bizonyára rajta 
is túltesz a durva hangnem tekintetében!), mert hónapok óta 
piszkolódik, gyalázkodik egyes egyének, de legkivált a város 
feje, a polgármester ellen.

»Tudjuk jól, hogy könyvet is írattak, mely tele van utála
tos hazugságokkal és piszkolódásokkal« —  írja. Ez a könyv, 
amelyről egyébként még lesz szó a továbbiakban, Szilágyi 
Gyulának, egy Budapestről idekerült újságírónak a pamfletje, 
melyet állítólag Lévay Simonnak, a Szabadkai Hírlap tragikus 
véget ért szerkesztőjének összegyűjtött adatai alapján irt meg, 
Szabadka szab. kir. város polgármesterének bűnkrónikája cím
mel.

1901. december 8-i számában pedig a Népszava valóság
gal ujjong Teljes győzelem című vezércikkében, mégpedig 
azért, mert:

»Hasztalan volt az ellenzéknek kérkedése, hasztalan volt 
az ellenzék rágalma, Mamuzsich Lázár szabadelvűsége győzött. 
Pedig a tegnapi választásoknál is erőszakoskodott Mukics Si
mon úr.«

Ezek a választások azonban — mint már megemlékez
tem róla —  tragikusak voltak Terbe Vincére, a szerkesztőre néz
ve: megfázott, kiújult és elhatalmasodott betegsége, s a lap 
1902. január 12-i számában erős gyászkeretben közli, hogy 
felelős szerkesztője és laptulajdonosa elhunyt. Ettől kezdve 
Dugovich Imre lett a felelős szerkesztő. A lap nyomdát változ
tat. Előzőleg ugyanis Hirth Lipót és Társa nyomdája készítette, 
aztán Krausz és Fischer nyomdája, most pedig Kladek István 
könyvnyomdája állította elő. Ekkor lekerül a lapról a régi alcím 
is (Szépirodalmi és társadalmi hetilap), és helyét a Közgazda- 
sági és társadalmi hetilap felirat foglalja el.

Befejezésül még csak annyit, hogy amikor 1902 júniusá
ban felfüggesztették Lazo Mamužić polgármestert, a Népszava 
bírálta «azt a durva leiratot, amely alá a külföld egyetlen mi
nisztere sem irta volna alá nevét«. 1902. november 16-i szá
mában még vezércikket is közöl Mamuzsich Lázár védelme 
címmel, december 21-én azonban kénytelen a többi lappal 
együtt közölni, hogy a többség bizalma Bíró Károlyt, az ellen
zék egyik vezéralakját ültette a polgármesteri székbe.

Hogy mikor szűnt meg a Népszava, azt nem tudtam pon
tosan megállapítani. A budapesti Országos Széchenyi Könyv
tárban az 1903. május 31-i szám az utolsó.

A lapról nincs is több mondanivalóm. Szerkesztőjéről, 
Terbe Vincéről azonban el kell mondani még valamit. Az előb
biekből kiderül, hogy a Népszavának —  és ezzel Terbe Vin



cének —  volt egy olyan korszaka, amikor hátat fordított ön
magának, és szembefordult a polgármesterrel. Nos, erre az 
időszakra vonatkozik az, amiről még szólnunk kell, rávilágít
ván arra, hogy amint Terbe Vince nem ismert határt a Népsza
va indulásakor (és utolsó szakaszában sem!) a polgármester 
védelmében, ugyanúgy nem ismert határt az ellene irányuló 
gyűlöletben sem. A Bácskai Újság 1899. szeptember 7-i szá
mában két jegyzőkönyvet közöl. Ezekből a jegyzőkönyvekből 
megtudjuk, hogy Lazo Mamužić polgármester lovagias elégté
telt kért Terbe Vincétől, a Népszava felelős szerkesztőjétől, 
mert cikkében sértő módon emlékezett meg —  ha nem is em
lítve nevét —  a polgármester feleségéről. A közölt jegyzőköny
vek szerint a párbaj meg is történt. Lazo Mamužićnak Vojnich 
Máté és lovag Martyn Albert, Terbe Vincének pedig dr. Fischer 
Jákó és Vincze György voltak a segédei. A segédek megálla
podtak abban, hogy a felek pisztolypárbajt vívnak 1899. szep
tember 6-án reggel fél 7 órakor, mégpedig a zentai úti kövezet 
megszakításának helyén, a rét alján, »balra«. A feltételek sze
rint egy szál ingben, kabát és mellény nélkül kellett szembe- 
ál'l'niok egymással. A célzási idő öt másodperc volt. Három-há
rom lövést adtak le mindketten, de egyik fél sem sérült meg, 
s ezzel az ügy »szabályszerűen befejezettnek« nyilváníttatott.

Lám, valaha az újságírónak (no meg a polgármesternek 
is!) készen kellett állnia arra, hogy a pisztoly dörrenésével 
nyomósítsa szavát, illetve védelmezze »becsületét«.

De szükség is volt —  legalább is akkori logikával —  az 
emberi becsület ilyesforma megvédésére, amikor egy induló lap
nak, ebben az esetben például a Bácskai Híradónak, úgy kellett 
beköszöntenie, hogy »én édes Szabadkám, engeded-e ma
gadon száradni azt az ocsmány gyanút, hogy nagyságod fenn 
nem tud tartani egy szerény és tisztességes íapot; hogy nagy
ságodnak csak oly sajtó-termékek tetszenek, a melyekben 
mindig egy-pár ember magán-becsülete sárba van rántva, a 
melynek kizárólagos célja valakinek még ép becsületét lábbal 
taposni, oly kifejezések kíséretében, melyek alatt elpirul a 
durva újság-papir, a miért aztán azok egymást kölcsönösen 
szennylapnak titulálják?«

A jobb ízlésű olvasó bizonyára jóleső érzéssel fogadta 
egy új lap első számának ilyen Beköszöntőiét, különösen ha 
még azt is kiolvashatta belőle, hogy »a lap kizárótagos célja lesz 
városunkban tisztességesebb irányt és modort teremteni a helyi 
sajtóban«.

Mielőtt rátérnék arra, hogy ez a jobb ízlésű olvasó meg
kapta-e a régi, Bácskai Híradó címmel megjelenő új lapban azt, 
amire vágyakozott, s amit a lap Beköszöntője ígért, bizonyára 
el kell mondanom ennek az új lapnak a személyi adatait is. 
Először is azt szögezzük le, hogy ennek az 1896. január 26-án



megjelent új Bácskai Híradónak semmi, de semmi köze az 1871. 
évi ugyanilyen című újsághoz, hacsak az nem, hogy hetilap 
volt ez is: minden vasárnap jelent meg. Mamuzsich Béla szer
kesztette, aki előzőleg a Szabadság főmunkatársa volt, és 
1895 áprilisában lépett ki a szerkesztőség kötelékéből. Mielőtt 
azonban a szerkesztő irodalmi munkásságára kitérnék, hadd 
mondjam el, hogy az újabb Bácskai Híradónak a Halasi út 68. 
szám alatt volt a szerkesztősége és kiadóhivatala, s a lapot 
Krausz és Fischer könyvnyomdája állította elő.

A szerkesztő bejelentése szerint a Bácskai Híradó tel
jesen független irányú társadalmi és vegyes tartalmú hetilap 
lesz, amelyben a következő állandó rovatok kapnak helyet: 
Tárca, Mulatságok, Művészet, Irodalom, Bácska, Hírek, Törvény
kezés, Sport, Közgazdaság stb. ígéretet találunk továbbá az 
első számban arra is, hogy a lap az első fél év után megna
gyobbodik, és hetenként legalább kétszer fog megjelenni. Eh
hez hadd tegyem hozzá még azt is, amit Soköió ír a Bácskai 
HíradóróI, tudniillik hogy Lazo Mamužić politikáját támogatta. 
A polgármesternek nem sok haszna lehetett ebből a támoga
tásból. Egyrészt azért, mert mindössze három szám jelent 
meg belőle (az OSZK-ban megvan mind a három), másrészt 
pedig azért sem, mert a lap színvonala nem volt valami magas, 
és megelégedett azzal, hogy egyházellenes irányzatát egészen 
sekélyes tárcákban, karcolatokban juttassa kifejezésre, apá
cák és papok pikáns eseteiről írván —  egészen művészietlen, 
közönséges formában.

A krónikásnak bizonyára nem is kell ennél többet mon
dania a Bácskai HíradóróU Elvégzik ezt helyette az egykori 
laptársak. Mielőtt azonban átadnám a szót nekik, hadd emlé
kezzek meg még arról, hogy Mamuzsich Béla színdarabírással 
is foglalkozott. Magyar László cimű 3 felvonásos történetmi 
színmüvét Morvái László néven 1895-ben adta ki Szabadkán 
Bleszits Vince könyvnyomdájában. A képzelődök című három 
felvonásos bohózatos vígjátékát a Szabadkai Városi Színház 
mutatta be 1895. mároius 13-án. A Bácskai Ellenőr március 
17-i számában így emlékezett meg erről a bemutatóról: »Szer
dán,, márc. 13-án egy helyi termékű újdonság, „A képzelődök" 
adatott. Irta: Mamuzsich Béla. Azt hisszük, nem vétünk a 
sziniirodalom ellen, ha a darab tárgyalásába nem bocsátko
zunk.« Harmadik színpadi művével, a Társadalmi kényszerrel 
azonban már bővebben is foglalkozik a Bácskai Ellenőr 1896. 
augusztus 16-i számában, a 4. oldalon, Olyképpen:

»Lapunk utolsó számában megemlékeztünk Mamuzsich, 
alias Morvái Béla úrnak a jótékonyság által áthatott irodalmi 
szereplési viszketegségéről, amely szerint egy Társadalmi kény
szer című színdarabjának számos műpártoló közreműködésével 
való előadását hirdette t. hó 15-ére, és pedig az orsz. vörös 
kereszt egylet javára. Mint hogy azonban a rendőrkapitány



közbelépése folytán kiderült, hogy Mamuzsich Béla ebbeli sze
replése nem egyéb szédelgésnél, —  a főkapitány az által érez
tette a szerző úrral a „társadalmi kényszer" hatását, hogy a 
darab előadását betiltotta.«

Mamuzsich Béla és az általa szerkesztett Bácskai Híradó 
egyházellenessége nyilvánvaló volt már a lap első számából 
is. így nem csoda, hogy a klerikális, néppárti Szabadka és Vi
déke nem fogadta valami nagy lelkesedéssel A fogadtatás 
azonban ugyanilyen volt más lapok részéről is. A Szabadkai 
Hírlap, Lévay Simon lapja például 1896. február 2-i számában 
így ír az első szám megjelenéséről:

»Bácskai Híradó címmel új lap indult meg múlt vasárnap 
Szabadkán. A lap élén a szerkesztő, Mamuzsich Béla kifejti 
azokat az irányelveket, amelyeket lapja szerkesztésénél követ
ni fog. Ezekből kiemelkedőnek tartjuk azt, hogy meg akarja 
javítani „a beteges közállapotainkat” és „tisztességesebb hír
lapi modort" akar Szabadkán meghonosítani.«

Ez azonban még csak az első reagálás. A következő, 
február 9-i számában azonban már határozott véleményt alkot 
a Szabadkai Hírlap:

»A Bácskai Híradó 2-ik számában ugyan szépen bevál
totta 1-ső számában a szabadkai hírlapok irmodor megjavítása 
iránt tett ígéretét, közölvén a többi között egy olyan tárcát és 
csarnokot, amelyeknek nehezen adtak volna helyet még a M. 
Figaróban is, amely lap pedig obscenitásai miatt nem igen vá
lik a magyar hírlapirodalom díszére. Ugyanott hason irmodor- 
ral neki ront a lap a szerkesztő egyik nagybátyjának s egyik 
magasabb papi állású névrokonának. A lap egész jellege egy 
megrendelésre dolgozó lap benyomását teszi reánk, hogy ki 
a megrendelő, arról kellő felvilágosítást nyújtanak a lapban 
közlött városi hatósági hirdetések. Megtalálta a fót a zsákját. 
Pro memória még csak azon jellemző vonást említjük fel, hogy 
tudtunkkal Mamuzsich Béla úr volt az, aki nem is nagyon ré
gen a Szabadságban polgármesterünket épúgy traktálta, mint 
traktálja most pap névrokonát és nagybátyját, aki lapalapitási 
törekvéseit, mint hírlik, nem volt hajlandó támogatni.«

Azok számára, akik kevésbé ismerik a régi viszonyokat, 
bizonyára el kell mondani azt is, hogy a Szabadkai Hírlap híré
ben emlegetett nagybácsi Ago Mamužić, aki ekkorjában már 
szembekerült egykori harcostársaival, Lazo Mamužić polgár
mesterrel, a magasabb papi állású névrokon pedig Matija Ma* 
mužić prépost, aki szintén szemben állt már a polgármesterrel.

A Bácskai Híradó azonban nem csupán a sajtóban talált 
kedvezőtlen fogadtatásra, hanem —  mint a Szabadka és Vi
déke 1896. február 9-i számából kiderül —  szerkesztője ugyan
ebben az időben összeütközésbe került a bírósággal is, még
hozzá nem is sajtóügyből kifolyólag. A Szabadka és Vidéke



ugyanis a Törvényszéki csarnok oímü rovatában beszámol 
arról, hogy Mamuzsich Béla, a Bácskai Híradó szerkesztője 
bíróság elé került Kiss Ida tanítónő kárára elkövetett sikkasz
tás vétsége miatt. Kiss Ida ugyanis azzal vádolta Mamuzsi- 
chot, hogy felvette 42 frt 50 kr. havi fizetését, de nem adta át 
neki, hanem saját céljaira fordította. Mamuzsich azzal véde
kezett, hogy a pénzt kölcsönkapta Kiss Idától, mert »barátsá
gos benső viszonya volt« vele, s ezen az alapon adta át neki 
a tanítónő a pénz felvételére jogosító nyugtát. Az üggyel kap
csolatban érdemes megjegyezni azt is, hogy a tanítónő ügy
védje dr. Dušan Petrović, a néppárt egyik lelkes vezető embere 
volt. A törvényszék végül is 100 frt bénzbüntetésre, illetve be
hajthatatlanság esetén 10 napi fogházra ítélte Mamuzsichot, 
az ítélet ellen azonban az elítélt és az ügyész is fellebbezést 
jelentett be.

A Szabadka és Vidékének ugyanebben a számában ta
lálhatunk egy, magára a Bácskai Híradóra vonatkozó hírt is, 
amely szerint a helybeli ügyészség is felfigyelt a lap szemér
metlenségére, és megkereste a szegedi kir. főügyészséget, 
hogy indítson eljárást a lap ellen a közszemérem elleni vétség 
miatt. Ehhez a következő megjegyzést fűzi a Szabadka és 
Vidéke:

»Megnyugvással vettük tudomásul az ügyészség ezen in
tézkedését, mert ennek a lapnak, mely 2 hét előtt kiadott be
köszöntőjében a tisztességes modort, irányt, eszközöket ígérte 
és hangsúlyozta, múlt heti számában kitalált obscen ocsmány
ságok által maga magát múlta fölül az ismert szerkesztő Ma
muzsich Bélácska, kinek egy más ügyét mai „Törvényszéki 
csarnok"-unk írja le. Elkerülhetetlenül szükséges, hogy ezen 
ocsmányságokat érdemök szerint sújtsa az igazságszolgál
tatás.«

Február 23-i számának 4. oldalán aztán az Irodalmi hírek 
között első helyen nagy megelégedettséggel állapítja meg a 
Szabadka és Vidéke:

»A Mamuzsich Béla által megindított s általunk már múlt
kor méltatott szennylap harmadik számával megszűnt. Közön
ségünk jó ízlésére vall, hogy ilyen szennyirányú és irályú lap 
nem tarthatja fenn magát, s ez egyúttal a legilletékesebb és 
legsujtóbb ítélet arra, ki ezen több ezer példányban megje
lent három számnak kiadását lehetővé tette. Ha visszagondo
lunk arra, hogy már több választás idején polgármesterünk ér
dekében ilyen rövid életű piszkolódó lapocskák szerepeltek, 
akaratlanul is az a gyanú ébred fel lelkűnkben, hogy a Bács
kai Híradó a lll-ik köri választás tiszteletére adatott ki.«

A Bácskai Híradó megszűnt, és megszűnése, illetve az 
utána sorrendben következő újabb lap, a Bácskai Napló meg
jelenése voltaképpen egy új korszakot nyit meg a szabadkai 
sajtó történetében: a napilapok korát.



NAPILAPOK KORA

» . . .  A nyilvánosság képviselői vagyunk«

1896...
Magyarország a millennium ünnepségeinek lázában égett. 

A képviselőház április 21 -i ünnepélyes ülésén egyhangúlag el
fogadta azt a törvényjavaslatot, amely az ezredéves ünnepet 
törvénybe iktatta, és elrendelte, hogy e törvényt az új ország
házban köbe kell vésni. Május 2-án megkezdődött az ünnep
ségek sorozata, megnyílt az országos kiállítás, bemutatván az 
ország fejlődésének főbb mozzanatait, ízelítőt adván az ország 
művészetéből, közművelődéséből, oktatásügyéből, egészség
ügyéből, gazdasági életéből, közlekedéséből, építészetéből és 
egyebekből. Szobrokat avattak, 500 új népiskolát nyitottak, 
megnyitották az iparművészeti múzeumot, átadták a forgalom
nak az a'ídunai Vaskapu-csatornát és október 4-én az új buda
pesti Duna-hidat, amely egészen a második világháborúig Fe
renc József nevét viselte.

Véletlen egybeesés, hogy éppen ezen a napon, 1896. 
október 4-én jelent meg az első szabadkai napilap, a Bácskai 
Napló első száma is . . .

Az első szabadkai lap, a Honunk Állapota megjelenésétől 
csaknem fél évszázadnak kellett eltelnie, hogy Szabadka napi
laphoz jusson. Ez alatt a fél évszázad alatt azonban minden 
téren sokat fejlődött a város. A negyvenes évek 38 000— 40 000 
polgárával szemben a lakosok száma csaknem megkétszere
ződött, elérve a 74 000-t, a nemzetiségi arány azonban nem 
változott, tekintve, hogy a 74 000-ből mintegy 40 000 volt a bu
nyevác. A bunyevácok többnyire még mindig földművelésből, 
marhatenyésztésből éltek, viszont kétségtelenül ők voltak a 
leggazdagabbak a városban. De minden bunyevác családnak 
volt egy »úrrá lett« ága a közép- és nagybirtokosok sorából, 
ezek azonban az »úri életmóddal« együtt új szokásokat is vet
tek fel: eltávolodtak népüktől — és magyarrá váltak.

A katolikus vallás azonban továbbra is erősen dominál, 
hiszen a 74 000 lakosból 68 000 a katolikus, 2500 a görögkeleti, 
azaz —  mint akkortájban mondták —  a görög nem egyesült, 
3000 az izraelita, mintegy 1000 a református és evangélikus, és 
van még néhány unitárius és nazarénus is. A templomok nem
csak vasárnap telnek meg, hanem hétköznapokon is. Nem vé



letlen, hogy éppen a vallás eszközeivel lehet közelférközni a 
néphez, és felvenni a harcot a haladóbb mozgalmak ellen.

Az elvakult vallásosság természetesen nyomasztóan hat 
a város légkörére, van azonban valami, amiben Szabadka is az 
élen járt, mégpedig az óvodák terén. Említettem már, hogy a 
negyvenes évek közepén is volt óvodája, a további mintegy 
ötven esztendő leforgása alatt pedig nyolcra emelkedett az 
óvodák száma. Új iskolák is épültek. A belterületen 56 tante
remben körülbelül ugyanennyi tanító és tanítónő vezetésével 
folyt az oktatás —  persze magyar nyelven, noha a lakosság 
több mint fele bunyevác volt. Volt ezenkívül 19 tanyai iskola 
is a környéken, azokon a helyeken, ahol a lakosság jobban 
összeverődött. Volt továbbá polgári fiú- és leányiskolája, álla
mi tanítónőképző intézete, földművesiskolája —  mintegy 300 
holdnyi területen, több osztályra berendezett alsóbb fokú ipa
ros- és kereskedelmi tanonciskolája, főgimnáziuma, Gaál Fe
renc vezetésével és három zenetanárral működött a városi 
zenede, amelyben zongorára, fúvós- és vonóshangszerekre ok
tattak egy alsó és egy felső tanfolyamon. A zeneiskola nyilvá
nos matinékat és hangversenyeket is rendezett. Volt a város
nak közkönyvtára is, amelynek létrehozásában különösen nagy 
érdemeket szerzett Iványi István nyugalmazott gimnáziumi ta
nár, aki egyébként éppen akkortájt adta ki a város két kötetes 
történetét is.

A város fejlődését jelezte továbbá az is, hogy a szabad
kai ügyvédi kamara, amely 1875-ben alakult, kiterjesztette ha
táskörét nem csupán a szabadkai, hanem a zombori és az új
vidéki törvényszék, valamint az ezekhez tartozó 13 járásbíró
ság területére is. A város pénzpiaca is meglehetősen élénk 
volt. Az első pénzintézet 1868-ban jött létre, nyomában további 
bankok és takarékpénztárak alakultak, és részvénytársasági 
alapon megszületett a zálogház is. A pénzpiac fellendülését 
tanúsítja, hogy 1891-ben még az Osztrák— Magyar Bank is nyi
tott fiókintézetet Szabadkán.

A fejlődésnek ezek a jelei azonban korántsem azt jelen
tik, hogy minden téren tapasztalható volt az előrehaladás. A 
kereskedelem és az ipari élet ugyanis korántsem volt olyan 
élénk, mint más, hasonló nagyságú vidéki városokban. A város 
sokáig el volt szigetelve környezetétől, s ez bizonyára kihatás
sal volt magába zárkózására is, idővel azoban egyre inkább 
bekapcsolódott a vasúti forgalomba, olyan gócponttá lett, amely 
még az európai hálózatban is szerepet játszott, tekintve, hogy 
hat irányba is szertefutottak a vasútvonalak a városból, s egye
bek között Fiume felé is. Növelte aztán a forgalmat a város 
egyes részeinek kikövezése is. Mindez azonban inkább csak 
a mezőgazdasági termelést szolgálta. Fellendült a sertéshizla
lás, a lótenyésztés, és nagy arányokat öltött a baromfikivitel. 
A mezőgazdaságban azonban az őstermelés, a földművelés állt



az első helyen. A város területén levő földterületből 110 239 
hold volt a szántóföld, 30 762 hold a legelő, 9603 hold az erdő, 
4014 hold a szőlő és 3748 hold a rét. Volt ezenkívül 624 hold- 
nyi kert és 1760 holdnyi nádas. Az őstermeléssel foglalkozó 
csaknem 16 000 férfi, családjával együtt, javarészt kint élt a 
szállásokon.

Az iparosok száma szaporodott ugyan, de többségük ala
csony műveltségi fokon állott, nem vehette fel a versehyt a 
tetszetős és olcsó fővárosi és külföldi készítményekkel, úgy
hogy elsősorban csak az igénytelenebb földműveslakosság szá
mára dolgozott.

A gyáripar pedig még egészen alacsony fokon állt. Volt 
egy tégla- és cementgyár —  részvénytársasági alapon, létezett 
Prokesch Mihály és Mucsi György téglagyára, volt néhány szél- 
és szárazmalom, valamint kisebb gőzmalmok. Tulajdonképpen 
telepet létesített Szabadkán 1891-ben a kőolaj-finomító gyár 
is, ez azonban inkább csak raktár volt. Fiúméból és a brassói 
gyárakból érkezett az anyag, és innen látták el aztán az ország 
déli vidékét. Évenként átlag 2000 hordót szállítottak el.

De hogy valami jobbat is mondjunk a kilencvenes évek 
Szabadkájáról, emlékezzünk meg arról is, hogy voltak olyan 
területek, amelyeken valóban eredményeket mutathatott fel. 
Hadd említsük meg, hogy a Mária Valéria kórház egész kis 
városrésszé terebélyesedett ki, hadd szóljunk arról, hogy Palics 
iránt igen-igen megnövekedett az érdeklődés, és éppen ezek
ben az években tervezgették, hogy lóvasúttal kötik össze a 
várossal. Igaz, a lóvasút elmaradt, de lett helyette a sokkai 
modernebb villamosvasút, amely 1897-ben nyílt meg. Ekkor- 
tájban jött létre ugyanis a szabadkai villanytelep, és megkez
dődött a nagy villamosítás. És ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy — szintén elsősorban Palics révén —  a főváros után 
Szabadka az első helyet foglalta el az ország sportéletében. A 
Palicson megrendezett versenyek országszerte ismertek voltak, 
és sok külföldi versenyző is részt vett rajtuk. Persze még nem 
a labdarúgás állt az érdeklődés központjában, hanem egészen 
különleges versenyek is műsoron szerepeltek, amelyeket —  ha 
ma hallunk róluk —  furcsán megmosolygunk.

Tekintve azonban, hogy a város sajtótörténetét írom, ter
mészetes, hogy elsősorban a társadalmi és művelődési élet 
kibontakozása felé irányul a figyelmem. Ezen a téren is vannak 
említésre méltó események. A város társadalmában ebben az 
időben a Nemzeti Casino játszotta a főszerepet. Ebben össz
pontosult a város polgári szemmel tekintett szlne-java: a va
gyonosok, diplomások, polgári és katonai tiszti rang viselői, 
a pénzintézetek és a kereskedelem előkelőségei.

A kisebb magyar gazdáknak és iparosoknak a Polgári 
Olvasóegylet volt a gyülekezőhelye —  társadalmi téren. Anyagi



téren viszont a Szabadkai Gazdák és Iparosok Általános Taka
rék- és Hitelszövetkezete révén igyekezett a haladás útjain járni 
ez a réteg. Meg kell említeni, hogy az i párosítják közművelő
dési köre még lapot is kiadott: az Iparosok Lapját amely ép
pen ebben az évben, nem sokkal a már emjített napilap, a 
Bácskai Napló után látott napvilágot. Működött ezenkívül az 
úgynevezett Magyar Asztaltársaság, amely a magyar nyelv ter
jesztését és a szegény tanulók segélyezését tűzte ki célul maga 
elé, továbbá a kereskedő ifjak társulata, a kőművesek ipartár
sulata, a Szabadkai Dalegyesület, amely szintén adott ki lapot, 
mégpedig a farsang idején, évente egyszer megjelenő élclapot
—  összesen hármat. És tevékenykedett a Pučka kasina, amely
ben a bunyevác gazdák jöttek össze főleg vasárnaponként és 
hetivásárok napján, hogy megbeszéljék ügyes-bajos dolgaikat, 
s amely lényegében a bunyevácság nemzetiségi találkozóhelye 
volt. A bunyevác ifjúság viszont a Kolo mladeži szervezetében 
tömörült. A város önkéntes tüzoltótestülete országos hírre tett 
szert, miután az 1395. évi kolozsvári versenyen első díjat nyert, 
az 1896. évi millennáris versenyen pedig kiérdemelte a »ki
rálydíjat« is, amelyet a császár és király tűzött ki. És persze ne 
feledkezzünk meg arról sem, hogy ekkortájban már állandó 
magyar színház is működött a téli hónapokban. A társadalmi 
élet ugyanis általában csak télen át bontakozott ki, mert az év 
más szakaszaiban a gazdálkodó életmód kötötte le a lakosság 
nagy többségét.

És végül kell néhány szót szólni a sajtóélet kibontakozá
sáról is. Ebben az időben Szabadkán már elismert írók tevé
kenykedtek, akik kivették részüket a sajtó fejlesztéséből is. 
Itt volt mindenekelőtt Jámbor Pál, azaz Hiador (1897-ben halt 
meg), itt volt Milkó Izidor, a Bácskai Naplót megindító dr. Csil
lag Károly, itt volt a történelemmel foglalkozó Iványi István, a 
pedagógus és irodalomtörténész Toncs Gusztáv, a szépírók és 
újságírással is foglalkozók közül Sziebenburger Károly (Colo
rado), a tárcaíró, Révész Ernő, aki szintén tárcáival tette magát 
ismertté, aztán Buchwald Lázár, a jogtudományok művelője, a 
zene terén pedig Gaál Ferenc szerzett nevet városának is. A 
bunyevácok és szerbek közül hadd említsem meg Mladen Ka- 
ranovióot, Pajo Kujundžićot, dr. Dušan Petrovićot, Ambrozije 
Šarčevićet és a többieket, akikről már szóltam is az előbbiek 
folyamán.

A sajtóélet azonban mégsem állt azon a fokon, amely a 
várost már lakosai számánál fogva is megillette volna. Igaz, 
megjelent ebben az időben hét lap is: a Szabadkai Közlöny, a 
Bácskai Ellenőr, a Szabadkai Hírlap, a Népszava, a Szabadka 
és Vidéke, valamint a bunyevác Neven és a Subotiőke novine, 
a városnak azonban nem volt napilapja. Ezért aztán minden 
bizonnyal nagy visszhangot keltett az éppen akkor megszűnő 
Szabadságnak az a híre, hogy »komoly és pénzzel rendelkező



egyének« napilapot akarnak létesíteni a városban. Ez a hír, 
mint már megemlékeztem róla, a Szabadság 1896. évi szep
tember 16-i számában jelent meg, és alig két hétre rá, október 
4-én valóban meg is jelent a Bácskai Napló, amely ha nem 
volt is hosszú életű, mégiscsak új korszakot nyitott a város 
sajtóéletében.

A lapindítás első dokumentuma az a bejelentés, amelyet
1896. október 1-én dr. Csillag Károly felelős szerkesztő tett a 
polgármesterhez.106 Ez a bejelentés így hangzik:

»Van szerencsém ezennel tisztelettel bejelenteni, misze
rint helyben egy naponta megjelenő politikai napilapot indítok 
meg, amely felelős szerkesztésem alatt folyó évi október hó 
4-étői kezdve megjelenni fog. Ezen napilap címe Bácskai Nap
ló, kiadótulajdonosa Kalmár Arnold, nyomdásza pedig Schle
singer Sándor szabadkai lakosok. A politikai óvadékul törvény 
szerint köteles 10 500 frtnyi biztosítékot a helybeli letétpénz
tárnál a tekttes városi Tanácsnál 17921/96 sz. alatt beadott le
téti kérvény kapcsán Szilágyi Mór zombori ügyvéd tette le.«

A bejelentést —  a szokásoktól eltérően —  két olvas
hatatlan aláírású tanú is aláírta. A polgármester kötelesség- 
szerűen jelentette az új lap indulását a belügyminiszternek. A 
jelentés alapján aztán a belügyminisztérium október 26-án az 
iránt érdeklődött, hogy a lap indításakor letétbe helyezett biz
tosíték milyen értékekből áll. Mert a biztosítékot nem lehetett 
bármiféle értékpapírokban letenni. A belügyminisztérium még 
1894. november 8-án leiratot intézett Lazo Mamužić polgár- 
mesterhez,107 s ebben a következőképpen intézkedett a politi
kai lapok indításához szükséges hírlapbiztosíték ügyében:

« . . .  hírlapbiztosítékul készpénzen vagy az ennek meg
felelő összegről kiállított és kettős értékű ingatlanra bekebe
lezett kötelezvényen kívül a következő értékpapírok fogadhatók 
el a letét napján jegyzett hivatalos tőzsdei árfolyamnak meg
felelő összegben, de legfeljebb a névérték erejéig, ú. m. ma
gyar és osztrák állampapírok, állami kamat biztosítást élvező 
vasutak elsőbbségi kötvényei, a magyar földhitelintézetnek, a 
magyar kisbirtokosok orsz. földhitelintézetének, az osztr. ma
gyar banknak, a magyar jelzálog banknak, a pesti kereskedel
mi banknak, és a pesti hazai első takarékpénztár-egyesületnek 
záloglevelei; a temes— begavölgyi vízszabályozási társulat 
által kibocsátott kötvények, a horvát szlavón országi jelzálog- 
bank 4 1/2%-os záloglevelei, a magyar takarékpénztárak köz
ponti jelzálogbankja mint részvénytársaság által koronaérték
ben kibocsátott 4 1/2%-os záloglevelek, a pesti magyar keres
kedelmi bank által korona értékben kibocsátott 4%-os zálog
levelek, az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár által ki
bocsátott 4 1/2%-os osztr. értékű és 4%-os koronaértékű zá
loglevelek, a pesti hazai első takarékpénztáregyesület által ko



ronaértékben kibocsátott 4 %-os záloglevelek; úgyszintén azon 
záloglevelek, melyek az 1889. XXX. t. c. 11. §-a alapján a m. 
kir. pénzügyminisztérium által a jövőben óvadékképeseknek és 
az itt megjelölt befektetésekre alkalmasaknak fognak kijelentet
ni; végül a pesti hazai első takarékpénztáregyesület és az 
egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár r. társaság betéti 
könyvecskéi.«

A belügyminiszter érdeklődése azonban elkésett. A Bács
kai Napló ugyanis annyira rövid életű volt — még egy hónapig 
sem élt — , hogy október 30-án Lazo Mamužić polgármester 
már csak ezt válaszolhatta az érdeklődésre:108

« . . .  van szerencsém mély tisztelettel jelenteni, hogy a 
Bácskai Napló cimü politikai napilap részére letett hírlapi óva
dékot 21 000 koronáról szóló 3 darab Magyar Takarékpénztár
nak központi jelzálog bank 4 O..’o-os kötelezője képezte.

Egyben van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy neve
zett lap időközben történt megszűnése folytán a jelzett óvadék 
visszavonatott.«

Amikor pedig Szilágyi Mór zombori ügyvéd kérvényt nyúj
tott be az óvadék visszavonása tárgyában,109 a polgármester 
értesítette Kalmár Arnoldot, a Bácskai Napló tulajdonosát, hogy: 

" . . .  a cautio visszavonatván a Bácskai Napló politikai 
jellegének fenntartásával a mai naptól fogva többé meg nem 
jelenhet mindaddig, míg nevezett lap részére új óvadék le nem 
tétetik és új felelős szerkesztő meg nem neveztetik.«

Ezzel a polgármesteri hivatal részéről lezárult a Bácskai 
Napló ügye. Én azonban arról a rövid, nem egészen egyhóna
pos közbeeső időszakról is el akarok mondani egyet-mást, 
ami a bejelentés és az óvadék visszavonása között történt.

A lap első száma megjelenésének napja, október 4-e, 
vasárnapra esett. így ez az első szám a rendesnél bővebb tar
talommal, 10 oldalon jelent meg, a további napokon azonban 
8 oldalas volt, s ez igen nagy szó, tekintve a naponkénti meg
jelenést és azt a körülményt, hogy a többi lap, a heti- és idő
szaki lapok csak 4, vagy legfeljebb 6 oldal terjedelműek voltak. 
Hadd említsem meg azt is, hogy a lap szerkesztősége és ki
adóhivatala is a Kossuth utca 18. számú házban, a nyomda 
viszont, ahol készült, s amelyet a lap úgy hirdetett, hogy a 
Bácskai Napló szerződéses nyomdája, a Kossuth utca 12. szám 
alatt volt.

Az első számban közölt előfizetési felhívásban a szer
kesztőség nemcsak azt hirdette magáról, hogy pártoktól és 
egyénektől teljesen független, s hogy a tiszta szabadelvűséget 
és a megyei közérdeket szolgálja minden ízében, hanem azt 
is, hogy a Bácskai Napló Bács-Bodrog vármegye egyetlen poli
tikai napilapja, amely csupán hétfőn nem jelenik meg.



Hogy mennyire igaz a jelzett, minden párttól való függet
lenség, arra még visszatérek, előbb azonban az előfizetési fel
hívásban közölt felsorolás alapján ideírom azt is, hogy kikre 
is számított a lap a Szabadkán még szokatlan, naponta megis
métlődő lapkiadási munkában. íme tehát:

Főmunkatársai: dr. Révész Ernő, Bárczi Géza, belmun- 
katársak: dr. Békeffy Gyula, Sziebenburger Károly, Buchwald 
Lázár, dr. Fischer Jákó, Grohmann Vilmos, Bibó Bige György. 
Az irodalmi jelesek közül: Ambrus Zoltán, Aczél Endre, Bartók 
Lajos, Dömötör Pál, dr. Geréb József, Heltai Jenő, Hiador (azaz 
Jámbor Pál), Makai Emil, dr. Margalits Ede, Márkus József, dr. 
Milkó Izidor, Molnár Géza, Mesterházy Kálmán, Papp Dániel, 
Salamon ödön, Sass Ede, Vértesi Gyula és dr. Vázsonyi Vilmos.

Tekintve, hogy az első napilapról van szó, bizonyára érde
mes egy kicsit elidőzni a Beköszöntő című vezércikknél is, 
amely betölti az egész első oldalt. Először is leszögezi a szer
kesztőség, hogy Szabadkán, Bács-Bodrog vármegye természe
tes központjában, már régebben beszéd tárgyát képezi egy 
megyei politikai napilap megindításának szükségessége. Sza
badkát nemcsak a ilakosság száma predesztinálja erre, hiszen 
Budapest és Szeged után az ország harmadik városa, hanem 
az a körülmény is, hogy ebből a városból, a fővárosi lapokat 
megelőzve, »az újdonság ingerének biztosítékával«, gyorsan 
eljuthat az újság »érdekkörének minden legkisebb pontjához 
is.« Szabadka ugyanis —  mint a Beköszöntő leszögezi —  igen 
kedvező helyzetben van ebből a szempontból. Ugyanis »alig 
van az országban város, ahol a vonatközlekedés oly sűrű és 
olyan alkalmatos volna erre a célra, mint Szabadka. Mert a 
hajnalban induló vonatok rövid pár óra alatt a megye legtávo
labbi pontjához is elviszik a lapot s az olvasó már a kora reg
geli órákban kézhez veszi újságját«.

Ezt a körülményt könnyen ellenőrizhetjük az egykorú la
pokból. Akkortájban ugyanis több lap rendszeresen közölte a 
városba érkező és a városból induló vonatok menetrendjét. 
Éppen a Bácskai Napló megindulása előtti napokban, október 
1-én lépett életbe az új menetrend, s ebből a következőket tud
hatjuk meg: Szabadkáról hat irányba indultak ki a vonatok, 
mégpedig Budapest felé naponta 5, Zimony felé naponta 4, 
Szeged felé naponta 5, Baja felé naponta 3, Óbecse felé na
ponta 2, Gombos felé pedig naponta 3 vonat indult, mégpedig 
úgy, hogy a reggeli járatok —  mint a Bácskai Napló is jelezte
—  igen kedvezőek voltak a lap szállítására. Az első vonat 
ugyanis Budapest felé 5.05, Zimony felé 5.35, Szeged felé 5.25, 
Bája felé 5.45, Óbecse felé 5.12, Gombos felé pedig 4.50 
órakor indult. így aztán valóban már a kora reggeli órákban el
juthatott a lap a megye legtávolabbi részébe is.

De hadd nézzük tovább az 1. szám Beköszöntőjét, mit is 
ígér a lap irányvonala tekintetében! Először is leszögezi:



« . . .  a nyilvánosság képviselői vagyunk és független bí
rálói úgy mi, mint szakértő munkatársaink mindennek, ami úgy 
a bel- mint külföldi politikában országos közügyünket érdekli« 
. . .  « . . .  éppúgy kötelességünknek fogjuk tartani a haladással 
járó liberális eszmék diadalának elősegítését, mint ahogyan 
kötelességünknek fogjuk ismerni, őszintén és nyíltan az állam- 
gépezet bármely részének hibás működése fölött is vélemé
nyünk kimondását.«

Aztán megállapítja, hogy Bács-Bodrog vármegyében nincs 
kellő mértékben kifejlődve a közszellem. Ennek hiánya minde
nütt érezhető, éppen ezért a lapnak egyik feladata lesz »az 
érdekkörök felismerése és csoportosítása, valamint az ezen 
érdekkörök szabad terjedését gátló akadályok leküzdése ál
tal megteremteni azt a közszellemet, mely úgy anyagi, mint 
szellemi haladásunk feltétlen biztosítéka.«

És végül a nemzetiségi kérdés:
» . . .  megyénkben magyar anyanyelvűnk folytonos harc

ban áll az oly sokféle nemzetiségi nyelvekkel. Hiszen Bácská
nak délibb részében még sok hely van, ahol a magyarság még 
be sem hatolt, és Bácskának szerb napilapja van, de magyar 
nincs, és a szláv terjeszkedés is nagy előszeretettel tekint a 
hajdani Vojvodina területére.«

A napilap kérdése azonban —  legalább is egyelőre —  
kedvező megoldást nyert Szabadkán. Jellege már az első szám
ból is kidomborodik, hiszen saját tudósítójának távirati beszá
molóját közli a képviselöház üléséről, valamint több más táv
irati jelentés is jelzi, hogy a szabadkai újságírás a Bácskai 
Napió megjelenésével túljutott a hetilapok egyszerű, utólag 
regisztráló szerepén, és valóban idejében tájékoztatja olvasóit 
az eseményekről. A lap erényeinek kidomborodásához minden
képpen hozzájárult az a körülmény, hogy a felelős szerkesztő, 
dr. Csillag Károly már tapasztalt újságíró volt ebben az idő
ben, és tehetsége kétségtelenül a régi gárda legjobbjai közé 
sorolta.

1862. május 12-én született Kishegyesen. Eredeti neve 
Stern volt. Már diákkorában is munkatársa volt a Szabadkai 
Hírlapnak, később pedig szerkesztője is. Verseket írt, s ezek 
közül Gaál Ferenc megzenésítette a Nemzeti fohász címűt, s 
ez a millennium ünnepélyén pályadíjat is nyert. A gimnáziumot 
Zomborban, Szabadkán és Szegeden végezte, majd a főváros
ba került, s ott jogot hallgatott. Bácska több városában is volt 
joggyakorlaton, és 1890-ben megszerezte a jogi doktorátust. 
Ekkor hívták meg Szabadkára szerkesztőnek. Humoros és sza
tirikus cikkeket már 1878 óta írt. Ezek a zombori Bácskában, a 
Zombor és Vidéké ben (amelynek állandó munkatársa volt), a 
Szabadságban és a Szabadkai Hírlapban jelentek meg. Alkalmi 
költeményeit többfelé szavalták a vidéki színpadokon.



Húsz éven át munkatársa volt Bartók Lajos Bolond Istók- 
jának s 1890-ben ő teremtette meg ebben az ellenzéki élclap- 
ban Verböczi Aladár alakját, akinek »különös jogesetei« a lap 
népszerű írásai közé tartoztak.

Tulajdonképpen talán nem is itt kellene részletesebben 
beszámolnom irodalmi munkásságáról, hiszen a Bácskai Napló 
igen rövid életű volt, s a nevével még csak ezután találkozunk 
gyakrabban a szabadkai sajtóban, viszont ha rövid életű volt 
is a Bácskai Napló, mégiscsak jelentős volt — mint az első 
szabadkai napilap — , ezért úgy gondolom, méltó hozzá, hogy 
itt ismertessem szerkesztőjének munkásságát is.

Már a nyolcvanas években, pontosan 1886-ban kiadott 
Budapesten egy kötetnyi verset Költemények címmel. Azután 
1891-ben Szabadkán könyvalakban is megjelentette Bolond Is- 
tókbeU alakját, Verböczi Aladár ügyvédjelölt különös esetei 
címmel közölve a jogászadomákat. 1890. november 30-ától 
1891. május 31-éig ugyanis már a Szabadkai Hírlapnál dolgo
zott, szerkesztve a lapot. További munkája a Sátán útja című 
színpadi mű, Nagel Ottó kiadásában jelent meg, és Szabadkán 
be is mutatták 1898 márciusában. A bemutatóval azonban volt 
egy kis baj is. A Szabadkai Hírlap így írt erről 1899. március 
19-i számában: »A Sátán útjából, dr. Csillag Károly tegnap szín
re került darabjából —  nem tudni miért —  a legszebb részt, 
mely a mai szocialista mozgalmakat jeleníti meg, betiltották. 
Igazán nem értjük, mi lehet az oka ennek a betiltásnak, annál 
kevésbé, mert már ez által a darabot egyik leghatásosabb je
lenetétől, melyben az egész cselekmény összpontosul, fosz
tották meg.«

A kihagyás azonban csak az első előadáson történt meg. 
Március 25-i számában ugyanis a Népszava is foglalkozik a 
Sátán útjának az előadásával, arra a megállapításra jutván, 
hogy a mű pandanja akar lenni Az ember tragédiájának, majd 
így folytatja: »A „szocializmus” képlet (amelyet holmi jogosu
latlan beleavatkozás miatt első előadás alkalmával kihúztak) 
például igazán kitűnően van megírva és rendkívül hatásosan.«

Egy másik, úgynevezett szociális színművét, A vörös má
just a budapesti Park Színház is bemutatta 1906. június 2-án. 
Már előzőleg, 1900 februárjában a szabadkai színház egy egy- 
felvonásos vígjátékát is játszotta A búrok Szabadkán cím
mel. Iván Kujundžić pedig megjegyzi Bunjevačko— šokačka 
bibliografija (Bunyevác—sokác bibliográfia) című munkájá
ban, hogy Mácskovics Titusszal együtt közösen adtak ki egy 
füzetet Palics kiépítése címmel. Ez a füzet a szabadkai Kla- 
dek és Hamburger nyomdából került ki 1904-ben.

Jóval későbbi munkái közé tartozik az 1931-ben Edelény- 
ben kiadott Lillafüredi Werbőczy-bar/ang című műve, ugyanitt 
jelentette meg 1933-ban revíziós és irredenta költeményeit



öröktüzek címmel. Mindkét kötetet Miskolcon nyomták, viszont 
az 1938-ban, szintén Edelényben kiadott Verbőczi Aladár a pé
csi ügyvédkongresszuson című könyvét pécsi nyomda állította 
elő. Van ezenkívül egy régebbi kötete Humoros tárcák cím
mel, amely Szabadkán jelent meg az év feltüntetése nélkül.

Visszatérve újságírói működésére, el kell mondani róla, 
hogy a Bácskai Napló után 1902. júliusáig szerkesztette a Bács
kai Hírlapot, utána pedig 1903— 1904-ben a Bácsmegyei Naplót 
is, és ő volt a szekesztője a Szabadkán megjelent első vidéki 
képes folyóiratnak, a Bácsországnak, amelyről majd a későb
biekben emlékezem meg. És hogy teljes legyen a sor, el kell 
mondani még azt is, hogy egy időben szerkesztője volt a Zom- 
bor és Vidékének és a szegedi Közvéleménynek is. Az utóbbi
tól betegsége miatt vált meg 1910-ben.

És most hadd térjek vissza magára a lapra, mely azt hir
dette magáról, hogy »pártoktól és egyénektől teljesen függet
len«. Ennek tudatában aztán igen érdekes beleolvasni a 2. 
szám Polgári becsület című cikkébe, melyből nemcsak azt 
tudjuk meg, hogy az ország választások előtt áll, hanem azt is, 
hogy maga a Bácskai Napló hogyan tekint ezekre a válasz
tásokra. íme:

»A nemzet nagy többsége megdöbbenve nézi a választási 
harc sötét előjeleit. Látja, miként mozdul meg a kormány kor
tes-apparátusa, hogy iromba testével lekösse a meggyőződés 
szabad szárnyalását.

Hallja a rátukmált jelöltek zümmögését és ámulva lát a 
szabadelvüség táborában olyanokat, a kik mindenkor a fele
kezeti különválás mérges szóvivői voltak a társadalmi életben.

De látja azt is, miként szegődnek mások a reakció fekete 
seregéhez, akiket eddig szabadelvűnek tartott.«

»Mindezt látja s érzi, hogy ez rút vásár az elvekkel, hogy 
ezt tűrni és nem föl lázadni ellene megalázó, de beszorítva a 
mindennapos élet szűkös körébe, félve a retorziótól, mellyel 
a hivatalos hatalom a nyakára hághat, vajmi kevesen emel
hetik föl tiltakozó szavukat.

A megfélemlítés politikája e z . . .  A szabadelvűség: jelszó, 
a demokrácia: jelszó; kiben bizzunk meg, ki az igazi ember?«

Ebből a hangvételből arra a meggyőződésre juthatnánk, 
hogy a Bácskai Napló ellenzéki lap. Vajon valóban így van? 
Nem, dehogyis! Erről meggyőződhetünk már ugyanebből a 
számból. Egy kis cikk ugyanis az ellenzéki pártok választások 
előtti egységéről beszél —  és erős kétkedését fejezi ki, hogy 
a függetlenségi és 48-as párt Ugron-frakciója és a nemzeti párt 
között igazi egyetértés jöhet létre. A fenti, látszatra kormány
pártellenes cikk inkább a sajátságos szabadkai párthelyzetet 
tükrözi vissza, ahol a sokat emlegetett családok és csoportok



közötti viszálykodások még a kormánypárt egységét is meg
bontják. Ebből a szempontból tehát valóban elhihetjük a szer
kesztőségnek azt az állítását, hogy a Bácskai Napló pártoktól 
»teljesen független« lap, viszont erősen kétségbe kell vonnunk 
függetlenségét a személyeket, illetve csoportokat illetőleg. 
Mert a továbbiakban kiderül, hogy a Bácskai Naplót éppen a 
választásokkal kapcsolatos szükségletek keltették életre, s 
amint a választások lezajlottak, mindjárt meg is szűnt. A kor
teskedésből azonban alaposan kivette részét —  és elsősorban 
a néppárt ellen hadakozott. A fennen hirdetett függetlenség in
kább afféle ravaszkodó igazolás lehetett: amiért mi harcolunk, 
az nem valami szűk pártérdek, hanem a közösség érdeke. És 
ez eléggé átlátszóvá válik akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy 
a valaki ellen folytatott választási harc lényegében harcot jelent 
valaki mellett is — még akkor is, ha nem mondjuk ezt ki 
nyíltan.

Azt hiszem, ennek alapján talán felesleges is tovább 
időzni azoknál a cikkeknél, amelyek a választási rendszer visz- 
szásságairól, s ezen át a kormánypárt általánosított bírála
táról szólnak, inkább abba a konkrét választási harcba kell 
belepillantani, amelyet a Bácskai Napló folytatott. Először ta
lán azt nézzük meg, hogy vajon kit nem támad az újság! Októ
ber 7-i, 3. számában ezt a szabadkai választási hírt találjuk:

. . .  A Pest szálló nagytermében mintegy 200 választó- 
polgár jelent meg, hogy az előleges intézkedéseket megbe
szélje. Az elnöki széket a gyűlés összehívója Mamuzsich Lázár 
polgármester foglalta el és indítványozta, hogy ifj. Vojnich Sán
dorért 8 tagú bizottságot küldjenek lakására. A gyűlés az indít
ványt egyhangúlag elfogadta és rövid idő után megjelent ifj. 
Vojnich Sándor választói közt, akit lelkes éljenzéssel fogadtak. 
Mamuzsich Lázár polgármester rövid beszédében felkérte a 
jelöltet nyilatkozattételre, hogy a jelöltséget elfogadja-e. Erre 
ifj. Vojnich Sándor kijelentette, hogy a jelöltséget elfogadja és 
röviden kifejtette álláspontját, hogy a szabadelvű párt híve és 
első sorban mint Szabadka város polgára kötelességének tartja 
a város érdekeit képviselni és tőle telhetőleg mindent el fog 
követni, hogy a város hő vágya teljesedésbe menjen, t. i. hogy 
az üzletvezetőség és egy ezred katonaság ide hozassák és 
Sándor község Szabadkához csatoltassék. Ezután hatalmas 
tapsvihar és éljenzés között Mamuzsich polgármester megkö
szönte a polgároknak szives megjelenésüket és felkérte, hogy 
ősi szokás szerint igyák meg az áldomást. Az egybegyűltek 
nagy része a másik terembe vonult, ahol terített asztal várta 
őket.«

A Lazo Mamužić körül csoportosulok választási előké
születeiről tehát egyszerűen csak beszámol a lap —  minden 
kommentár nélkül. S hogy a kommentárnak a mellőzése mégis
csak kommentár, az nyilvánvaló ugyanennek a számnak egy



másik cikkéből is. Dr. Antunovits József, a város I. kerületének 
akkori képviselője ugyanis a szokástól eltérően nem élőszóval, 
hanem a városban körözött nyomtatványban tartotta meg vá
lasztások előtti beszámolóját. Erre pedig így reagál a Bácskai 
Napló:

»Minden tisztelet mellett, amelylyel az igazán humánusan 
jólelkű és közszeretetnek örvendő képviselő iránt viseltetünk, 
ki kel] mondanunk, hogy beszámolójának tartalmával nemcsak 
hogy — egyet nem értünk, —  de minden érvelés dacára nem 
ismerjük el azt, hogy joga lett volna a szabadelvűség legvi- 
tálisabb elveivel így szembeszállni, akkor amidőn a város köz
bizalma őt a szabadelvűség zászlajával küldötte a parla
mentbe.«

»Azzal vádolja A n t u n o v i c s  a kormányt, hogy a 
„ v e s z e d e l m e s  e g y h á z p o l i t i k a i  ú j í t á s o k a t ” 
behozta. Ehhez nagyon sok szó férne és mi nem akarunk a 
szabadelvűség legfontosabb vívmányainak ezúttali méltatásába 
bocsátkozni és csak annyit jegyzünk meg, hogy elegendő lett 
volna neki csak annyit kijelenteni, hogy a klerikális irányt fogja 
követni, amikor is nem szorult volna beszámolója bővebb in
doklásra.«

A Bácskai Napló tehát a polgármester mellett és a kleri- 
kalizmussal szemben foglalt állást, és különösen veszedelmes
nek tartja a néppártot, amelyről kénytelen szomorúan megálla
pítani, hogy van talaja Szabadkán. A néppárt ugyanis kiált
ványt adott ki a választásokra, s erre a Bácskai Napló is reagál 
október 11-i számában, megállapítván, hogy megvan ebben a 
kiáltványban »minden árnyalata a demagóg és felforgató törek
véseknek«, »van abban agrarismus, antiszemitizmus, soci- 
alizmus és mindenféle keverék«. »Természetesen az egyház- 
politika vesszőparipáján nyargal, tüzzel-vassal rombolva ko
runk leghatalmasabb vívmányait, és szánalomraméltó korlátolt
ságában zokogva kürtöli a „zsidó szabadkőművesség" diadalát, 
összetartásra és a „Kereszt védelmére” híva fel a polgártár
sakat a kormány ellen!«

Ezt a néppárt elleni bírálatot szinte megpecsételi az a 
másik hír, amely ugyanebben a számban arról számol be, hogy 
Vermes Béla, a II. kerület képviselőjelöltje az egybehívott elő- 
értekezleten megtartotta beszámoló beszédét, s ez alkalommal 
Lazo Mamužić polgármester megnyitó beszédében szintén fog
lalkozott a néppárt, illetve az »ellenzéki százas bizottság« kiált
ványával, amelyet »egy ő r ü l t  e s z m e  kifejezésének« neve
zett, mert ilyen hangon Magyarországon még nem beszéltek, 
és »így még nem gyanúsították soha a hazafias törekvést«.

A Bácskai Napló kifejezi azt a véleményét, hogy a nép
párt szekerét »hecckáplánok és mágnások tolják, az egyik tár
sadalmi osztály a szeretet tana nevében, a főrendi urak pedig



valószínűleg kiváltságos állásuk, független positiójuk és tra- 
ditióik nevében«.

>>... a papi befolyás trónrajuttatásában keresik boldogu
lásukat. És ha egyszer a nép nevében hatalomra vergődnének, 
ők volnának az elsők, kik gúnyos hahotával állnák körül a 
megölt népjogok ravatalát« —  írja a Bácskai Napló.

A lap egyébként október 8-i számában megbízható forrás
ból szerzett értesülés alapján közli, hogy a képviselő-választá
sokat a vármegye egész területén a belügyminiszter által kitű
zött tíznapos időköz első napján, vagyis október 28-án fogják 
megtartani. Maga a Bácskai Napló azonban éppen csak hogy 
megérte ezt a napot, az utána következővel azonban már meg
szűnt. A 28-án megjelent 22. szám volt az utolsó, ez az utóbbi 
azonban már nincs is meg a Széchenyi Könyvtárban.

Vajon mi okozta az első szabadkai napilap ilyen gyors 
kiszenvedését? Bizonyos, hogy a választások jegyében és a 
választási propaganda érdekében született meg. Maga ez a 
tény azonban még nem magyarázza meg, hogy miért is szűnt 
meg már a választások napján. Egészen pontos választ kap
hatunk azonban a kérdésre a Szabadkai Hírlap 1896. november
1-i számából, s ebből a válaszból kiderül, hogy voltaképpen a 
Bácskai Napló megszületése is fondorlatos csaláson alapult.

Már dr. Csillag Károlynak a polgármesternél tett bejelen
téséből is láthattuk, hogy a lap kiadótulajdonosa bizonyos Kal
már Arnold volt. Ez a Kalmár Arnold nem is Szabadkán lakott, 
hanem Szegeden, s onnan vette fel a kapcsolatot dr. Csillag 
Károllyal és társaival, felkérve őket, hogy vállalják el egy meg
indítandó politikai napilap szerkesztését, azzal, hogy neki 
12 000 forint tőkéje van, s ezt a lap kiadására kívánja fordítani.

Hogy mi is történt lényegében, az a Szabadkai Hírlap em
lített számában közölt két nyilatkozatból derül ki. Az egyik 
nyilatkozatban dr. Csillag Károly az olvasók elé tárja a helyze
tet, hogy Kalmár Arnold csúnyán becsapta őket, és becsapott 
egy csomó embert, akikkel egy hónapon át fizetés nélkül dol
goztatott. Aztán megkérdezi a Bácskai Napló előfizetőit, hogy 
belenyugszanak-e, hogy Kalmár Arnold iránti kereseti joguk 
fenntartása mellett addig is, míg Kalmár Arnoldon a kereseti 
összeget megvehetik, ezzel az összeggel arányos értékig in
gyen küldjék számukra a Szabadkai Hírlapot, amely egyébként 
úgy tervezi, hogy a legközelebbi jövőben hetenként többször 
fog megjelenni.

Ebből azonban még nem sokat tudhatunk. A tényállás a 
másik nyilatkozatból derül ki, amelyet dr. Csillag Károly, dr. 
Blau Géza és dr. Révész Ernő együttesen írtak alá 1896. októ
ber 28-án. Ebben a nyilatkozatban egyebek között ez áll:

»Hat hónap előtt Kalmár Arnold szegedi lakos Szabadkán 
néhány tekintélyesebb irodalmi egyéniségnek ajánlatot tett,



hogy vállalják el egy általa kiadandó politikai napilap szerkesz
tését. Egyik országos nevű írónknak pedig ki is mutatott tizen
kétezer forint tőkét, amelyet a lap céljaira szánt.

Nekünk jutott a szerencsétlenség, hogy e szerkesztőség 
tagjai legyünk.«

« . . .  A Bácskai Napló rövid három heti fennállás után 
olyan niveaura emelkedett, a mely az ország többi vidéki napi
lapjaival bátran kiálthatta az összehasonlítást.

Ám tegnap éjjel Kalmár Arnold kiadótulajdonos kijelen
tette a szerkesztőség összehívott tagjai előtt, hogy ő neki a 
lap megindításakor nem tizenkétezer, mint azt eddig mindig 
állította, hanem csak ezerkétszáz forintja volt, s miután azt e 
vállalatba beleölte, sem a szerkesztőség tagjainak, sem a tudó
sítóknak havi honoráriumát, —  amelyet nagy ravaszul utólag 
fizetendőnek kötött ki —  sem a nyomdai és kiadóhivatali al
kalmazottak fizetését fedezni nem képes.

Ezek után kijelentette, hogy a Bácskai Napió október 
28-án megjelent száma az utolsó lesz.«

»Első kötelességünknek tartottuk Kalmár Arnold ellen a 
szabadkai királyi ügyészségnél megtenni a bünfenyitö felje
lentést csalás miatt.«

« . . .  kitűnik, hogy szerkesztőség és közönség egyaránt 
áldozata egy ember vastag könnyelműségének, akit lapunk 
felelős szerkesztője egyéb eszközök híján és a jogosult fel
háborodás hevében kézzelfogható módon bélyegzett meg az 
egész szerkesztőség jelenlétében.

Nagyon természetesnek fogja találni a közönség, hogy 
ily előzmények után, szemben a kiadó abbeli szándékával, 
hogy a Bácskai Napió nehány napig még megjelenjék, köte
lességünknek tartottuk a lapot azonnal beszüntetni, nehogy a 
nyomdász a mi hozzájárulásunkkal további károkat szenved
jen, és nehogy a kiadó a választások előnyeit kiaknázhassa.

Most pedig, midőn megjegyezzük, hogy a kiadó által a fő
városból ideédesgetett munkatársunk díjazását a saját zse
bünkből teljesítettük, nincs más hátra, mint bocsánatot kérni 
attól a közönségtől, amely bennünket bizalmával megtisztelt.«

A választások jegyében megszületett első szabadkai na
pilap tehát a szünnapokkal együtt mindössze huszonnégy na
pig élt, s amint a választásokra sor került, csendesen kiszen
vedett. Maga az a tény azonban, hogy volt már egy napilapja 
is a városnak, természetszerűen ösztönzően hatott a jövőre 
nézve is, s a körülbelül egy év múlva megjelenő Bácskai Hír
lap idővel napilappá fejlődött. Igaz, ez a napilappá válás csak 
évek múlva következett be, s akkor már más napilapja is volt 
Szabadkának —  ha nem is egészen szabadkai jellegű. A Bács
kai Napló megszűnésekor azonban még nyoma sem volt a



Bácskai Hírlapnak s közben még egy másik, rövid életű lap 
is megjelent a városban — elsősorban az iparostársadalom 
számára.

Ez az új lap az Iparosok Lapja. Ma már tulajdonképpen 
nem sokat tudhatunk róla, hiszen a Széchenyi Könyvtárban 
mindössze három példány található belőle, az is a második 
évfolyamból, 1897-ből. Az indulás pontos dátumát azonban 
megtudhatjuk a Szabadkai Történelmi Levéltárban elfekvő egy
kori bejelentésből,110 amely így hangzik:

»Nagyságos Polgármester Úr!
Alulírottak mint a Szabadkai Iparos Ifjak Művelődési Kör 

tagjaiból alakult lapbizottság, mint szerkesztőség, mély tiszte
lettel van szerencsénk becses tudomására hozni, hogy 1896. 
Oct. 25-én társadalmi, szépirodalmi és ipari szaklapot indítunk 
meg Iparosok Lapja címmel, havonkénti kétszeri megjelenéssel.

Alázatosan kérjük nagyságodat, hogy ezen értesítésünket 
tudomásul venni méltóztassék, s tekintettel a nemes és hasz
nos cél iránti törekvésünkre, bennünket kegyes és jóakaró 
pártfogásával megajándékozni kegyeskedjék.

Kelt Szabadkán, 1896. Oct. 21-én

Mély tisztelettel:
A szerkesztőség nevében 

Hirth Lipót felelős szerkesztő«

A beadványt aláírták még Kun Mihály és Csémy Árpád 
is mint főmunkatársak.

Az ügyirat november 10-én, tudomásul vétel után irat
tárba került, de csatolva van hozzá egy idézés is, amely ar
ról tanúskodik, hogy bizonyos, olvashatatlan aláírású jegyző 
Hirth Lipót szerkesztőt október 22-én mielőbbi megjelenésre 
beidézte, de hogy miért, ez nem derül ki sem az idézésből, 
sem az ügyiratból.

Hirth Lipót —  mint a Krausz Mór és Társa nyomdász
cégnek a Szabadság 1892. november 8-i számában megjelent 
hirdetéséből megtudjuk —  ennek a cégnek az elődjénél, a 
Kardos F. cégnél működött annak megalapításától kezdve, 
amikor pedig Krausz és Társa vették át a Weinhut-házban le
vő nyomdát, Hirth Lipótot bízták meg annak vezetésével. Neve 
azonban ismert volt már az olvasóközönség előtt, mert a sza
badkai lapokban több cikket is írt az iparosokat érdeklő té
mákról. Azokban a számokban azonban, amelyek megvannak 
a Széchenyi Könyvtárban, már nem Hirth Lipót a felelős szer
kesztő. Ezt a tisztséget Pataky Lénárd rézműves, ipartestületi 
jegyző vette át tőle. Róla sem sokat tudunk. Annyit megálla
píthatunk, hogy nem sokkal élte túl az 1897 folyamán meg
szűnt Iparosok Lapját: 1898. december 13-án, 42 éves korában



elhunyt. Temetésén dr. Reisner Lajos búcsúztatta, kiemelve, 
hogy nemcsak mesterségének élt, hanem élénken részt vett 
az iparosok érdekeit szolgáló társadalmi munkában is. Ennek 
a lelkes munkájának tudható be, hogy 1897-ben megválasztották 
az ipartestület jegyzőjévé, no meg bizonyosan az is, hogy az 
iparosifjak művelődési körének kiadásában megjelenő lap 
felelős szerkesztőjévé tették meg. Az ö idejében egyébként az 
Iparosok Lapja a szabadkai ipartestületnek is hivatalos közlö
nye volt. Hirth Lipót, az első felelős szerkesztő főszerkesztő 
lett, azonkívül volt egy főmunkatársa is a lapnak 1897-ben, 
bizonyos Antróposz, akinek kilétét azonban nem sikerült meg
állapítanom. Lehet, hogy az eredetileg bejelentett két főmunka
társ, Kun Mihály és Csémy Árpád egyike, de az is lehet, hogy 
egy harmadik személy.

Minthogy a Széchenyi Könyvtárban csak három, külön
böző időszakból, márciusból, áprilisból és júniusból származó 
példány található, így nemigen lehet pontosan megállapítani, 
hogy mivel is foglalkozott a minden hónap 1-én és 15-én meg
jelent lap. írt például arról, hogy mi okozza az ipar hanyatlá
sát, beszámolt részletesen az ipartestületi közgyűlésről, tudó
sított a betegsegélyző pénztár közgyűléséről, a fővárosi vásár- 
csarnokról, megemlékezett Jámbor Pál elhunytéról, írt a kontár
kodásról és hosszú cikkben a szabadkai hölgyek jótékonycélú 
társaságának táncvigalmáról. Nem mondhatjuk tehát, hogy szi
gorúan vett szaklap volt, hanem a társadalmi és szaklapnak bi
zonyos keveréke, amelynek még humorrovata is volt Korbács 
címmel, s amely — talán a kor divatja szerint — szintén nem 
kerülhette el a lapok közötti torzsalkodást. Egyik számában 
ugyanis a Hírek között vitába száll a Népszavával, amely »nagy 
dühvei ráront lapunkra, feltolja magát erkölcsbírának és ugyan
csak sűrűn eregeti a tőle megszokott és hozzá hasonló kifeje
zéseket«. A válaszcikk így fejeződik be: » . . .  hírlapi tisztessé
get tanulni nem megyünk a Népszava szerkesztőségéhez, ha
nem neki jobb erkölcsöket kívánunk.«

Ez a lapok közötti civakodás bizonyára nem is volna 
már érdekes. S ha valami mégis figyelemre méltóvá teszi, 
akkor ez az a körülmény, amiről egyébként már meg is emlé
keztem: 1897. december 12-i számában a Népszava bejelen
tette, hogy a megszűnt Iparosok Lapja beleolvadt a Népszavá
ba, a Népszava főmurrkatársává lett Hirth Lipót pedig arról 
értesítette az Iparosok Lapjának egykori olvasóit, hogy ezek 
után az Iparosok Lapja helyett kedvezményes áron kaphatják 
meg a Népszavát.

Egyébként ez a Népszavában megjelent közlemény az 
egyedüli tájékoztató az Iparosok Lapja megszűnéséről, amire 
ezek szerint azért került sor, mert feloszlott a kiadótulajdonos 
cég is.



Előkészítés után — ú j napilap

Dr. Csillag Károly a mindössze huszonkét számot meg
ért Bácskai Napló után nem mondott le arról a szándékáról, 
hogy végre napilapot teremtsen Szabadkán. Ezt a szándékát 
jelzi, hogy nem egészen egy esztendővel az első szabadkai na
pilap megszűnése után újabb bejelentéssel fordult Mamužić 
polgármesterhez.111 Az új lap, amelynek megindítását jelentette, 
a Bácskai Hírlap, nem volt ugyan még napilap, erre bizonyo
san nem voltak meg még az anyagi lehetőségek, de hetenként 
négyszer, mint a bejelentésben áll: hétfőn délben, szerdán, pén
teken és vasárnap reggel jelent meg, s erre sem volt még pél
da a város sajtótörténetében — a nem egészen egy hónapig 
élő Bácskai Napló kivételével. A bejelentést dr. Csillag Károly 
mint felelős szerkesztő írta alá, s nemcsak azt közölte, hogy a 
Bácskai Hírlap — mint aztán alcíme is hirdette —  »társadalmi, 
közgazdasági és szépirodalmi lap« lesz, amelynek első száma 
a Krausz és Fischer helybeli nyomdatulajdonos cég kiadásában
1897. október 3-án jelenik meg, hanem azt is, hogy a társszer
kesztő dr. Blau Géza, főmunkatársai pedig dr. Révész Ernő 
és Kondor Ottó helybeli lakosok lesznek.

A lap szerkesztősége és kiadóhivatala is a Kossuth utcá
ban, a Vojnioh-palotában volt, s ott is nyomták, a Bárány szál
loda mellett, Krausz és Fischer könyvnyomdájában. Hogy az új 
lap indítása mögött valóban az a szándék rejlett, hogy idővel 
napilappá fejlesszék, az már az első szám beköszöntőjéből is 
kiderül. A cikkben ugyanis egyebek között ez áll:

»Lapunk megjelenése egy eszme érdekében kifejtendő 
harcot jelent. Jelenti azt, hogy a Bácskai Hírlap megalapítói 
még nem mondottak le arról a meggyőződésükről, hogy Sza
badkán, mint Bács-Bodrogh vármegyének természetes központ
jában egy, úgy a város, mint a megye érdekeit felölelő lapot 
lehet és kell megteremteni.«

A cikk a továbbiakban kifejtette, hogy a Bácskai Hírlap 
»a Szabadkán megjelenendő napilap elkészítője akar lenni«, és 
« . . .  működésének szűkebb mederben való tartása csak bizta
tás akar lenni arra nézve, hogy inkább kevesebbre vállalkozik 
ezúttal, — mert úgyszólván túlerővel ellátva kezdette meg út
ját — azt amit ígér, megadni képes és nem lesz kitéve olyan 
esélyeknek, amelyek méltán elidegenítették a múltban is az 
olvasó közönséget a hírlapvállalatoktól.«

A lap — bár saját bevallása szerint nem akar részletes 
programot adni működésének »minden fázisáról« —  azt azért 
félreérthetetlenül leszögezi, hogy céljait hazafias magyar gon
dolkodással igyekszik majd megvalósítani. Persze mindjárt hoz
zá kell tenni, hogy ebben a tekintetben semmiben sem külön
bözik a többi magyar laptól, s ha jóval később, 1922-ben a



Hírlap karácsonyi számában Silenus azt írta is, hogy az első 
tekintélyes szabadkai újságot, a Bácskai Hírlapot, dr. Révész 
Ernő és dr. Csillag Károly csinálták meg,112 bár mai szemmel 
nem is voltak hivatásos újságírók, ez semmiképpen sem ezzel 
a »hazafias magyar gondolkodással« függ össze, hanem sokkal 
inkább azzal, hogy egyrészt technikailag színessé tudták tenni 
a lapot, másrészt pedig, hogy nemcsak hirdették, hanem való
ban tartották is magukat a pártoktól való függetlenséghez, és 
egyformán kemények — és következetesek — voltak, akár a 
hivatalos politikáról, akár az ellenzékről mondtak bírálatot. A 
Bácskai Hírlap azonban csak később jutott el fénykorához, s 
mint Silenus írja róla fent említett cikkében, »az első modernül 
fürge, modernül invenciózus szuboticai újságíró, Braun Hen
rik« tette egy időben valóban »nagy, előkelő, nívós lappá«, 
amelyből —  éppen Braun Henrik keze alól —  számos izmos 
újságírótehetség került ki.

Egyelőre azonban még nem tartunk itt. Egyelőre a fiatal 
lapnak még szembe kell néznie azzal a támadással is, amelyet 
a Szabadka és Vidéke indított ellene, illetve egyik főmunkatár
sa, Kondor Ottó ellen azzal a tárcával kapcsolatban, amelyet a 
Bácskai Hírlap 19. számában írt Kohn Móritz úr címmel. A 
Szabadka és Vidéke ugyanis azt állította, hogy ez a tárca 
merő plágium, mert voltaképpen Bogdányi Mór 1892-ben meg
jelent, Pupák uram viselt dolgai című írásának átvétele. S 
hogy volt is valami igazság a Szabadka és Vidéke állításában, 
az abból is látszik, hogy a Bácskai Hírlap következő számában 
már lekerült a lapról Kondor Ottó főmunkatárs neve, s maradi 
egyedüli főmunkatárs dr. Révész Ernő.

Fenyves Ferenc a Bácskai Hírlapra visszaemlékezvén,"3 
azt írja, hogy a lapot majdnem kizárólag dr. Csillag Károly csi
nálta, bár a szerkesztésben társai voltak dr. Révész Ernő és 
dr. Blau Géza is. Ennek ellenére úgy gondolom, nem árt, ha 
dr. Csillag Károly mellett, akiről már a Bácskai Napióval kap
csolatban bővebben szóltam, néhány szóban kitérek a két 
munkatársra is — annál is inkább, mert azért mégiscsa'k köz
reműködtek ennek a jelentős lapnak az elindításában, aztán 
meg lehetséges az is, hogy Fenyves Ferenc állítása nem is 
egészen helytálló, mivel könyvbe gyűjtött írásaiban más hely
telen adatokra is bukkantam, például éppen a Bácskai Hírláp
páI kapcsolatban arra, hogy szerinte eleinte hetenként három
szor jelent meg, holott az említett bejelentés és a Széchenyi 
Könyvtárban fellelhető régi példányok is félreérthetetlenül ta
núsítják a hetenkénti négyszeri megjelenést.

Dr. Blau Gézáról azt tudom, hogy 1889-ben nyitott ügy
védi irodát Szabadkán a Dimitrijevió-házban. Ebben az évben 
tette le az ügyvédi vizsgát is, de már előbb is dolgozott a sza
badkai lapokban, elsősorban színházi vonalon. A Szabadkai 
Hírlap például 1889. január 13-i számában közölte, hogy ettől



a számtól kezdve a lap szépirodalmi és színházi rovatának ve
zetését dr. Blau Géza (írói álnevén dr. Atropin) vette át, aki a 
lapnak előbb is külső munkatársa volt, 1889. január 13-ától 
azonban főmunkatársi minőségben belépett a lap kötelékébe. 
Dr. Blau Géza irői álnevével kapcsolatban meg kell jegyezni, 
hogy Atropin néven írt még egy ember: dr. Káplány A., a kü
lönbség mégis észrevehető, dr. Blau írói álneve ugyanis Dr. 
Atropin, Káplányé pedig csak Atropin, a Dr. jelzés nélkül.

Dr. Blau egyébként nemcsak a szabadkai lapokba írt 
cikkeket, hanem levelezője volt a Pesti Hírlapnak is, méghozzá 
a Szabadkai Hírlapban vállalt főmunkatársi tisztsége előtt. Ez 
kiderül abból a levélből is, amelyet 1887. október 17-én inté
zet a Szabadkai Hírlap szerkesztőségéhez, s amelyet a lap kö
zölt is október 23-i számában. Ebben a levélben ugyanis dr. 
Blau így panaszkodik:

»Már harmadízben történik, hogy a jelzett fővárosi hírlap
ban (a Pesti Hírlapról van szó — K. T.) közzétett színi referá- 
dám a helyi lapok méltatlankodását és felháborodását vonja 
magára . . .  Körülbelül egy évtized óta állok a sajtó szolgálatá
ban, és ez idő alatt különös előszeretettel s meleg rokonszenv- 
vel foglalkoztam a színészek ügyével a helyi, vidéki, fővárosi, 
sőt a szinészeti szakközlönyök hasábjain is.«

Dr. Blau tehát elsősorban a színház szerelmese volt, és 
minden bizonnyal főleg ezzel törődött a Bácskai Hírlap kötelé
kében is mint társszerkesztő. Dr. Révész Ernőnek viszont, aki
ről szintén megemlékezik röviden dr. Fenyves Ferenc a fent 
emJitett cikkében mint szabadkai ügyvédről és mirrt az ügyvédi 
kamara titkáráról, szépirodalmi ambíciói is voltak. Két önálló 
kötetet is kiadott, éspedig mindkettőt Budapesten. A Rigmusok 
1891-ben, az apró történeteket tartalmazó Úton —  útfélen című 
pedig 1901-ben jelent meg.

Az ö élettörténetéről már valamivel bővebben is beszá
molhatok. Bajmokon született 1862. december 24-én, a gimná
ziumot Szabadkán és Szegeden végezte el, majd beiratkozott a 
jogra, de csak úgy tanulhatott, hogy közben egyúttal posta- 
kiadó ös volt Baíjmokon kilenc esztendeig —  mint Szirwiyei írja 
róla. Aztán egy évig bíróságnál dolgozott, úgyhogy csak 
1894-ben kapott ügyvédi oklevelet, és ettől kezdve Szabadkán 
ügyvédeskedett. Amellett, hogy egy időben titkára volt a sza
badkai ügyvédi kamarának, megválasztották még a magyar jo
gászegylet igazgató-választmányi tagjává is.

írói működését a nyolcvanas évek elején kezdte meg a 
Fővárosi Lapoknál. Költeményeket írt ezenkívül az Ország —  
Világba is. Ci'kkei megjelentek a Magyar Szalon, a zombori 
Bácska, a Képes Családi Lapok, a Zombori Hírlap, az Üstökös, 
a Magyar Nyelvőr, a Zentai Közlöny, a Zombor és Vidéke, az 
Irodalom, a Magyar Világ, a Jogtudományi Közlöny, a Jog és 
a Magyar Kodifikáczió hasábjain is.



1911-ben halt meg fiatalon, negyvennyolc éves korában, 
miután hetekig feküdt agóniában, és miután már esztendők óta 
tudta, hogy nem sok van hátra az életéből. A Bácsmegyei Nap
ló így búcsúzott tőle:114

»A régi Szabadka egy jelentős oszlopa lendült ki vele a 
bunyevác metropolis boltozata alól és egy tipikusan szabadkai 
tragédiát kísérünk ki az ő életével a temetőbe.«

»Az ő egyéniségének nem való volt a bicskás város és 
a borban ázó lakosság és a legnagyobb szomorúság, a leg
keserűbben siratni való dolog, hogy lassan-lassan beletörődött, 
abbahagyta a harcot és önmagának élt.«

A Bácsmegyei Naplóból megtudhatjuk még azt is, hogy 
ő, dr. Révész Ernő volt az egyetlen szabadkai költő, akinek 
nyolc versét felvették a Magyar költészet kincsesháza című 
gyűjteményébe.

A Bácskai Hírlapban azonban nemcsak a költészet ápolá
sa várt a lírai lelkű ügyvédre. A Bácskai Hírlap ugyanis nem
csak »társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi lap« volt, illet
ve nem sokáig maradt meg annak, hanem rövidesen politikai 
jellegű lappá vált. Ez az átváltozás már 1897. december 17-én 
megtörtént, amikor dr. Csillag Károly bejelentette a polgármes
ternek,115 hogy Szilágyi Mór zombori ügyvéd a városi pénz
tárnál letétbe helyezett 5250 forintot a Bácskai Hírlap óvadéka
ként, és egyúttal kérte annak tudomásul vételét, hogy ezentúl a 
Bácskai Hírlap politikai lap lesz —  szintén heti négyszeri meg
jelenéssel. Ugyanekkor —  azaz a december 27-i számban — 
lekerült a ilapról dr. Blau Géza társszerkesztő neve (a máso
dik eltűnő név a megindulás óta!), úgyhogy az eredeti négy
ből már csak dr. Csillag Károly maradt meg mint felelős szer
kesztő, valamint dr. Révész Ernő mint főmunkatárs.

A december 17-i szám természetesen ismerteti azt is, 
hogy a Bácskai Hírlap —  politikai jellegű lappá válva —  milyen 
politikai irányt követ. Mindenekelőtt azt szögezi le, hogy a sza
badság és a függetlenség az eszményképe. Aztán így foly
tatja:

»Bánffyra absolute nem akarjuk ráfogni, hogy nagy em
ber, sem hogy örökké fogja kormányozni Magyarországot —  
sem pedig, hogy Magyarország „általa” rendeltetett útján esz- 
közlendő kormányzata az alkotmánynak előnyére fogna történ
ni —  viszont ha Kossuthék átlépik azt a határt, amelyen túl a 
hazánk alkotmányossága érdekében kifejtett harc csak célta
lan és az ország ügyeit hátráltató küzdelem lesz: véleményünk 
nyílt kimondásától tartózkodni nem fogunk épen úgy, amint 
nem engedjük azt mondani, amit egyes elfogult és politikailag 
és tán egyébként is lekötött lapok mondottak, hogy a Kossuth 
által tervezett obstrukció a hazaárulással egy jelentőségű, mert 
az obstrukciót is mindaddig, amíg bécsi minta szerint el nem 
fajul, parlamentaris eszköznek tartjuk.«



Hosszú, bonyolult mondat —  egy lélegzetre. Mindez rö
videbben és világosabban talán úgy fogalmazható meg, hogy 
»függetlenek vagyunk«, »úgy írunk, ahogy jónak látjuk«, »senki 
befolyása alatt nem állunk«, »sem a kormánynak, sem egyet
lenegy pártnak hízelegni nem fogunk«, »a nemzet napszámosai 
közé állunk, akik megelégszenek, ha csak egy csekélyke tég
lával is támogatjuk az ezredéves magyar alkotmány obeliszk- 
j ét.«

Tehát politikai lap —  pártállás nélkül. . .  Állítólag! 
šokčić azt mondja a Bácskai HírlapróI, hogy demokra

tikus elveket vallott. Ez a demokratikusság meglehetősen tág 
fogalom. Ha azonban csak egy kicsit is szűkítjük, azt látjuk, 
hogy bizony a Bácskai Hírlap is szembefordult az igazibb de
mokratikus mozgalmakkal, a szocializmussal — és a nemzeti
ségi kérdésben sem éppen haladó álláspontra helyezkedik. 
Elegendő bizonyára ha ezzel kapcsolatban csupán egyetlen 
cikkét idézzük. íme:116

»Magyarországon anélkül hogy erre külön szövetséget 
kötöttek volna, mintegy párhuzamos lépést tart a haladásban 
és a megerősödésben a szocializmus és a nemzetiségi törekvés.

Nem valami két kellemes vendég, annyi bizonyos, és ha 
választani kellene a kettő között, a legjobb lenne egy harmadi
kat választani, azt a seprőt, amellyel mindakettőt az országból 
kisöpörni lehetne.«

Egy későbbi cikkében117 konkrétan is megtámadja a Su
botiőke novinét azért, mert úgymond a magyar nemzetiség esz
méje ellen foglal állást. És ebben a harcában —  mint írja —  
három fegyverrel is küzd a magyarság eszméje ellen: az 
egyik fegyver az aknamunka, a másik az izgatás a magyar 
nyelv és magyar nemzeti szellem ellen, a harmadik pedig a 
hazugság. De hát mi is az, ami nem tetszik a Bácskai Hírlap
nak? A Subotiőke novine következő mondata, amelyet erede
tiben és fordításban is közöl:

»Jest, ne volimo i niti ćemo ikada voliti da Magjari bude- 
mo, jer nas majka nije rodila Magjarima«. (Magyarul: Igenis, 
nem akarjuk és soha nem is fogjuk akarni, hogy magyarok 
legyünk, mert a mi anyánk nem magyaroknak szült bennünket.)«

És közli egyben a Subotiőke novinének azt a cikkét, 
amelyben az inkriminált mondat benne van. A cikk két nyelven 
jelent meg a Bácskai Hírlapban. A közölt részletet nagy, terei a 
betűkkel szedve idézi, viszont a folytatást már csak normális 
nagyságú betűkkel adja: »Szeretjük és tiszteljük ezen hazát 
épp úgy, mint a magyarok, de az nem gátol minket abban, 
hogy szeressük saját nemzetiségünket, a melyet a dicső Puőka 
casinónk első sorban van hivatva, hogy azt megőrizze.«



De nemcsak a Subotičke novine cikkei ellen van kifogása, 
hanem a Neven is szálka a szemében, és október 14-i számá
ban egész első oldalán kirohanást intéz ellene. Egyebek között 
ezt írja róla:

»Lelepleztük az ország színe előtt Molnár János apátplé- 
bánost, hogy egy pánszláv lapot nemcsak hogy támogat, de a 
politikai kauciót is ő tette le a lap részére Szabadkán.«

Igy vélekedik tehát a nemzetiségi kérdésről az a lap, 
amelyet még šokčić is úgy jellemez, hogy demokratikus elveket 
vallott. Persze tisztában kell lennünk azzal, hogy egy lap ál
lásfoglalása nagy részben a szerkesztőség élén álló személy
től függ, s ha változik a szerkesztő, rendszerint változik a lap 
irányvonala is. A Bácskai Hírlap esetében pedig elég sok vál
tozás történt a későbbiekben a szerkesztő személye tekinteté
ben. 1901-ben már dr. Révész Ernő neve is eltűnik a lapról, 
és csak dr. Csillag Károlyé marad meg mint felelős szerkesz
tőé. 1901 decemberében pedig főszerkesztő lesz dr. Csillag Ká- 
rolyból, a felelős szerkesztő posztját pedig Braun Henrik 
foglalja el.

A szerkesztői változáson kívül bizonyos külső változás is 
észlelhető. Nem csupán az, hogy időnként már 8 oldalon jele
nik meg a lap, hanem például az is, hogy megjelenik az oldal- 
számozás, ami bizony általában hiányzott a régi lapokbóJ. És 
még valami, ami jellemző! A Bácskai Hírlap nem sokkal indulá
sa után szembekerült Lazo Mamužić polgármesterrel 'is, most 
viszont, 1902-ben, amikor az ellene irányuló támadások nyo
mán felfüggesztették tisztségétől, a Bácskai Hírlap védelmére 
kel, mert hiszen olyan tények folytán függesztették fel, »ame
lyeket a kormány éveken át jóváhagyott«.

És így folytatja: « . . .  figyelembe kellett volna venni azt, 
hogy egy köztisztviselő, aki alatt mégis fellendült a város, aki 
alatt a bunyevácság nemzetiségi aspirációi úgyszólván elmo
sódtak és ahol a magyarosítás kifogástalanul haladott előre, 
nem lehet áldozati egyenértéke azoknak a politikai követelmé
nyeknek, amelyeket a kormánnyal szemben egyesek és ellen
zéki pártok tápláltak.«

A legjelentősebb változás a Bácskai Hírlap életében az, 
hogy politikai napilappá lesz. 1902. április 6-án dr. Csillag Ká
roly és Braun Henrik együttesen bejelentik a polgármesteri 
hivatalban, hogy április 2-ától politikai napilapként jelenik meg 
az újság, azaz hétfő kivételével mindennap eljut az olvasó
hoz."8 Amikor a lap áttért a heti hatszori megjelenésre, a sze
gedi ügyészség követelte, hogy egészítse ki óvadékát, tekintve, 
hogy napilapoknak az óvadék kétszeresét kell letétbe helyez- 
niök. A Bácskai Hírlap ez ellen a döntés ellen fellebbezett a 
belügyminiszterhez, a panaszt azonban elutasították. És itt 
hadd jegyezzem meg, hogy hasonló problémái voltak már elő



zőleg a Bácskai Újságnak is, amely ugyan később indult, mint 
a Bácskai Hírlap, csak 1899-ben, de mindjárt mint politikai na
pilap jelentkezett, szintén hatszori megjelenéssel, és akkor, 
1899-ben végül is másféle döntés született az óvadék ügyében. 
Erről azonban majd a Bácskai Újságnál szólok részletesebben.

Most pedig hadd térjek vissza a Bácskai Hírlap életében 
végbement további változásokra! Először is azt kell elmondani, 
hogy 1904-ben dr. Csillag Károly neve lekerült a lapról, és 
csak Braun Henriké maradt rajta mint felelős szerkesztőé. És 
további változás volt 1906-ban, hogy a lap új főszerkesztőt ka
pott dr. Baloghy Ernő személyében, de Braun maradt továbbra 
is a felelős a szerkesztésért. Ezzel kapcsolatos az a változás 
is, hogy az újság már nem egyszerűen politikai napilap, hanem 
»A Bács-Bodrog vármegyei függetlenségi és 48-as párt köz
lönye«. És talán azt is elmondhatnánk, hogy ettől az időtől 
kezdve érvényes a lapra egyre inkább a šokčić említette mi
nősítés. Hangja komolyabbá válik, és nincsenek már benne a 
bunyevácok elleni kirohanások sem.

Hanem a jelek szerint Braun Henrik nem tartott ki valami 
következetesen a függetlenségi eszmék mellett. Legalább is 
erre mutat az a Nyílt levél, amelyet a Függetlenség 1907. évi 
október 15-i számában intézett dr. Baloghy Ernő országgyűlési 
képviselőhöz, a Bácskai Hírlap főszerkesztőjéhez a független
ségi párt egy híve, »Egy öreg barátod, Sima« aláírással. Első 
pillanatra talán Mukits Simonra gondolnánk, de aztán, ahogy 
olvassuk a sorokat, rájövünk, hogy mégsem ő lehet. A levél 
ugyanis említi Mukits Simon nevét is, éspedig szépszavú di
csérettel. De hát nem is a levél írója a fontos, hanem az, amit 
ír. Ez pedig — egyebek között —  így hangzik:

»Van-e tudomásod arról, hogy a főszerkesztésed cégére 
alatt Szabadkán megjelenő Bácskai Hírlap, melynek felelős 
szerkesztője, Braun Henrik a helyi Függetlenségi körnek is 
tagja, ezen kör vezérei és elvei ellen harcol?

2. Tudod-e, hogy ezen lap az utóbbi időben az országos 
függetlenségi párt vezérének intenciója ellen, a küszöbön álló 
városi törvényhatósági bizottsági tagok választása küszöbén a 
legádázabb és a legtisztességtelenebb harcot vette fel a füg
getlenségi párt jelöltjeivel szemben és hogy ugyanakkor a 
politikai cameleonnak, Bíró Károly polgármesternek és a 
vezérlete alatt álló hatósági pártnak, a darabontizü 67-eseknek 
állt szolgálatában?«

A továbbiakban pedig a Függetlenség egyszerűen »félhi
vatalosának bélyegezte a Bácskai Hírlapot, Bíró Károllyal való 
kapcsolatára célozva.

A Bácskai Hírlap tehát nem valami soká tartott ki a füg
getlenségi párt politikája mellett, s ez nemcsak az ilyen nyílt



levelekben mutatkozott meg, hanem a gyakorlatban is. A lap 
életében ugyanis 1909-ben olyan változás történt, hogy hiva
talosan is megszűnt a függetlenségi párt közlönyének lenni. Ez 
azonban nem jelentette politikai jellegének megszűnését is. De 
bár utóbb fenntartás nélkül a hatósági pártot támogatta, poli
tikai jellegével, illetve a kaució kérdésével még sokáig tartott 
a huzavona. Ez a történelmi levéltárban fellelhető régi ügy
iratokból látszik. Az első erre vonatkozó ügyirat 1911-ből szár
mazik."9 A Budapesti Általános Óvadékbank ugyanis bejelen
tette a polgármesteri hivatalnak a Bácskai Hírlap óvadékának 
visszavonását, s ez lényegében a lap politikai jellegének meg
szűnését jelentette. Szintén 1911-ből származik az a másik 
ügyirat,120 amely a szabadkai kir. ügyészség által a polgármes
ternek megküldött 3483/B. 1910. számú törvényszéki ítéletet 
tartalmazza. A törvényszék ugyanis 3 napi fogházra és 30 ko
rona pénzbüntetésre ítélte Fischer Mór 44 éves nyomdatuíaj- 
donost, a Bácskai Hírlap kiadóját, mert politikai napilapot adott 
ki, illetve 1909-ben politikai tartalmú cikkeket közölt, bár nem 
egészítette ki az előírásoknak megfelelően a lap óvadékát. A 
Bácskai Hírlap azonban a jelek szerint továbbra is politikai 
napilapként jelent meg, anélkül, hogy befizette volna a ható
ságok által követelt óvadékot. Emiatt persze további zaklatá
soknak volt kitéve. 1913. augusztus 21-én például Braun Hen
rik felelős szerkesztő hivatalos felszólításra felvett jegyzőkönyv
ben úgy nyilatkozott,121 hogy a Bácskai Hírlap lapkiadó rész
vénytársaság összes részvényei Kunetz Jakab és dr. Klein Má
tyás szabadkai lakosok tulajdonában vannak, ők teljesítik a fi
zetéseket, a lap is az ő tulajdonuk, tehát annak kiadásáért ők 
tartoznak sajtójogi felelősséggel. 1914. április 11-én aztán 
Kunetz Mór bankcége azt jelentette a polgármesteri hivatalnak, 
hogy értékpapírokban letétbe helyezte az előírt 21 500 korona 
óvadékot, de azzal, hogy a lapban korábban megjelent cik
kekért nem hajlandó szavatosságot vállalni.122

így végre megoldódott a hosszú ideig húzódó óvadékügy. 
Ez a huzavona azonban nem gátolta, hogy a Bácskai Hírlap 
közben a város egyik legjelentősebb újságává fejlődjön, mesz- 
sze túllépve azoknak az elődöknek a színvonalát, amelyek álta
lában minden korszerű híradástechnikai felszerelés, telefon
tudósítás nélkül, pusztán »levelezőktől«, vagy éppen ollózás 
útján szerezték be a Szabadkán kívüli anyagot. És ehhez hoz
zá kell tenni még azt is, hogy Szabadkán a Bácskai Hírlap 
volt az első újság, amely egy időben, az első világháború kez
detén, 1915-ben, amikor Szabadka fontossága megnövekedett 
a szerb front folytán, és egyre nagyobb érdeklődés nyilvánult 
meg a háborús hírek iránt, naponta kétszer is megjelent: reg
geli és esti kiadásban.

A lap ilyen kibontakozásában kétségtelenül Braun Hen
riké volt a legfőbb érdem. Igaz, 1909. március 7-én egy időre



megvált a szerkesztői széktől,123 és helyét dr. Havas Emil fog
lalta el mint felelős szerkesztő, de — mint az újabb bejelen
tés124 tanúskodik róla — már ugyanez év augusztus 7-én újra 
elfoglalta helyét, és Havas Emil társszerkesztő lett.

Braun Henrik, akinek irodalmi munkássága Quasimodo 
írói néven maradt meg a szabadkai művelődéstörténetben, két
ségtelenül egyike volt a szabadkai újságírás legkimagaslóbb 
egyéniségeinek. 1869. augusztus 6-án Bajmokon született. A 
kilencvenes évek közepétől ügyvédjelöltként dolgozott, igazi 
hivatását azonban az újságírásban találta meg. Színikritikus
ként kezdte, aztán volt tárcaíró, riporter és végül szerkesztő, s 
ebben a munkakörében Szabadka általános fejlődésének fárad
hatatlan harcosa volt. Bár más lapoknál is dolgozott, sőt 1909- 
ben, amikor rövid időre megvált a Bácskai Hírlaptól, a Dél- 
magyarországot is szerkesztette, neve azonban az előbbivel 
forrt össze, elválaszthatatlanul. De nemcsak szabadkai viszony
latban volt kimagasló újságírói egyéniség: a magyar vidéki új
ságírás jelentős úttörői közé tartozott. Elnöke volt a Vidéki 
Hírlapírók Országos Szövetsége felügyelő bizottságának, és 
tagja lett a helyi közügyeket intéző legfőbb szervnek, a tör
vényhatósági bizottságnak is. Meg kell említeni róla azt is, hogy 
ő szerkesztette a szabadkai városháza felavatásának ünnepére
1912-ben Nagyváradon kiadott dokumentumszerű díszes kiad
ványt is.

Dr. Csillag Károly, a Bácskai Hírlap első felelős szerkesz
tője családi kapcsolatában is igen közel állt hozzá, ugyanis 
Braun nővére, Flóra, dr. Csillag Károly felesége volt. Ezzel 
kapcsolatban el kell mondani azt is, hogy amikor 1918-ban 
Braun Henrik halálos ágyán feküdt a spanyolnáthából vissza
maradt tüdőgyulladás következtében, nővére október 17-én Új
vidéken, ahol férjével együtt élt, gyógyíthatatlan betegsége 
miatt szíven lőtte magát. A halálos betegnek nem is mondták 
meg a tragikus hírt, másnap, október 18^án azonban ő is ki
szenvedett.

Braun Henrik azonban nemcsak az újság írójaként vonta 
magára a figyelmet, hanem különösen megörökítette nevét mint 
szerkesztő. Silenus például 1922-ben a Hiriap hasábjain így 
emlékezik vissza rá mint szerkesztőre:125

»Braun Henrik, mintha még itt járna közöttünk, úgy em
lékezünk rá. Valami egészen különös tehetség volt az övé, 
megtalálta és magához csábította mindet, akiben igazi újság
csináló vér volt. így lett jó újság a Bácskai Hírlap, ez a nekünk 
olyan kedves és szomorú emlékű újság, és innen van, hogy 
oly sokan indultak ei Szuboticáról, ettől a laptól, akik nagyokká 
lettek, akik nevét szárnyaira vette a hir«.



És aztán megemlékezik a cikkíró sorban azokról, akik 
Braun Henrik keze alól kerüllek ki, szinte megidézvén őket 
sorba:

»Kosztolányi Dezsőt, aki akkor lángoló volt, mint egy 
fiatal isten és gőgösen szemérmetes, mint egy gyerekszűz, 
Braun Henrik vezette be a műhelytitkokba. Első költeménye a 
Bácskai Hírlapban jelent meg.«

» . . .  Csáth Géza . . .  Egy a nagy ígéretek közül. Koszto
lányinak lélekben társa, finom és rajongón nemes művésze az 
írásnak és a sorsa tragikus sötétbe vész . . .«

»Somlyó Zoltánt, e furcsa vándort is idehozta Braun Hen
rik. Nem sok ideig dolgozott a hosszú asztalnál, de talán leg
szebb írásai itt születtek.«

És sorolja tovább Silenus azokat, akik Braun Henrik keze 
alól kerültek ki:

Vukov Lukácsot, « . . .  aki könnyedén, fölényesen mondott 
egy szép napon búcsút a szuboticai újságírásnak, hogy az 
akkor még hatalomszámba menő Egyetértés szerkesztőségé
ben dolgozzék és egy ideig a pesti újságíróvilág egyik zajos 
életcsoportjának (nyilván: elitcsoportjának —  K. T.) központja 
legyen«.

És:
»Gyón/ Géza, akit Sopronból hozott tiz forint előleggel 

Braun Henrik, és aki egyedül irta az akkor hanyatló lapot. Irta 
szépen, lelkesen, kicsit a költő naívságával. Azután elvitte a 
forgószél, amely lángolón hordta meg a nevét egy ország 
fölött és amely elvitte a messzi sírba.«

Šokčić megemlíti még a Bácskai Hírlap egykori munka
társai közül Stella Adorjánt, a későbbi budapesti szerkesztőt, 
Vajda (Weitzenfeld) Józsefet, Szaulics Antalt, dr. Kálnai De
zsőt, a szerkesztői közül dr. Weiss Jenőt, Baloghy Ernőt, a 
magam részéről pedig hadd tegyem hozzá dr. Lánczy Félixet is, 
aki 1911-ben volt rövid ideig a lap főszerkesztője.

A Bácskai Hírlap gárdájából került ki a szabadkai magyar 
újságírás egy másik jeles alakja, dr. Fenyves Ferenc is. Sze
gedi Emil a negyvenéves Napló jubileumi ajándékaként 1938- 
ban kiadott Fenyves-kötethez írt előszavában126 megemlékezik 
arról, hogy a Bácskai Hírlap szerkesztősége a főutcai Vojnics 
Máté-ház (a későbbi Lelbach-ház) első emeletén volt, és két 
szobából állt. S ide —  még rövidnadrágos gimnazista korában
— besompolygott nem egyszer Fenyves Ferenc is, Kosztolányi 
Dezsővel és az irodalmas fiatalság más tagjaival. Később az a 
kis, egy példányban készülő humoros lap, a Héber Hajnal, 
amelyet maga Fenyves Ferenc írt, eljutott Braun Henrik kezébe, 
s annyira megtetszett neki, hogy a nyári egyetemi vakációban 
a Budapestről hazatérő Fenyvest beinvitálta a szerkesztőségbe,



és rábízta a humorrovat vezetését. 1905-ben pedig dr. Csillag 
Károly, aki — mint Szegedi írja helytelenül, hiszen a Bácskai 
Napló 1905-ben még nem is létezett, csak 1907-ben indult meg 
— meg akarta törni a Bácskai Napló konkurenciáját, s ezért 
fel akarta frissíteni a szerkesztőséget, Fenyvest is meghívta, 
hogy kapcsolódjék be a szerkesztőségbe. így valóban ott dol
gozott egy ideig Fenyves Ferenc is a Bácskai Hírlapban, és 
Szegedi Emil szerint Braun Henrik nagyon szerette.

Nehéz volna megállapítani, hogy aztán mi is történt. 1908- 
ban ugyanis Fenyves Ferenc az újra meginduló Bácsmegyei 
Napló élére állt, és csakhamar élénk vitába keveredett Braun 
Henrikkel és lapjával, a Bácskai Hírlappal. Hogy komoly volt-e 
ez a vita, vagy sem, talán nehéz is megállapítani annak alap
ján, amit éppen Fenyves Ferenc mondott el egy visszaemlé
kezésében, s amit Szegedi Emil is idéz a Még egyszer elmon
dom című könyv 14— 15. oldalán. Szegedi így meséli el az ese
tet abból az időből, amikor Fenyves Ferenc belépett a Bácskai 
Hírlaphoz:

»Abban az időben Függetlenség címen Mukics Simon 
pártja hetilapot adott ki. Nem annyira híreket közöltek, mint 
inkább kíméletlen, sokszor fésületlenül kócos és szabadszájú 
kirohanásokat az ellentábor vezérei ellen. Dr. Ács Jenő je
gyezte a lapot és felkérték szerkesztőnek Fenyves Ferencet, 
aki a Bácskai Hírlapnál is dolgozott. A Függetlenségnek nem 
volt sok olvasója, ezért Fenyves, aki kifogyhatatlan volt ötle
tekben, arra kérte Braun Henriket, engedje meg, hogy a Bács
kai Hírlapban vezércikkben megtámadja a Függetlenséget.

— A saját lapodat? —  csodálkozott Braun.
Fenyves kirukkolt a tervével: a Bácskai Hírlapban ke

gyetlenül támadni fogja a Függetlenséget és a Függetlenség
ben ugyancsak ő fog válaszolni a támadásokra.

—  Na, majd meglátjuk —  mosolygott Braun Henrik és a 
következő napon megjelent az első kirohanás a Bácskai Hír
lapban a Függetlenség ellen. A következő héten megérkezett 
a „megfelelő" válasz. Ezt is, azt is Fenyves irta, aki ily módon 
saját magával polemizált és veszekedett elkeseredetten. Az 
álmos publikum felfigyelt a vad csatazajra és hétről-hétre izga
tottan várták a Függetlenséget, nem is sejtve, hogy a zajos, 
mulatságos kampányt egy és ugyanaz a kéz írja és irányítja.

Az ötlet bevált.«
így ír Szegedi Fenyves Ferenc visszaemlékezései alap

ján. Nos, ezek után nem természetes-e, hogy a krónikás kétel
kedik egy kicsit akkor, amikor a Bácskai Hírlap és a Bácsme
gyei Napló, illetve Braun Henrik és Fenyves Ferenc közötti vi
táról hall, illetve olvas. A Bácsmegyei Napló 1911. évi február
11-i számában azonban hosszabb cikk számol be arról, hogy



véget ért a Bácskai Hírlap és a Bácsmegyei Napló közötti új
ságíró-háború, mert —  mint a cikk írja — »a szabadkai újság
írók, akik már kinőttek a vidékieskedésből, nem akarnak po- 
jácái lenni a publikumnak.«

A Bácsmegyei Napló szerint Braunt és Fenyvest az kész
tette a közeledésre az újságírás egyetemes érdekein kívül, 
mert úgy vélik, hogy »a két legtekintélyesebb szabadkai újság 
szerkesztőinek egyetértése csak kulturális haszonnal járhat«. 
És mert a két szerkesztő vitája a közönség előtt folyt le, a 
lap úgy véli, hogy a közönség elé tartozik az elintézése is, s 
ezzel kapcsolatban leszögezi:

»Fenyves Ferenc kijelentette, hogy meggyőződést szerzett 
arról, hogy Braun Henrik a köztük folyamatban levő egyik saj
tóperben maga kérte az ellene hangoztatott sértő állítások 
bizonyítását s kijelentette, hogy Braun újságírói és egyéni tisz
tességét kétségbe nem vonja, mert a bizonyítani kért tények 
sem érintik azt, —  a sértő állításokért pedig a bíróság előtt 
ma bocsánatot kér.

Braun Henrik pedig kijelentette, hogy Fenyves Ferencet 
sem egyéniségében, sem újságírói működésében soha meg
bántani nem akarta, tudomása szerint meg sem bántotta.«

Igazi vita? Vagy csak ugyanolyan előre megfontolással 
megszervezett, még sajtóperrel is tarkított álcivakodás, amiről 
Szegedi Emil is ír a Függetienségge\ kapcsolatban? Ma már 
nehéz volna megállapítani. Annyi bizonyos, hogy a két jeles 
újságíró a továbbiakban a legnagyobb barátságban élt egy
mással. így telt el a világháború, s annak vége felé, 1917 
novemberében a Bácskai Hírlap felelős szerkesztői posztját 
dr. Havas Emil vette át, Braun Henrik pedig a lap tulajdonosa 
lett, és az is maradt egészen 1918. október 18-án bekövetkezett 
haláláig, ötvenéves sem volt még, amikor elragadta a halál. 
Október 20-án temették el a zsidó temetőben felajánlott dísz
sírhelyen. A háznál dr. Fenyves Ferenc mondott búcsúbeszédet, 
a sírnál pedig dr. Havas Emil búcsúztatta a Bácskai Hírlap 
szerkesztősége nevében.

A Bácskai Hírlap azonban nem sokkal érte túl tulajdono
sát. 1919 elején ugyanis a betiltás sorsára került, mint más sza
badkai lapok is. öthónapos szünet után aztán 1919. augusz
tus 2-án újra megjelent, de már Magyar Újság címen, és csu
pán az évfolyamszám, valamint az alcímként megmaradt Bács
kai Hírlap jelzés emlékeztetett elődjére. No meg persze A mi 
utunk című vezércikk is. Ez azonban már a következő korszak 
történetéhez tartozik, ugyanúgy, mint az is, amit šokčić meg
állapít, hogy később a belügyminisztérium dr. Stipan Matijević 
javaslata alapján engedélyezte Braun Henrik özvegyének, hogy 
1921. XI. 7-étől újra megindítsa a lapot, illetve helyesebben, 
hogy a lap újra felvehesse régi címét.



Szabadkáról Budapestre és vissza

Dr. Dušan Petroviótyal, ezzel a néppárti politikát folytató 
szerb ügyvéddel megismerkedtünk már a Bácskai Szemle és a 
Subotiőke novine megindításával kapcsolatban. Ö alapította 
Szabadkán az első igazi szerb nyomdát, s aztán egyszerre két 
lapot is indított benne: a Bácskai Szemlét és a Subotiőke no- 
vinét, sőt az előbbinek —  szerb létére — szerkesztője is volt a 
későbbiekben. Amikor aztán 1893 októberében megszűnt a 
Bácskai Szemle, ez korántsem azt jelentette, hogy dr. Dušan 
Petrović lemondott a lapszerkesztésről, bár nyomdájától is 
megvált. Ott állt tulajdonképpen a Subotiőke novine mögött is, 
amikor azonban a bunyevácok hetilapja már haldoklott, mert 
nem tudott megbirkózni a nehézségekkel, 1898-ban elhatározta, 
hogy újabb, ezúttal szerb lapot ad ki, a Baövanint.

Zomborban már régebben létezett egy ilyen című szerb 
lap. Mita Popopić, az ismert szerb költő indította, és 1893-ig 
meg is jelent. Ezt a Baővanint támasztotta fel halottaiból dr. 
Dušan Petrović 1898. április 12-én. Erről az eseményről a kö
vetkező bejelentésben értesítette a polgármestert:127

»Nagyságos Polgármester úr!
Az 1848. évi XVIII. tőrv. cikkben foglalt rendelkezésnek 

megfelelően van szerencsém Nagyságodnak ezennel tisztelet
tel bejelenteni:

miszerint tisztelettel alulírott felelős szerkesztésem alatt 
s tulajdonomat képezendő, hetenként egyszer megjelenő Bacs- 
vanin (BaMBaHHH) cimü társadalmi, közművelődési és köz- 
gazdasági helyi érdekű szerb nyelvű (czyril betűkkel nyoman
dó) hírlapot indítani szándékozom, mely Szabadkán Tomics 
Miklós nyomdájában fog nyomatni, s első száma 1898. évi 
április hó 24-én fog kiadatni.

Mely bejelentési kötelezettségnek a fenti törvény ren
delkezése értelmében úgy is mint a kiadó tulajdonos, úgy is 
mint felelős szerkesztő eleget tevén, vagyok kiváló tisztelettel

Dr. Petrovics Dusán ügyvéd 
mint a Bacsvanin kiadó tulajdonosa 

és felelős szerkesztője«

Bizonyára feltűnt e történet olvasóinak, hogy előbb április
12-ét említettem a lap indulásának napjaként, ebben a bejelen
tésben pedig április 24-e áll. Nos, egyik dátum sem tévedés. 
A 12-ét ugyanis Joso šokčić jegyezte fel, mert ez áll első he
lyen a megjelent lapon, s ez a görögkeletiek időszámítását 
jelzi. A hivatalos bejelentésben azonban dr. Petrovié a hivata
losan elfogadott dátumot használta. Magán a lapon — az első 
számtól kezdve azonban mindkét dátum szerepel, ilyenformán: 
»12 (24) aprila 1898«.



Egy másik érdekesség a lapon, amely egyébként az 
első cirillbetűs újság Szabadkán, hogy nem első évfolyammal 
kezdi megjelenését, hanem az 1898. április 24-i szám, Mita 
Popović zombori lapjának évfolyamait folytatván, a XI. évfo
lyam első számaként jelent meg. És van még valami a lap
fejben, ami hiányzik más szabadkai lapokról. Mert a Baővanin 
nemcsak azt közli magáról, hogy minden vasárnap megjelenik 
egész ív terjedelemben, hanem az előfizetési árat is, méghoz
zá úgy, hogy külön előfizetési ár szerepel az Osztrák-Magyar 
Monarchia területére és külön Szerbia területére. Érdemes 
már az összehasonlítás szempontjából is közölni mind a ket
tőt. A monarchia területén ugyanis évi 4 forint előfizetési ár 
ellenében kaphatták az olvasók a Baővanini, Szerbiában pedig 
évi 10 dinárért.

Ezek után pedig térjünk át magára a lapra, és olvassunk 
bele a vezércikkbe, mely a Prva reő (Első szó, azaz Beköszön
tő) címet viseli.

»Ezennel megindítom Szabadkán Baővanin címmel az 
első cirill betűkkel nyomott szerb lapot.

Mint ismeretes, ugyanezzel a címmel Zomborban majd
nem tíz éven át megjelent egy hetilap.«

»A zombori Baővanin megszűntével mindenkinek joga 
volna arra, hogy a volt tulajdonos előzetes engedélye nélkül 
is új lapot indítson ugyanazzal a címmel, annál is inkább, meri 
ez a lap többé nem is ugyanabban a helységben jelenik meg, 
de hogy ne lehessen szememre vetni, hogy idegen joggal élek, 
vagy hogy idegen jogokat játszom ki: ezért ajánlatosnak tar
tottam, hogy kérdéssel és kéréssel forduljak a Baővanin volt 
és legutolsó kiadó tulajdonosához és felelős szerkesztőjéhez, 
Kosta Georgijevió úrhoz, nem volna-e ellenére, hogy én a Bač- 
vanln címet adjam lapomnak.«

Mint a továbbiakban megtudtuk, Georgijevió készséggel 
megengedte nem csupán a cím használatát, hanem azt is, hogy 
folytassa a régi évfolyamokat, anélkül, hogy kikötné, hogy 
folytatnia kell a régi Baővanin irányvonalát is. így aztán nyu
godtan leszögezheti a vezércikk:

»Mint nem politikai lap, mint a pártoktól és egyénektől 
teljesen független közlöny, nem szolgál majd semmiféle pártcé
lokat, hanem egyedül a szerb nép jogos kívánalmait és érdeke
it és mindazt, ami képes arra, hogy szellemileg, erkölcsileg és 
anyagilag előbbre vigye népünket.«

Persze az ember eleve gyanakvással fogadja az efféle 
fogadkozásokat, különösen ha emlékezik arra, hogy annak 
idején dr. Dušan Petrovió néppárti magatartásával tűnt ki, s 
hogy 1896-ban már ki akart adni egy lapot Ustav (Alkotmány) 
címmel, amellyel —  mint a Szabadkai Hírlap írta róla —  az 
lett volna a célja, hogy a szerbeket rábírja arra, hogy vala



mely országos pártba lépjenek be, ami természetesen nem lett 
volna más, mint a inéppárt, hiszen ennek programjával lépett 
fel Óbecsén képviselőjelöltnek is. S hogy ezt a néppárti prog
ramot 1898-ig sem vágta a sutba, arról tanúskodik a vezércikk 
további része is:

»Ez a lap éber szemmel figyelni fog népünk körében 
minden jelenséget, és visszatartja becsületes és romlatlan né
pünket minden tévelygéstől, de különösen a szerencsétlen szo
cialista mozgalomtól, nehogy ártatlanul üldözésnek legyen ki
téve, és követelni fogja, hogy más alkalmas és törvényes úton 
kapjon segítséget a nép, azaz annak az egészséges elgondo
lásnak a megvalósításával, ,,földműves szövetkezetek” alakí
tásával.

Lapunk egyébként helyi jellegű lesz annyiban, amennyi
ben különleges figyelmet fordít azokra az eseményekre és 
jelenségekre, amelyek népünk körében történnek Bácskában 
(ahol minden kellemetlen körülmény ellenére még mindig je
lentős módos és intelligens része éldegél), a mellett azonban, 
amennyire a lap jelenlegi terjedelme engedi, feljegyez min
dent, ami az egész szerbség körében történt — és aminek ál
talánosabb jelentősége van.«

És a továbbiakban:
»Komoly idők következtek be népünk e vidékeken való 

fennmaradása szempontjából. A mai körülmények között né
pünknek ezeken a vidékeken nincs egyéb védelme, mint saját 
közlönyei, ezért tehát szükséges, hogy minden vidéknek meg
legyen a maga külön közlönye, amelynek segítségével a nép 
minden rétege tájékozódást nyerhet és tudomást szerezhet a 
nehézségeiről, s arról, hogy hol keresheti ezek orvosságát köz- 
művelődési és anyagi téren egyaránt.«

A dr. Dušan Petrović által írt vezércikken és az előfize
tési felhíváson kívül több rovatra oszlik a lap. Vannak helyi és 
környékbeli hírek, hírek a hazából és a nagyvilágból, van köz- 
gazdasági rovat, kereskedelmi rovat, a következő számban 
Különféle, valamint viccrovat is, a harmadik számban pedig a 
tárca is megjelenik. A hatodik számban találhatunk egy hosszú 
tudósítást a boszniai Visokóról. A tudósító neve ugyan nincs 
feltüntetve, de kiderül, hogy már a zombori időkben is tudósí
totta a Bačvanint, s úgy véli, hasznosak lesznek mostani tudó
sításai is, mert: » . . .  lapjuk gyökeret verhet ezeken a vidéke
ken is, s a Boszniából és Hercegovinából érkező tudósítások
nak egyetemes jelentőségük van minden szerb szempontjából.«

A lap szerb jellege természetesen új területeket nyit meg 
előtte, és ennek megfelelően sorra jelennek meg a tudósítások 
is Zomborból, Szenttamásról, Péterrévéről, 1898. évi 7. számá
ban pedig egy hosszú felhívást is közöl A szerb nemzetség



hez (Srpskom rodu) címmel. Ezt a felhívást 1898-ban, Szent 
György napján Kninben bocsátották ki egy alapítvány létesíté
se alkalmával, s a bizottság minden tagja aláírta. Bizonyára 
érdemes közelebbről is megismerkedni vele:

»Felső-Dalmáciában van Kosovo polje, amely 17— 18 ki
lométer hosszúságban húzódik. Ezen a területen csak szerbek 
élnek, akik a kosovoi (rigómezei) összeomlás után telepedtek 
meg itt különböző szerb országokból, és Kosovónak nevezték 
el ezt a mezőt.

1889-ben, amikor az egész szerbség megemlékezett a 
kosovoi összeomlás szomorú ötszázadik évfordulójáról, a dal- 
máciai Kosovón felszentelték a Lazar cár vértanú fejedelem 
emlékét őrző újonnan épült templomot. Attól kezdve Dalmácia 
minden részéből, de a szomszédos Boszniából és Likából is 
tömegével érkezik a szerb nép, hogy fogadalmat tegyen a 
vértanú fejedelemnek. A múlt esztendőben a zarándokok szá
ma elérte a 10 000 lelket. S amennyire a fogadalom miatt jön 
a szerb nép, ugyanannyira jön azért is, hogy lássa az igazi 
szerb népszokásokat, amelyek ősidőktől kezdve fennmaradtak. 
A knini szerb Ifjúság kezdeményezésére ebben az évben beve
zetik a vitézi népi játékokat, amelyeken dijakat is kiadnak. A 
dalmáciai Kosovo idővel a szerb Olümposszá válik.«

Az alapítvány bizottsága tehát anyagi támogatást kért a 
bácskai szerbektől .is a nemes célra.

Újra és újra jelentkező rovat a lapban az Iz srpske pres- 
tonice ( A szerb székvárosból) című, amelyben az állandó tudó
sító Beogradanin (Belgrádi) aláírással a szerb főváros életének 
eseményeiről számol be rendszeresen. A lap azonban nemcsak 
a határon túlra tekint, hanem vissza-visszatér egyik itteni nagy 
problémájára, a szocializmus terjedésére is. Kilencedik szá
mában például ezt a címet adta egyik cikkének: »Egy pillan
tás a szocialistáknak a vagyon egyenlő felosztásáról szóló ta
nítására« (Pogled na učenje socijalista o podjednakoj podeli 
imán ja). S a cikkben így ír:

»A mi kedves hazánkban, s a mi közvetlen közelünkben 
valami új csapás jelentkezett: a szocializmus, amelynek legfőbb 
jellegzetessége: a vagyon egyenlő felosztása, mert a szocialis
ták ezáltal vélik boldogítani az emberiséget! Minthogy ez a 
tanítás szemmel láthatóan ellentétben van a kereszténységgel 
és minden állami szervezettel, kötelesek vagyunk gondoskodni 
arról, és minden lehetőt elkövetni azért, hogy ezt a tanítást 
megdöntsük, s az ártatlanokat megóvjuk az ördögi csapdától.«

Ebból a célból a lap átvesz egy cikket a Srp. Siónból kis
sé rövidített formában, hogy alaposabb tájékoztatást adjon 
arról, mi is az a szocializmus. És ugyanebben a számában — 
mintegy elrettentő például — beszámol arról is, hogy az Adán



megjelenő Zemljodelac (Földműves) című »szerb lapocska«, 
amely a szerbségnek szánt szocialista közlöny, immár ismétel
ten a szegedi esküdtbíróság elé került három cikke miatt, és 
szerkesztőjét, Mita Radujkovot négyhavi államfogházra és 100 
forint pénzbüntetésre ítélték.

Ettől a számtól kezdve egyébként bizonyos külső válto
zások történnek a Baővaninon. A hírrovat elején egy kövér 
betűs kis értesítés tudatja az olvasókkal, hogy —  sok olvasó 
kívánságának megfelelően — a lap ettől a számtól kezdve vala
mivel nagyobb formátumban jelenik meg. A következő szám
tól kezdve pedig újabb változás: az addigi három hasábos tör
delés helyett ezután négy hasáb kerül egy oldalra, azaz vala
mivel keskenyebb lesz egy hasáb, é s  az 1898. évi augusztus 
21-i (a görögkeleti számítás szerint 9-i), 17. szám pedig azt közli 
az olvasóközönséggel, hogy a lap legutóbbi száma nem jelen
hetett meg, mert a Baővanin nyomdát cserélt, és Székely Simon 
nyomdájába ment át. S minthogy ennek a nyomdának nem 
voltak cirilíbetűi, a megrendelt betűk pedig nem érkeztek meg 
idejében, ez okozta a kiesést. A változások közé tartozik még 
az is, hogy a következő év elején újból rátér a lap az ere
deti három hasábos tördelésre, és ugyanebben az időben va
sárnap és csütörtökön is megjelenik, de már a 4. számtól 
újra visszatér a heti egyszeri megjelenésre. Ezt a visszatérést 
meg is magyarázza. Először is azzal, hogy »a visszhang nem 
olyan, hogy az előfizetésekből fedezhessük e szükséges lap 
kiadásának megnövekedett költségeit, márpedig senki sem 
kívánhatja tőlünk, hogy ráfizessünk a lapra. A szerb lap kiadá
sának költségei itt Szabadkán olyan magasak, amilyenek talán 
sehol másutt. . .«

» . . .  A másik fontos ok az, hogy a szerződtetett állandó 
munkatársunknak ezekben a napokban a kényszerítő körül
mények folytán el kellett hagynia bennünket, s e lap szerkesz
tője ügyvédi teendői mellett nincs abban a helyzetben, hogy 
egymaga elvégezhessen minden munkát, amit a hetenként több 
mint egyszer megjelenő lap szerkesztése megkövetel.«

így hát újra hetilap lett a Baővanin, de ezután már nem 
is élt sokáig: már 1899-ben megszűnt, és szerkesztője itthagyta 
Szabadkát, Budapestre távozott. A Szabadkai Városi Könyvtár
ban az 1899. szeptember 27-i (azaz: 15-i), 39. szám az utolsó.

Mielőtt azonban rátérnék dr. Dušan Petrovió további, bu
dapesti vállalkozására, hadd említsem meg a Baővanin még 
két cikkét. Az első még 1898. november 20-án (8-án) jelent 
meg, és címe A szerb iskolák jövője (Budućnost srpskih ško- 
la). Egyebek között ezt olvashatjuk benne:

»A magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter hatalmas 
pénzeket kapott iskolai célokra. Ebből a pénzből megjavítja



mindazokat az iskolaépületeket, amelyek nem felelnek meg a 
mai követelményeknek, és felemeli a tanítói fizetéseket, ame
lyek alacsonyabbak a törvényben előirt minimumnál. Magától 
értetődik, hogy ezek az iskolák akkor »állami felügyelet« alá 
kerülnek, vagyis magyarán szólva elveszítik nemzetiségi jel
legüket —  községiekké válnak.

Ez tény, és nekünk meg kell állnunk előtte, és megkér
deznünk magunktól, mennyire készültünk fel, hogy szembe
szálljunk ezzel a veszéllyel? Mit csináltunk és mit tettünk azért, 
hogy megfelelő eszközöket teremtsünk elő, amelyekből fenn
tarthatjuk iskoláinkat, ahogyan azt az állami törvény előírja, és 
hogyan őrizhetjük meg őket a magunk számára.«

A maga felvetette kérdésre megállapítja, hogy bizony 
a válasz negatív. Mert igaz ugyan, hogy az utóbbi időben a 
szerb nők adományok gyűjtésébe kezdtek a szerb egyházi isko
lák fenntartása érdekében, de ez az adománygyűjtés egyálta
lán nem oldja meg a kérdést. Mi tehát a teendő? A Bačvanin 
válasza meglehetősen általános: csupán az összefogás szüksé
gességére mutat rá, hogy mindenki teljesítse kötelességét a 
szerbség körében. Konkrét javaslat semmi! Minden jel arra 
mutat, hogy dr. Petrović és a Baövanin voltaképpen nem is túl
ságosan erőltette meg magát a szerb érdekek védelmével kap
csolatos feladatok vállalása terén. Sokkal inkább ő maga igye
kezett politikai pályafutásra —  a magyar kormányzat kereté
ben. önkéntelenül is újra eszembe jut, amit a tervezett Ustav 
(Alkotmány) című lap indításával kapcsolatban írt róla a Sza
badkai Hírlap, hogy tudniillik dr. Petrovićnak a lap indításával 
kapcsolatban az lett volna a célja, hógy a szerbeket rábírja: 
lépjenek be valamely országos pártba. S hogy ez a képzet- 
társítás nem is egészen véletlen, arra tanú a másik említett 
cikk is, amely a Baövanin 1899. évi 10. számában jelent meg. 
A lap ugyanis teljes egészében átvette a budapesti Alkotmány 
»Exlex« stanje u srpskoj crkvi című cikkét (az eredeti cím min
den bizonnyal ilyesféleképpen hangzik: »Exlex« állapot a szerb 
egyházban), sőt bevezetőként vezércikket is írt elé, amelyben 
rámutat arra, hogy 30 esztendeje, mióta tart a szerbség auto
nómiaharca, állandó küzdelmet kellett folytatni a rágalmazók
kal, mindenfajta cselszövőkkeJ, majd leszögezi:

»De azért mégsem kell elcsüggednünk. Hanem valameny- 
nyiünknek, akik szerb kezünkkel és szerb szívvel a magyar 
vagy német tollat is tudjuk használni, mostantól kezdve sokkal 
inkább arra kell törekednünk, hogy az idegen világ elé tárjuk 
nehézségeinket és törvényes kívánságainkat az igazi megvi
lágításban, és tájékoztassuk harcunk jogosságáról, s ez annál 
könnyebb lesz számunkra, mert íme, most akad egy tekinté
lyes fővárosi magyar lap (és még lesz több ilyen is), amely az
zal a régi, igazi magyar igazságérzettel megnyitja hasábjait az 
igazság és jog előtt.«



Ehhez még csak azt kell hozzátenni —  ismételten — , 
hogy a budapesti Alkotmány a néppárt lapja volt, s ennek a 
néppártnak a szolgálatába szegődött kezdettől fogva dr. Dušan 
Petrović is. És nem sokkal az Alkotmány cikkének átvétele és 
méltatása után, amikor itt Szabadkán képtelen volt megbirkózni 
az anyagi nehézségekkel és fenntartani lapját, minden bizony
nyal ezzel a politikai beállítottsággal hagyta itt Szabadkát, ment 
fel Pestre, s ott már a következő év elején, az új század bekö- 
szöntével újabb szerb lapot indított — a Magyarországon élő 
szerbek számára.

Mindössze néhány hónap telt el tehát a Bačvanin meg
szűnése és dr. Petrovió új lapjának megindulása között. Ennek 
az új lapnak Növi vek (Új század) volt a címe, és első száma
1900. január 21-én (illetve 9-én) jelent meg szintén cirillbetűk- 
kel, éspedig ezúttal mint napilap, amely hétfő kivételével min
dennap eljut az olvasókhoz. Tulajdonosa és felelős szerkesz
tője is dr. Dušan Petrović volt.

A vállalkozás azonban Budapesten sem mutatkozott sokat 
ígérőnek, úgyhogy a 36. számmal be is szüntette megjele
nését a Növi vek, ez a szám azonban nincs meg a Matica 
srpska 'könyvtárában, csupán a 35. szám, amely 1900. márci
us 7-én (azaz: február 23-án) jelent meg. Ezután egy kis szünet 
következett. Úgy látszik, dr. Petrovió jobbnak látta új lapjával 
együtt visszatérni Szabadkára, és 1900. július 26-án (13-án) már 
itt adta ki Hirth és Társa nyomdájában —  de már nem mint 
napilapot, hanem mint hetenkét kétszer: vasárnap és csütör
tökön megjelenő újságot. És még valamit változtatott rajta. 
Talán éppen a Baövaninnal szerzett tapasztalatai alapján rá
jött arra, hogy Szabadkán egy szerb lapnak nincs elegendő 
élettere, ezért úgy döntött, hogy a szerbeket és bunyevácokat 
egyaránt igyekszik bevonni az olvasók közé —  annál is inkább, 
mert hiszen a bunyevácoknak a Subotiőke novine megszűnése 
után megint csak egy lapjuk maradt — , és ettől kezdve cirill- 
és latin betűs cikkekkel vegyesen adta ki új lapját, amelynek 
tulajdonosaként csak egy szó szerepelt a lapon: Družina 
(Társaság). Érdekes, hogy abban a bejelentésben, amelyet dr. 
Dušan Petrovió 1900. július 25-én nyújtott be a polgármester
hez,128 egyetlen szóval sem említi, ki is a lap tulajdonosa. A 
bejelentés egyébként így hangzik:

»Nagyságos Polgármester Úr!
Az 1848. évi XVIII. t. c. 30. § első bekezdése értelmében 

van szerencsém az ott foglalt rendelkezésnek megfelelően be
jelenteni, miszerint folyó 1900. évi Július hó 26-tól kezdve 
Szabadkán Növi vek (Új század) címmel hetenként kétszer 
megjelenő társadalmi, közgazdasági és közművelődési érdekű



és tartalmú, szerb nyelvű hírlapot indítok meg felelős szer
kesztésemben, mely lap itt helyt Hirth Lipót és társa nyom
dájában fog nyomatni.

Kiváló tisztelettel 
Dr. Petrovics Dusán ügyvéd 

mint a Növi vek című szerb nyelvű hírlap 
felelős szerkesztője«

A lap első szabadkai számában így köszönt be dr. Pet-
rović:

»Amikor Budapesten megszüntettem a Növi vek című 
napilap kiadását, akkor az utolsó —  36-ik —  számhoz csatolt 
bejelentésben őszintén és nyíltan feltártam az okokat, amelyek 
gátolták e lap további kiadását, tekintettel az itteni szerb újság
írás helyzetére, továbbá megemlítettem bizonyos embereknek 
egyáltalán nem a nyilvánosság számára szánt mesterkedéseit, 
akik már e lap kiadásának kezdetén aláásták fennmaradásának 
alapjait.

Ezek a rejtett, de általam csak később megismert törekvé
sek, amelyek egyrészt a párti szűkkebíűség zavaros forrásából 
eredtek, amelynek semmiképpen sincs ínyére, hogy lehet és 
fennállhat egy szerb lap pártjelleg nélkül is, másrészt pedig a 
végtelen önzés mocskos motívumaiból —  sajnos titkos akna
munkájukkal —  sikerre vitték alattomos törekvéseiket, úgyhogy 
lapom a hatalmas költségekkel nem képes kibírni azt a bizo
nyos időt, ami szükséges ahhoz, hogy mélyebb gyökereket 
verjen.«

»A lap programja a régi marad, ami kifejezhető néhány 
szóval: nem szolgáljuk mi senki kedvét, hanem csakis az igaz 
Isten igazságát.«

»A Növi vek tehát mint a nyilvánosságnak szánt közlöny 
csakis a szerb nép javát tartja szem előtt, útmutatója és vezér
lő csillaga lesz, s mint ilyen, mindig tiszta szerb lap lesz, 
bármiféle más szándék nélkül, csakis azzal a céllal, hogy né
pének hasznára legyen.

E mellett azonban b u n y e v á c  b a r á t a i n k  k í v á n 
s á g á r a  bevezettünk lapunkba egy újítást is. —  A N ov i 
v e k e t  c i r i l l -  és  l a t i n  b e t ű k k e l  i s  n y o m j u k .

Bunyevác testvéreink, mióta megszűnt a Subotičke novine, 
amely mintegy hat éven át mint népi közlöny szolgálta katoli
kus bunyevác testvéreink felvilágosulását, lap nélkül maradtak, 
s ezért tekintélyes tagjaik révén kifejezték azt a kívánságukat, 
hogy ha már ez idő szerint nincs saját kizárólagos közlönyük, 
legalább a mi lapunk nyissa meg hasábjait a latin betűknek is, 
hogy népünknek az a része, amely nem ismeri a cirillbetűket,



módot kapjon, hogy lapunkból tudomást szerezzen bizonyos 
dolgokról, amelyek elsősorban érdeklik, azaz a helybeli és 
környékbeli hírekről.«

így aztán valami kettősség jellemzi a Növi vek életét. Ar
ról például, hogy I. Sándor szerb király házasságot kötött és 
kiáltvánnyal fordult a szerb néphez, valamint a párizsi béke- 
kongresszusról is, nem is beszélve a sok szerbiai hírről, ci- 
rillbetűs cikkekben számol be az újság, a helyi híreket pedig 
latin betűkkel közli.

A lapra általában jellemző a határon túlra tekintés. Nem
csak az új szerb kormány névsorát közli, nemcsak hogy lel
kendezve számol be Sándor király házasságkötéséről Szer
bia fényes napjai (Svetli dani Srbije) című cikkében, nemcsak 
szlovéniai tárcát közöl, hanem állandó rovatot is nyit Szer
biai események (Dogadjaji u Srbiji) címmel. A lapnak azon
ban Szabadkán sem volt több szerencséje, mint Budapesten, 
és igen rövid életű lett. Már 1900 folyamán megszűnt. A Ma- 
tica srpska könyvtárában az 1900. szeptember 23-i (azaz: 10-i) 
az utolsó szám.

Krajcáros napilap

Amikor a Növi vekről kezdtem beszélni, két újságot át
ugrottam a sorban, éspedig azért, mert a Növi vek —  a szer
kesztő személyét tekintve —  tulajdonképpen folytatása a Bač- 
vaninnak, együtt kellett hát tárgyalnom őket. Hadd térjek 
azonban vissza az eredeti sorrendhez!

1898 szeptembere arról nevezetes, hogy tragikus gyász 
érte a bécsi udvart. Erzsébet királyné ugyanis, aki a magyar 
uralkodó osztályok képviselőivel való kapcsolatai révén előse
gítette az 1867. évi kiegyezés létrejöttét, Rudolf herceg tragi
kus halála után gyakran utazgatott külföldön. 1898 nyarának 
végén így jutott el Svájcba is, ahonnan haza sem tért többé, 
mert Genfben a hajóhídon egy Lucoheni nevű olasz anarchista 
meggyilkolta. Ez a világszerte nagy visszhangot keltett esemény 
hozta létre a sorrendben következő szabadkai újságot, amelyet 
voltaképpen nyugodtan tekinthetnék alkalmi újságnak is, mert 
kizárólag az osztrák császárnő és magyar királynő meggyilkolá
sa keltette életre, viszont nemcsak egy száma jelent meg, ha
nem —  naponta megjelenve —  végigkísérte a gyilkossággal és 
a temetéssel kapcsolatos eseményeket.

Magáról a lapról nem sok nyom maradt hátra. Csupán 
a levéltár őriz egy régi okmányt, egy régi bejelentést, amely 
azt tudatja a város vezetőségével, hogy Tomics Miklós könyv- 
nyomdász szükségesnek tartotta, hogy a már meglevő szabad
kai lapok mellett egy külön, erre az alkalomra kiadott lap



révén is tájékoztassa a nagyközönséget a királynő meggyil
kolásáról. A bejelentés így szól:129

»Nagyságos Mamuzsich Lázár polgármester úrnak
H e l y b e n

Az 1848-iki sajtótörvény rendelkezése értelmében kiváló 
tisztelettel van szerencsém bejelenteni, hogy a Felséges Ki
rálynő elhunyta alkalmával, —  kizárólag az erre vonatkozó 
értesülések közlésével —  egy naponkint megjelenő Gyászlap 
című időszaki lapot ad ki könyvnyomdánk, miről szives tudo
mást venni kérek.

Szabadkán 1898 évi szeptember 11-én

A Nagyságos Polgármester Úrnak 
megkülönböztetett tisztelettel 

(pecsét)
Bíró János üzletvezető«

A pecsétnek ez a felirata: »Tomics Miklós könyvnyom
dája, Szabadkán«.

Ennyi az egész. Minthogy a lapból egyetlen példány sem 
maradt fenn — legalább is nem található egyik nagy könyv
tárban sem — , azt már nem tudhatjuk, hogy milyen is volt ez 
a lap, és azt sem, hogy pontosan hány szám is jelent meg 
belőle. A következő lapról, a Bácskai Újságról 'már jóval töb
bet megtudhatunk. Először is a Szabadkai Közlöny közölt egy 
kis hírt arról 1899. január 15-i számában Krajcáros napilap 
Szabadkán címmel, hogy egy új politikai napilap indul meg 
a városban, mely a budapesti Friss Újságnak konkurrenciája 
lesz. A Szabadkai Közlöny nem írja meg ugyan a lap címét, 
csupán annyit jelez, hogy »A lap —  mint halljuk —  ellenzéki 
irányú lesz«, kétségtelen azonban, hogy ez a hír a Bácskai 
Újságra vonatkozik —  már az ára is erre mutat, hiszen a 
Bácskai Újság ára —  mint a fejrészből láthatjuk —  1 krajcár 
volt, s a Szabadkai Közlöny éppen ezt a címet adta hírének.

Először is hadd soroljam fel az általános adatokat! A 
lap első száma 1899. január 22-én, vasárnap jelent meg, pon
tosan egy héttel azután, amikorra a felelős szerkesztő beje
lentette a polgármesternél megjelenését.130 Erre a bejelentésre 
még majd visszatérek, előbb azonban hadd közöljem azt is, 
hogy a felelős szerkesztő dr. Reisner Lajos szabadkai ügyvéd 
volt, aki az ipartestület vonalán vett részt a város politikai 
életében. Dr. Reisner Szabadkán »született 1857. június 25-én- 
Jogi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte, s 1882-ben 
jogtudori, 1883-ban pedig ügyvédi oklevelet szerzett. 1886-ban, 
az ipartestület megalakulásakor iparhatósági biztosnak nevez
ték ki. Titkára volt a millenniumi kiállításnak, és az ő révén 
Szabadka iparososztálya igen nagy számban volt képviselve 
a kiállításon, és számos kitüntetést is szerzett.



Hadd jegyezzem meg, hogy akkorjában a város külön
böző egyesületeinek mindnek megvolt a maga politikai jelle
ge. A szabadelvű párté volt például a Polgári Olvasókör, vala
mint a Pučka kasina, a néppárté a Katolikus Kör, a Katolikus 
Legényegylet, a Szt. Vince Egylet. Még a temetkezési egyletek 
is pártalapon működtek. Nos, az ipartestület a függetlenségi 
ellenzéknek az egyesülete volt, választmányában a független
ségiek voltak túlsúlyban (akár a Népkörben is), s minthogy 
dr. Reisner ennek a vonalán állt, joggal állapíthatta meg tehál 
a Szabadkai Közlöny, hogy az új »krajcáros lap« ellenzéki 
irányú lesz. És hadd mondjam meg mindjárt azt is, hogy dr. 
Reisner a továbbiakban is híven kitartott a függetlenségi párt 
mellett, és választmányi tagja volt a Szabadkai Függetlenségi 
Körnek (a Népkör utódának) is, Pausics Jánossal együtt, aki
vel egyébként együtt tevékenykedett az ipartestületben is. És 
kitartott függetlenségi politikája mellett akkor is, amikor 1907- 
ben iparhatósági biztos lett Szabadkán, és bekerült a törvény- 
hatósági bizottságba is.

És volt még egy név a Bácskai Újság lapfejében: dr. Bó- 
lits József főmunkatárs neve. A lap szerkesztősége és kiadó- 
hivatala a Batthyány utca 5. szám alatt volt, az újságot a kiadó- 
tulajdonos Tomics Miklós könyvnyomtató intézete állította elő.

Most pedig térjünk vissza a már előbb említett bejelen
tésre! Érdemes bővebben foglalkozni vele, mert egyrészt eltér 
az eddigiektől, másrészt pedig bizonyos bonyodalmak is szár
maztak belőle, amelyekre már céloztam a Bácskai Hírlap na
pilappá válásával kapcsolatban. Lássuk tehát a bejelentést, 
amely 1899. január 10-én érkezett a polgármesteri hivatalba, 
s mint már említettem, 15-én reggelre jelezte a Bácskai Újság 
első számának megjelenését. Minthogy a Bácskai Újság poli
tikai lap volt, így természetesen szükség volt a törvényes 
óvadék letétbe helyezésére is. Mindez benne foglaltatik a be
jelentés folytatásában:

»A Bácskai Újság felelős szerkesztője én I. renden alul
írott Dr. Reisner Lajos ügyvéd leszek s a felelősséget a kia
dandó politikai újság minden közleményéért, minden irányban 
ezennel magamra vállalom. Lakásom Szabadkán Wesselényi 
utca I. kör 44. sz. alatt van.

A Bácskai Újság kiadója én II. renden alulírott Tomics 
Miklós nyomdatulajdonos leszek s kötelezem magam minda
zon, törvény és miniszteri rendeletekben előírt kötelességeket 
pontosan teljesíteni, a melyeknek teljesítése mint nyomdatu
lajdonost és kiadót terhelők előírvák. Ezek teljesítéséért a 
felelősséget minden irányban én vállalom magamra. Lakásom 
Szabadkán Batthyány utca VII. kör 5. sz. a. van, ugyanitt van 
nyomda helyiségem, a hol a lap nyomatni fog.



Bejelentjük, hogy az általunk szerkesztendő s illetve kia
dandó Bácskai Újság Szabadkán, éspedig a hétfői napok ki
vételével más napokon minden nap reggeli 4 órakor fog meg
jelenni és szétküldetni, s tekintve hogy az 1848. évi XVIII. t. c. 
Ili. fej. 30 § 2. pontja rendelkezéséhez képest 10.000 frt biz
tosítékot a lapok akkor tartoznak letenni, „ha a lap naponkint 
jelenik meg", tekintettel arra, hogy lapunk hétfői napokon nem 
fog megjelenni, a törvény követelte 5250 frtot az az ötezer- 
kettőszáz ötven forintot a Szabadkán székelő takarékpénztár 
és zálogház részvénytársaságnál készpénzben az ide mellé
kelt I. könyv 124 f. sz. számú takarékpénztári betéti könyv 
szerint / renden alulírott Dr. Reisner Lajos letettem, és a betéti 
könyvet Nagyságod kezeihez ezennel biztosítékul azzal a ki
jelentéssel teszem le, hogy ezen összeg a megindítandó Bács
kai Újság politikai hírlap feltétlen és visszavonhatatlan bizto
sítékául szolgáljon mindaddig, míg az általunk szerkesztett s 
kiadandó Bácskai Újság megjelen. —  A letett összegből a 
sajtóvétségérti elmarasztalás esetében a pénzbüntetés, nem 
különben a kiadói kötelességek elmulasztása miatt kiszabandó 
pénzbírság bármikor, a mi meghallgatásunk nélkül levonathas- 
sék, bejelentjük azonban azt is, hogy ezen biztosíték-összeg 
tulajdonjoga a Szabadkán székelő takarékpénztár és zálogház 
részvénytársaságot illeti, arra a mi magán, nem a lap szer
kesztése és kiadásából eredő tartozásunk fejében végrehajtás 
s foglalás nem vezethető, s ha a Bácskai Újság megszűnik, 
úgy a biztosíték fejében letett betéti könyv csakis a szabad
kai takarékpénztár és zálogház réswénytársaság igazgatósá
gának lesz kiadható, —  és esedezünk: méltóztassék ezen be
jelentésünket tudomásul az általam I rend. alulírott felelős szer
kesztő által letett, a szabadkai takarékpénztár és zálogház 
részvénytársaság által I. könyv 124. f. sz. szám alatt és 5250 
frt az az ötezerkettőszáz-ötven forintról kiállított betéti köny
vet pedig mint a Bácskai Újság biztosítékát hivatalos őrizet 
alá venni.

Szabadkán, 1899. év január hó 10-én.«
A bonyodalom ott kezdődött, hogy a bejelentést, illetve 

az óvadékként felajánlott betétkönyvet nem fogadta el a pol
gármesteri hivatal —  mégpedig két okból sem. Először is 
elégtelennek minősítette az 5250 forintot, azzal az érveléssel, 
hogy a Bácskai Újságot, ha nem is jelenik meg hétfőnként, a- 
zért napilapnak kell tekinteni, márpedig a napilapoknak 15 500 
forint óvadékot kell letétbe helyezniök. Másrészt nem fogadható 
el a betétkönyv azért sem, mert —  mint a visszautasításban 
áll —  »az ezen rendeletben megjelölt óvadékképes értékpapí
rokon kívül más értékpapír hírlapbiztosíték gyanánt el nem 
fogadható«.

A lap azonban az óvadék visszautasítása ellenére is meg
jelent. Február 1-én aztán a szegedi királyi ügyészségtől átirat



érkezett a szabadkai polgármesteri hivatalhoz. Az ügyészség 
felfigyelt rá, hogy a Bácskai Újságban politikai tartalmú és jel
legű cikkek jelennek meg, s ezért az iránt érdeklődött, hogy 
»a megkívánt biztosíték íetétetett-e«, s ha igen, miből áll. Az 
ügyiratcsomóban azután ott találjuk Tomics Miklós március
24-én kelt bejelentését, amely szerint visszalépett a lap kia
dásától, és azt Dugovich Imre vette át. És végül az óvadék
ügyben a Budapesti Általános Óvadékbank részvénytársaság 
is közbeszólt, csatolván a magyar királyi kúria egy régebbi íté
letét, amely ezzel az indoklással zárul:

»A hétnek bizonyos előre meghatározott napján semmi
féle alakban meg nem jelenő időszaki lap ,,naponkint” meg
jelenő lapnak nem tekinthető és igy a legnagyobb biztosíték 
letételére nem kötelezhető éspedig annál kevésbbé, mert a 
biztosíték szolgáltatása az 1848. XVIII. te 1. §-ában alapelvül 
kijelentett sajtószabadságnak korlátozását képezvén —  még 
kétség esetén is a törvény alapelvéhez közelebb lévő felfogás 
érvényesíthető.«

Az Általános Óvadékbank közbenjárása és az általa óva
dékként letett 5250 frt aztán megtette a hatást, és a polgár- 
mesteri hivatal is elfogadta a kúria érvelését, úgyhogy a Bács
kai Újság 1899. április 8-ától hivatalosan is politikai lap lett. 
Láttuk azonban >már, hogy ami —  hála a Budapesti Általános 
Óvadékbank tájékozottságának és közbenjárásának —  sike
rült a Bácskai Újságnak, az alig három év múlva nem sikerült 
a Bácskai Hírlapnak, mert a belügyminiszter a jelek szerint 
nem ismerte, vagy nem akarta ismerni a kúria döntését.

Mindezek után azonban nézzük meg a lapot! Mindenek
előtt az 1899. január 22-'i, 1. számban megjelent beköszöntőt.

»Haza! Törvény! Király! E szent háromság van kibontott 
zászlónkra írva« —  közli az újság, s azután ismerteti a célt: 
» . . .  fel rázni tespedéséből városunk és e szép megye lakos
ságát, hogy tudjon érezni a közérdek követelményei iránt«. A 
cél érdekében —  mint a szerkesztőség ígéri —  figyelemmel 
kísérik a közélet minden fontosabb mozzanatát és tárgyilagos 
bírálat tárgyává tesznek »minden olyan történt dolgot, terve
zett intézkedést, mely a társadalom életére vonatkozik«.

Már az első számokból látszik, hogy a lap hangvétele 
higgadtabb —  akkor is, ha a szocialistákról ír, és még akkor 
is, ha a Bácskai Hírlap egy híradásával kapcsolatban a tör
vénykezés, az igazságszolgá<ltatás elleni támadásra reagál. Ál
talában megfigyelhető, hogy az első oldalon közöl egy-egy 
vezércikket, no és a tárcát, a belső oldalak anyaga pedig 
rövidebb-hosszabb formában feldolgozott hír.

Egy vezércikk például a munkások helyzetéről szól.131 Ez 
a cikk igen jellemző képet nyújt a szerkesztőség felfogásáról. 
Olvassunk csak bele:



» A munkások nevében érkeznek hozzánk Bácsmegye 
minden vidékéről levelek. Az egyikben az éhező munkás mun
káért könyörög, a másikban az éhség már fenyegetésre kész
teti a levél íróit, a harmadikban az éhező munkás elégedet
lensége tör ki, s a kétségbeesés logikájával bírálja a mai tár
sadalmi rendet.«

»Amint azután a bácskai munkásosztály nyomora fölött ta
nakodtunk, el kellett ismernünk, hogy az okot első sorban is a 
munkásosztály kebelében kell keresnünk, s hogy azok az okok, 
melyek a munkásokon kívül állanak, habár közreműködtek is 
a nyomor öregbítésére, csak természetes visszahatásai a mun
kásosztály magaviseletének.«

»A munkás megtagadta a munkát, a munkaadó pedig a 
megtagadást elfogadva, oly munka erőket iparkodott megsze
rezni, melyeknek megbízhatóságában nem kell kételkednie.«

»A munkás abba a helyzetbe kerül, melyben a tévtanok 
burjánoznak. Mit kellene tehát tenni?

Ez az a kérdés, melyre okvetlenül meg kell kapni a fele
letet. Az egyik levél meg is adja könyörgésével, melyet a mun
kaadók humanizmusához intéz. „Humanizmusuktól kérünk mun
kát, hogy koldulnunk ne kelljen”. Csakhogy ez a könyörgés 
még nem az, amire az ész is hallgat.«

A lap eztán azt tanácsolja a maga látszólagos naiv felfo
gásában, talmi humanizmusával, hogy a bácskai földbirtokosok 
együtt keressék a megoldást, amellyel megszüntethetik a mun
kásokat fenyegető nyomort, és saját jogos érdekeiket is bizto
síthatják. És így fejezi be:

»Közvetlenül a mezei munkák megkezdése előtt vagyunk, 
a tanácskozás talán már későnek tűnik föl. — Talán késő is 
volna, de csak akkor, ha a bácskai munkások nyomorúsága, 
ha a munkahiány a tanácskozást szükségessé nem tenné. Egy 
nagy fontosságú feladatot is megoldhatnának tanácskozásuk 
eredményével. Az általuk megmentett munkásokat teljesen ki
vonhatnák a szocialista agitátorok befolyása alól.«

Hát igen, kilátszik a lóláb. Nem az a lényeges, hogy a 
munkások emberhez méltó körülmények közé jussanak, hanem 
az, hogy ne kerüljenek a szocialista agitátorok befolyása alá. 
Mert a szocialista veszély meglehetősen közelinek látszik. 1899- 
ben Szabadkán is szervezkednek a szocialisták, márciusban 
népgyülést is össze akartak hívni, de a főkapitány nem enge
délyezte. A Bácskai Újság persze igyekszik együgyű, tudatlan, 
félrevezetett, megvesztegetett, izgága embereknek bemutatni 
ezeket a szabadkai szocialistákat. Viszont azt kénytelen maga 
is beismerni,132 hogy a munkaadók kitapasztalták az előző év
ben hozott törvényt, mely a munkaadók és a mezőgazdasági 
munkások közötti jogviszonyt hivatott szabályozni, és megpró
bálták kijátszani rendelkezéseit —  a munkások hátrányára,



mert a munkaadó részéről nem kötelező a munkásokkal az 
írásbeli szerződés, a szóbeli megállapodás pedig lehetőséget 
nyújt a gazdák önkényére. A Bácskai Újság tehát feltétlenül 
szükségesnek tartaná, hogy törvénybe iktassák az írásbeli szer
ződés kötelező voltát, de —  mint a sorok közül kiderül —  nem 
is annyira a munkások érdekében, elvégre ez elhanyagolható 
tényező, hanem sokkal inkább azért, hogy el lehessen kerülni 
a szociális forrongásokat.

Amjkor aztán 1899. április 9-i számától, az óvadék kér
désének rendezése után, hivatalosan is politikai lappá vált, a 
Programunk című cikkből kiderül, hogy Széli Kálmán kormá
nyát támogatja, bár siet kijelenteni, hogy »nem állunk egyik 
politikai párt szolgálatában sem«. Tehát megint egy politikai 
lap —  politikai állásfoglalás nélkül. Az indoklás a szokásos:

»Tárgyilagosság, függetlenség, határozott nemzeti politi
ka propagálása, minden tervnek, minden intézménynek, mely
ről azt látjuk, hogy az a hon boldogulását előmozdítani hivatva 
van, híveket szerezni, az oly tervek s intézmények ellenében 
pedig, a melyek hátramaradást jelentenek, állást foglalni, ez 
a mi programmunk, ezt tűztük magunk elé feladatul«.

Szavak, amelyekbe sok minden belefér. S ha tekintetbe 
vesszük még azt is, amit 1899. június 20-án, a Szabadka és 
Vidékével vitázva ír, akkor nyugodtan leszögezhetjük, hogy a 
Szabadkai Közlöny annak idején tévedett, amikor a »krajcáros 
napilap« indulásakor azt írta róla, hogy »mint halljuk — ellen 
zéki irányú lesz«. A Szabadka és Vidékével vitázó cikkben 
ugyanis, amelyet hárman is aláírtak: dr. Reisner Lajos, dr. Bo- 
lits József és Dugovich Imre, egyebek között ez áll:

»Sokan hiszik, . . .  hogy mi a főispánnak és a városhá
zának írunk. Ám legyen úgy. Ha ezek a sokan azt hiszik, hogy 
a főispánt és a városházát azok az elvek vezérlik, amelyek 
minket vezérelnek, akkor igenis nem nekik, de az ő igazságuk 
mellett írunk.

é s  ezt megtesszük, akár hiszik sokan, akár nem. Hanem 
amikor az ott uralkodó igazságok eltérnek azoktól az igazsá
goktól, melyeknek tulajdonképpen uralkodniok kellene, akkor 
bizonyára ezen igazságok ellen fogunk írni, de személyek el
len akkor sem. Mi a személyiséget mint emberek és mint hír
lapírók egyaránt szentnek tartjuk.«

Észrevehető, hogy a lap egyre gyakrabban száll vitába a 
Szabadkai Hírlappal, védelmébe véve vele szemben Mamužić 
polgármestert. Ezeket a vitacikkeket többnyire Dugovich Imre 
írta.

És ezzel az elvektől vezérelt, de a város vezetőségét 
támogató politikával 'kapcsolatban minden bizonnyal érdemes 
egy pillantást vetni egy régi ügyiratba is.133 Reisner Lajos, a 
Bácskai Újság akkori szerkesztője ugyanis 1899. április 18-án



kérvénnyel fordult a polgármesterhez és a városi tanácshoz, 
hogy —  mivel a Bácskai Újság naponta 1500 példányban kerül 
az olvasók kezébe, és tekintve, hogy egy-egy lappéldányt átlag 
3— 4 ember olvas, kétségtelen, hogy a lapot naponta 5— 6000 
ember olvassa el — ennélfogva alkalmas orgánumnak mutat
kozik arra, hogy az abban közzéteendő városi hirdetések... 
De ne szaporítsuk a szót. Dr. Reisner Lajos azt kéri, hogy a 
városi tanács hirdetményeit »a közgyűlésileg megállapított ár
ban, vagyis minden 200 szóból álló hirdetményt a kincstári 
hirdetési illeték, a támlap és nyugtabélyeg költségeinek be
számításával, vagyis összesen 1 frt 37 krért, a 200 szón felüli 
hirdetményeket pedig összesen 2 frt 37 kr-ért készséggel köz- 
zétesszük, esedezünk:

Méltóztassák megengedni és elrendelni, hogy a törvény- 
hatóságnak a tekintetes városi Tanács által kibocsájtandó hir
detményei is a Bácskai Újság politikai napilapban közzé- 
tétessenek«.

A tanács úgy döntött, hogy a hirdetmények megrendelé
sekor figyelembe ke!l venni a Bácskai Újság kérését. És min
dez természetes, nemde. A város támogatja a lapot — azzal, 
hogy közli benne hirdetményeit, és a lap is támogatja a városi 
és a polgármestert az ellenzéki lapokkal szemben.

Hanem a hirdetmények a jelek szerint korántsem bizo
nyultak elegendőnek a lap fenntartásához. Legalább is ezt ta
núsítja az a Felhívás, amely a Bácskai Újság 1900. február 1-i 
számában jelent meg. Lássuk csak!

« . . .  naponkint 1200— 1500 példányban kel el lapunk 
csak Szabadkában magában. Hanem még így is kevés a bevé
tel, még így sem fedezi a kiadással és szerkesztéssel járó 
költségeket.

Meghoztunk eddig minden áldozatot s meg fogunk hozni 
ezentúl is. Csakhogy vannak körülmények, melyeket nekünk is 
csak úgy figyelembe kell vennünk, mint másoknak. Azon a 
téren, melyre ráléptünk, azon az úton, melyen haladtunk és 
amelyen ezentúl is haladni akarunk, még az áldozatoknak is 
megvannak a maga határai. Ezeken a határokon mi sem lép
hetünk túl.«

»Kényszerítve vagyunk lapunk árát felemelni. Február el
sejétől fogva tehát lapunk nem 2 fillér (1 kr.), hanem 4 fiílét 
(2 kr.) lesz.«

A »krajcáros napilap« tehát »kétkrajcáros lap«-pá vált. 
Ekkor azonban már —  mint a belső oldalon láthatjuk 1899. 
október 3-a óta —  Dugovich Imre felelős a szerkesztésért, 
dr. Reisner Lajosból pedig főszerkesztő lett. Sőt 1900. február 
18-án dr. Reisner neve le is kerül a lapról. A lap első oldalán 
közli a távozó főszerkesztőnek dr. Bólits József főmunkatárs
hoz (aki egyébként tb. főjegyző), valamint Dugovich Imre fele
lős szerkesztőhöz intézett levelét, amelyben arra hivatkozik,



hogy ügyvédi irodája teendőinek lelkiismeretes ellátása, az 
iparhatósági biztosi teendők és tövényhatósági bizottsági tag
sága, no meg magánügyei annyira igénybe veszik, hogy szer
kesztői teendőire nem jut ideje.

Változás történik a nyomdában is. 1900. február 27-étől 
ugyanis Hirth Lipót és Társa nyomja a Bácskai Újságot, már
cius 27-én pedig a Hirth Lipót és Társa cég kiadó és laptu
lajdonossá válik, s ezt fel is tüntetik a lapfejben, a szerkesz
tők neve mellett. Ezzel kapcsolatban az ugyanebben a szám
ban közölt Előfizetési felhívás örömmel újságolja:

»Sikerült a fennállást anyagilag is biztosítani akkor, ami
kor azt a Hirth és Társa cég alatt megindult új nyomdaválla
latnak adtuk át.

Mától fogva tehát az új cég kiadásában jelenik meg a 
Bácskai Újság, amely nem fog kímélni sem fáradságot, sem 
költséget, hogy a lap irodalmi niveauja még inkább fokozód
jék, hogy a megye minden részéből először értesüljön minden 
közérdekű eseményről, minden újdonságról, s igy abba a hely
zetbe jusson, hogy a megyei érdekekért idejekorán felszólal
hasson.«

»A Bácskai Újság a Bácska e g y e t l e n  m a g y a r  
p o l i t i k a i  n a p i l a p j a ,  mely már most 1500 példány
ban jelenik meg . . .  «

A szerkesztőség tehát nagyon nagy eredménynek tekin
tette ezt a napi 1500 példányt, hiszen minden lehető alkalom
mal megemlíti. Mindez azonban mégsem segített az anyagi 
gondokon, bár az előfizetési felhívás egészen április elsejéig 
minden számban megjelent, méghozzá az első oldalon, sőt 
rövidített formájában még tovább is. Mert 1900. május 1-i szá
mában —  ugyanakkor, amikor a lap beszámol Lévay Simon
nak, a Szabadkai Hírlap volt szerkesztőjének haláláról —  a 
Hírek rovatában megjelenik egy eldugott kis közlemény, amely 
a Bácskai Újság megszűnését is tudatja az olvasóközönséggel: 

»Tudatjuk lapunk eddigi pártfogóival, hogy miután Dugo- 
vich Imre, lapunk felelős szerkesztője a működéstől visszavo
nult, dr. Bólits József pedig a városi szabályrendelet értelmé
ben a lap munkatársa nem lehet, alkalmas erőket a vissza
vonult szerkesztők helyének pótlására nem találva, a Bácskai 
Újság napilap a mai nappal egyelőre megszűnt. Azon előfize
tők, akiknek előfizetéseik még nem járt le, követeléseiket a 
lap kiadóhivatalában érvényesíthetik. A kiadók.«

A Bácskai Újság tehát a napi 1500 példány ellenére sem 
volt képes megbirkózni az anyagi nehézségekkel —  még az 
új kiadó és tulajdonos támogatásával sem. Megszűnt. És nem
csak egyelőre, mint a hír jelzi, hanem végleg. Még akkor is, 
ha maga a polgármester is azt válaszolta a szegedi királyi 
ügyészség érdeklődésére, hogy a lap bizonytalan időre szün
tette meg megjelenését.



Egy lap — két első számmal

A Bácskai Újság tehát megszűnt. És egészen furcsa do
log, hogy ezt a szegedi királyi ügyészség a polgármester érte
sítése után sem vette tudomásul. Legalább is ez látszik abból, 
hogy több mint három esztendő után újabb megkereséssel for
dult a szabadkai polgármesteri hivatalhoz,134 hogy »szívesked
jék kinyomozni, hogy a Szabadkán megjelenő Bácskai Újság 
c. politikai lapnak jelenlegi kiadója most kicsoda«. Ez az ér
deklődés 1903. december 9-én indult útnaik Szegedről, és per
sze nem kellett nyomozni ahhoz, hogy a polgármester nyugodt 
lelkiismerettel azt válaszolhassa 15-én: » . . .  a Bácskai Újság 
cimű politikai lap, mely Szabadkán jelent meg, már évekkel 
ezelőtt megszűnt, amint ezt a t. Cím kérésére már több ízben 
tudattam is.«

Ez a többszöri érdeklődés világosan tanúsítja, hogy bi
zony baj volt a lapok nyilvántartásával. És ez a baj legtöbb
ször maguktól a lapoktól, illetve kiadó nyomdájuktól szárma
zott. Mert bár törvényes kötelességük volt minden megjelenő 
szám példányait beterjeszteni, ezt a kötelességüket legtöbb
ször elmulasztották. Ez látszik az Igaz Szó példájából is Mert 
alighogy megindult ez a lap 1901-ben, a szegedi királyi ügyész
ség augusztus 26-án máris kénytelen voit érdeklődni a sza
badkai polgármestertől, hogy mi van az Igaz Szóval, mert ed
dig egyetlen száma sem érkezett be.135 A polgármester olyan 
értelmű választ küldött, hogy az Igaz Szó nem szűnt meg, ha
nem július 28-ától kezdve minden vasárnap megjelent, sőt au
gusztus 30-án (pénteken) rendkívüli számot is kiadott. Az ér
deklődés azonban nem járt eredménnyel. Legalább is erre kö
vetkeztethetünk abból az ügyiratból, amelyből megtudhatjuk, 
hogy a szabadkai kir. járásbíróság 1901. október 28-án meg
kereséssel fordult a polgármesterhez,136 igaz-e, hogy Ruttkay 
Máté, vagy pedig Hirth Lipót nyomdász az Igaz Szó 1— 29. 
számaiból a köteles példányokat bemutatta, ugyanis vádlott 
azzal védekezik (már t. i. Ruttkay), hogy azokat a szokás sze
rint a polgármesteri irodaszolgának a nyomc*ászinasok átad
ták. A polgármester válasza: a köteles példányokat sem Rutt
kay Máté, sem pedig Hirth Lipót nyomdájának inasai nerr 
adták át a polgármesteri irodaszolgának, és még kevésbé 
mutatták be őket a polgármesteri hivatalnak. S hogy az Igaz 
Szó még a továbbiakban sem küldte az előírt példányokat az 
előírt helyekre, arról a szegedi királyi ügyészség .1902. január 
13-án kelt újabb megkeresése tanúskodik,137 arról érdeklődvén, 
hogy megszűnt-e a lap, de a válasz ezúttal is az volt, hogy 
nem szűnt meg, hiszen még január 19-i száma is megjelent.

Bizonyára furcsa, hogy ennyit beszélek az Igaz Szó vét
kéről, mielőtt tulajdonképpen még bemutattam volna a 'lapot. 
De hát furcsa volt bizonyos szempontból maga a lap is, éspe



dig nemcsak azért, mert kibékíthetetlenül szemben állt Mamu- 
žić polgármesterrel, hiszen ugyanezt elmondhatjuk más lapok
ról, például a Szabadságról, a Szabadkai Hírlapról, sőt egy 
időben a Bácskai Ellenőrről is, de még csak nem is azért, mert 
az ellene indított hajszával hozzájárult a polgármester meg
buktatásához, felfüggesztéséhez, s aztán leváltásához, hanem 
már formai szempontból is. Az Igaz Szó ugyanis olyan lap, 
amelynek —  akármilyen furcsán hangzik is —  két, különböző 
napon megjelent első száma van.

Az imént — a polgármesteri közlést idézve —  azt mond
tam, hogy az Igaz Szó július 28-ától kezdve minden vasárnap 
megjelent. A július 28-i valóban első száma volt az Igaz Szó
nak. A furcsa csupán az, hogy már előzőleg is, 1901. január
13-án volt egy első száma. Ennek alapján talán két különböző 
lapnak is tekinthetnénk a két első számot. A levéltárban elfek
vő iratokból azonban nem ez látszik.

Hadd idézzem talán először id. Gálfy György 1901. ja
nuár 1-én kelt bejelentését!

Idősebb Gáífy György a régi Szabadka ismert és sok 
ideig vezető szerepet vivő alakja volt. Foglalkozása gyógysze
rész (akárcsak később a fiáé, aki már két f-fel, Gálffy György
nek írta a nevét!), és 1873. december 30-án nyitotta meg 
gyógyszertárát a Széchenyi sétatéren, a Blau Simon-féle ház
ban. Nem elégedett meg azonban a gyógyszerészettel, hanem 
tevékenyen bekapcsolódott a városi politikába, és sok évtize
den át harcos és vezető egyéniség volt —  mint a Hírlap emlé
kezett meg róla 1925. június 19-én, arról adva hírt, hogy 81 
éves korában, több évig tartó kínos szenvedés után elhunyt. 
Kiemeli a Hírlap még azt is, hogy különösen a tanyai nép köré
ben tett szert nagy népszerűségre. Eleinte nagy barátja volt 
Lazo Mamužić polgármesternek, később azonban szembeke
rültek egymással, s —  mint a Bácskai Ellenőr írta 1895-ben
—  már ebben az időben Lévay Simonnal, Mamužić polgármes
ter tragikus véget ért ellenfelével együtt azon fáradozott, hogy 
bizonyos »magyar párt«-ot alakítsanak, és már fel is kérték 
Farkas Zsigmondot, hogy vállalja a polgármesteri jelöltséget. 
Farkas Zsigmondból azonban nem lett polgármester, és a 
»magyar párt« eszméje sem szerezte meg a népszerűséget. A 
polgármesterrel szembekerült és esküdt ellenségévé vált Gál
fy György viszont —  mint már említettem —  1901. január 1-én 
azt jelentette a polgármesternek,138 hogy szépirodalmi és tár
sadalmi lapot indít, amelynek első száma 1901. január 13-án 
jelenik meg. A bejelentő megjegyezte, hogy »a lap időközön
ként a szükséghez mérten fog kiadatni«, s a felelősséget 
»minden irányban« maga Gálfy viseli.

A lap első száma a bejelentett napra valóban meg is 
jelent mint időszaki közlöny, melynek szerkesztője és laptulaj



donosa is id. Gálfy György. Szerkesztősége a gyógyszerész 
Rudits utcai házában volt, s a nyomdai munkálatokat Hirth 
Lipót és Társa végezte Batthyány utcai nyomdájában (a gőz
fürdővel szemben).

Az Előszó című beköszöntő leszögezi, hogy az Igaz Szó 
célja: »Független, tárgyilagos bírálattal útját állni, megakadá
lyozni, s ha kell, megtorolni a közigazgatási, társadalmi fél- 
szegségeket, visszaéléseket.« Továbbá: »Célunk, hogy városunk 
polgárainak jogai, önérdeke az Igaz Szóban mindenkor védel
mezőt, önzetlen támogatót találjanak.« És végül: »Mindenki 
tudja és érzi, hogy városunk közigazgatásában már a közel
jövőben nagy átalakulások fognak bekövetkezni. Ezen átala
kulások nem akarjuk, hogy készületlenül találjanak minket s 
ezért városunk érdekében szóval, tollal, tettel, ha kell résen 
leszünk, s m u n k a t á r s a k u l  s z ó l í t j u k  v á r o s u n k  
ö s s z e s  f ü g g e t l e n  és  ö n é r z e t e s  p o l g á r s á g á t ,  
pártkülönbség nélkül, ami ha csak részben is sikerülend, így 
kitűzött célunkat elértük, —  akkor a nyilvánosság terén való 
szerepléstől készségesen vonulunk vissza.«

Gálfy György azonban a lapszerkesztéstől előbb vissza
vonult, mintsem az Előszó jelzi. Úgy látszik, hogy az időszaki 
közlöny második számának kiadását már nem tartotta szüksé
gesnek, mert ezen az első számon kívül több nem jelent meg
— egészen júliusig. Akkor viszont, 1901. július 27-én, újabb 
nyilatkozatokat terjesztettek be a polgármester elé,’39 amelyek 
azt közük, hogy az Igaz Szó szerkesztését és kiadói tulajdon
jogát Gálfy Györgytől Ruttkay Máté vette át. tgy jelent meg 
aztán július 28-án az Igaz Szó másik első száma, amelyet —  
az új számozást tekintve —  új lapnak is tekinthetnénk —  ha 
nem volna a polgármesternél tett bejelentés, amely a tulaj
donjog átruházását jelzi. így viszont a világ talán egyetlen idő
szaki lapja, amelynek két első száma van.

Az Igaz Szó —  alcíme szerint —  társadalmi és közgaz
dasági hetilap volt. Szerkesztője és laptulajdonosa Ruttkay 
Máté nyugalmazott városi kertész és faiskola-tulajdonos. A 
szerkesztőség és a kiadóhivatal is a Szegedi úton volt, a nyom
da ugyanaz, mint Gálfy idejében. És hadd írjam ide mindjárt 
azt is, hogy a későbbiekben Szilágyi Gyula lett a lap főszer
kesztője. Ruttkay Mátéról hadd mondjam el, hogy nevét a 
Bácskai Ellenőrben is ismertté tette, ahol Veritas álnéven írt 
éles hangú cikkeket. Szilágyi Gyulával viszont a későbbiekben 
bővebben is kell foglalkozni, annyira felkavarta a közvéleményt 
botrányos könyvével (Szabadka szab. kir. város polgármeste
rének bünkrónikája, Szabadka, 1901), valamint cikkeivel. Egye
lőre azonban maradjunk az Igaz Szó Programunk című bekö
szöntő cikkénél, melyben ez áll:



»A választási és közigazgatási erőszakoskodások és visz- 
szaélések jellemzik közügyeink intézését, görcsös ragaszkodás 
a hatalom birtokához, a hatalom nyújtotta előnyöknek éltető 
eleme.

Ez sehol talán olyan szemérmetlenül nem fészkelte be 
magát közügyeink intézésébe, mint nálunk.

Ezt kiirtanunk, a tisztességes közigazgatás megteremté
séhez segédkezet nyújtani programmunk, elvünk és hivatá
sunk.

Elvekért, rendszerért és nem személyekért küzdünk.«
»Bárki legyen az, személyválogatás nélkül, akár kendőz

ve, — akár nyíltan, aki a közügyeket nem tisztességesen, ha
nem anyagi vagy személyi érdekből gazul szolgálja vagy szol
gálni akarja s ezt magának személyi vagy anyagi fenntartá
sául tekinti: leleplezni.

Főtörekvésünk mindenkit a közügyre tartozó cselekvénye- 
iért érdeme szerint ítélni meg. ° '

Mi a közügyet nem abrakos tarisznyának tartjuk, mint 
nálunk sokan, hanem munkás asztalnak, amelynél a hazánk, 
városunk, társadalmunk anyagi és szellemi előrehaladására és 
felvirágzására dolgozunk.«

Ezek után persze azt is meg kell mondanunk, hogy a 
névtelenül felsorolt negatívumok Lazo Mamužić polgármester
re vonatkoznak. Nem kétséges — mint ez később az Igaz Szó 
búcsújából is kiderül — , hogy a lap egyetlen határozott céllal 
indult, hogy erélyes harcot folytasson Mamužić polgármester 
ellen. Ebben a harcban igen nagy szerepe van a Halasról Sza
badkára került Szilágyi Gyulának is, aki —  mint az Igaz Szó 
közli 1901. augusztus 30-i számában, Ártatlan meghurcoltatás 
című első oldali cikkében —  úgy került Szabadkára, hogy egy 
ízben átrándult Halasról Palicsra, itt megismerkedett több 
szabadkai újságíróval, s azok úgymond megbízták, hogy Zsi
linszky Mihály államtitkárnál járjon el a gimnázium ügyében 
elkövetett sérelmek orvoslása érdekében. így volt, nem így 
volt? Voltaképpen nem is lényeges. Tény ezzel szemben, hogy 
Szilágyi egy időben munkatársa volt a Szabadkai Közlönynek, 
és más lapokban is megjelentek cikkei. Éppen ezek miatt a 
cikkek miatt büntette meg kétheti fogházzal a kúria. A 
Szabadkai Közlöny arról is beszámolt 1901. augusztus 11-i szá
mában, hogy Szilágyi szabadkai és palicsi tartózkodása alatt 
könyvet írt Elvált asszonyok és egyéb elbeszélések címmel, 
s ezt Szabadkán fogja kiadni. Hogy azonban megjelent-e va
lóban, arról nem tudok.

Viszont véres szájú cikkei és botrányos viselkedése miatt 
sokat foglalkoztak személyével a szabadkai lapok 1901 folya
mán. A Bácskai Friss Újság például 1901. augusztus 25-i szá



mában közli az Egyetértés és a Pesti Napló hírét arról, hogy a 
szabadkai rendőrkapitányság kiutasított egy Szilágyi Gyula ne
vű, állítólagos budapesti hírlapírót, aki öt hét óta időzött Sza
badkán. A hírek szerint Szilágyi, magas állású ismerőseire 
hivatkozva, befurakodott a legelőkelőbb társaságokba, pénzt 
gyűjtött, sőt a városi hatóságoktól is kieszközölt anyagi támo
gatást. Ennek ellenére a kormány és a városi hatóságok ellen 
izgatott. Végre aztán megelégelték üzelmeit, és felszóü’ották 
a város elhagyására. Az Egyetértés aztán így folytatja:

»Nem az első eset, és bizonyára nem az utolsó, hogy a 
Szilágyi Gyulához hasonló alakok üzelmeiről kell hírt adnunk. 
A tisztességes sajtó nem tehet egyebet a kullancsok ellen, 
mint azt, hogy pellengére állítja az ilyen alakokat, a kik a 
sajtó becsületének védelme alatt jutnak be a társaságba és 
ott követik el üzelmeiket, a melyek sajnos csak a legritkább 
esetben kerülnek nyilvánosságra.«

»Itt Budapesten valamennyire kezdenek leszorulni a re- 
volveres alakok és innen kiszorulva kezdik ellepni a vidéket. 
Ezek közé tartozik Szilágyi Gyula is, —  aki különféle zsarolá
sok miatt már többször ült a vádlottak padján, és aki a fővá
rosban nem érezvén magát biztonságban, Szabadkára került, 
a hol természetesen mint előkelő fővárosi hírlapíró szerepelt 
és nagy hangon kritizált elevenek és holtak fölött. Most végre 
elérte sorsa.«

A Pesti Napló azt írta, hogy Szilágyi (Schwarcz) Gyula 
neve már nem ismeretlen a budapesti rendőrség előtt, sőt vi
déken is kezdik ismerni, mint a rossz pénzt. Sok helyen meg
fordult. Kaposváron például arra akarta rávenni a notabilitá- 
sokat, hogy adjanak neki pénzt, ő majd közli lapjában Kapos
vár város történetét és leírását. Egy éppen ott időző fővárosi 
újságíró leplezte le. Ezért aztán végül is megszökött Kapos
várról. A Pestí Napló közli azt is, hogy Szilágyit Budapesten 
kauciósikkasztásért is elítélték.

A Bácskai Hírlap is foglalkozott Szilágyi személyével 
1901. szeptember 1-én. Elmondta, hogy Szabadkán a Buda
pesti Napló munkatársaként mutatkozott be. Egy alkalommal 
még fiatal feleségét is bemutatta a polgármesternek. Az asz- 
szony ez alkalommal megjegyezte:

»—  Nini, Mamuzsich bácsi! Ugye nem ismer? Én vagyok 
az a kis leány, akinek néhány év előtt két virágtartót adott 
emlékbe a polgármester úr, mikor nálunk volt lakáson az ér
seki installátión.«

Lazo Mamužićot azonban nem hatotta meg az asszonyka 
meséje, s —  mint a Bácskai Hírlap írja —  csakhamar rájött, 
hogy kicsoda is Szilágyi, ő  aztán ettől kezdve az ellenzékhez 
dörgölődzött, s így került az Igaz Szóhoz.



A Szabadka ós Vidéke pedig 1901. október 27-én a Hírek 
rovatában közli, hogy az igaz Szó főszerkesztőjét a budapesti 
kir. ügyészség rendelkezésére október 22-én a székesfővárosi 
rendőrség a kir. törvényszék fogházába szállította, ahol két 
hetet kell eltöltenie, mert dr. Sziklay János bírótól 4 évvel 
előbb előfizetési összegeket, Kundrát Gyulától pedig 200 koro
na lapbiztosítékot sikkasztott.

És itt kell megemlíteni azt is, hogy —  mint a Bácskai 
Hírlap irta 1901. november 15-i számában —  a városban egy 
bunyevác nyelvű röpirat jelent meg több polgár aláírásával). 
A lap szerint a röpirat Szilágyi Gyula ügyével foglalkozik, »vagy 
inkább ennek az alaknak nyilatkozatait hozza bunyevác fordí
tásban. De kommentálják és a kommentár elején átkot mon
danak M a m u z s i c h  Ág  ó r a ! Megdöbbentő ez a feljaj- 
dulás, az iszonyatosan megbántott, oktalanul meghurcolt, ret
tenetesen megbántott férfi megpiszkolásán való feljajdulás ez, 
abban a pillanatban, amikor megtudták, hogy nem az a jött 
ment alak követte el az ő polgármesterük ellen azt a merény
letet, hanem egy férfiú az ö vérükből, közülök egy volt ha
talmas férfiú.«

Bővebb magyarázat nincs a röpcédula tartalmára vonat
kozóan, nagyon valószínű azonban, hogy az elkeseredés a 
miatt a könyv miatt lángolt fel, amelyet Szilágyi Gyula írt Sza
badka polgármesterének »bünkrónikájá«-ról (s amelyről már 
szó volt az előzőekben is).

És minden bizonnyal ide tartozik a Bácskai Hírlapnak az 
a korábbi, 1901. május 31-én megjelent híre is, amely megle
hetősen ironikus hangon számol be arról, hogy:

» M a m u z s i c h  Ág  ó l a p o t  i n d í t .  Nagy elhatá
rozásra késztették a legutóbbi napok eseményei Mamuzsich 
Agót. Úgy látszik, nem akad lap, amely helyt adott volna annak 
a röpirat bán kiadott felebbezésnek, és efölötti haragjában el
határozta, hogy lapot indít, amit a saját szája íze szerint fog 
szerkeszteni. A lap címe valószínűleg Korrupció lesz, mert 
Igaz Szó van már, hacsak nem társul az utóbbival, hogy az új 
lap „szükséghez képest” naponkint kétszer fog mégjelenni.«

Nem tudni, valóságos volt-e ez a lapindítási szándék, 
avagy csupán a hír írójának iróniája költötte, hogy rámutasson 
az Igaz Szó és Ago Mamužić kapcsolatára.

A Szilágyi Gyulával kapcsolatos botrányok következté
ben végül is 1901. október 27-én lemaradt Szilágyi neve a lap
ról. Ez azonban korántsem jelentette, hogy az Igaz Szó cikkei 
ezután szelídebb hangúakká váltak. 1902. január 26-án például 
ezt adja egy cikke címének: »Hazaáruló bestia«, és e cím alatt 
van egy ilyen mondat is: »Illethetnénk-e jogosabban a hazafi- 
atlanság vádjával mást, mint az ország harmadik városának 
hazaáruló, felkötni való polgármesterét?«



Ugyanez a cikk egyébként így idézi Lazo Mamužić sza
vait, amelyeket december 27-én bizonyos M. J. házánál mon
dott — állítólag:

»Lemondanék, de nem teszem, kitartok addig, a míg 
a fiatal bunyevácok megnőnek, hogy nekik adhassam át a ha
talmat. N e m  a d o m  á t  a m a g y a r o k n a k ,  mert akkor 
a bunyevácok Boszniába költözhetnek. Eddig a magyarokkal 
tartottam, mert körülményeim kényszerítettek, de ezentúl a 
bunyevácokat pártolom. Most már magam is belátom, hogy 
nagy hiba volt Kuiuncsics Páft megbuktatni. De majd jóvá- 
teszem . . .«

»Ezen nyilatkozatból, melyhez kétség nem fér —  írja az 
Igaz Szó — , láthatja az olvasó, milyen megromlott kétszínű ri- 
pők Mamusich Lázár.

Megborzadva olvastuk az Otthon folyóiratban megjelent 
cikket, melyben Mamuzsich Lázár saját fajának hazafiságát 
meggyalázza és pellengére állítja a nagyközönség előtt saját 
önző céljainak elérése érdekében. Azt íratta ezen becsületes 
népfajrói, hogy a hazafiságban csak az ő polgármestersége 
tartja meg a bunyevác népet.«

És ezután következik a polgármester elleni támadások 
csúcspontja. 1902. április 6-án ugyanis csaknem három olda
las cikk számol be egy detektívregénybe illő eseményről. A cikk 
címe: Merénylet Ruttkay Máté ellen. A cikkből azt olvashatjuk, 
hogy előző kedden éjjel valaki megbontotta Ruttkay Máté há
zának léckerítését, s aztán a kifeszített ablakon át »egy pokol
gépszerű alkotmányit dobott —  égő kanóccal abba a szobába, 
amelyben az Igaz Szó felelős szerkesztője aludt. A cikknek ez 
a részlete pontosan így hangzik:

»Az ablakon keresztül egy puskaporral töltött öntött cső, 
melyből egy petróleummal eláztatott kanóc szolgált ki, meg
gyújtva a szobába dobatott. A dobás következtében azonban 
a kanóc elaludt. Ruttkay a dobásra felébredt«, de —  mint a 
oikk írja —  nem vett észre semmit, noha az udvarba is kiment. 
Csak reggel 5 órakor a cselédlány vette észre a nyitott ablakot, 
s akkor látták a csövet az asztal lábánál. Az Igaz Szó ezután 
így folytatja:

»Valóságos anarchizmus folyik Szabadkán. Egyiket a 
vonat üti el, 140 a másik ellen pedig egy pokoli terv van kieszel
ve, a teljes megsemmisítés. De különös a dologban az, hogy 
mindig azon egyének ellen követik el, kik a polgármesternek 
politikai ellenfelei.«

»Voltaképpen miért is volt kieszelve a felrobbantási kísér
let Ruttkay ellen? Nem egyébért, hogy ő és a birtokában levő 
összes iratok megsemmisüljenek. A polgármester bűnkróniká
jában 141 előforduló eseteket, tetteket tartalmazó eredeti ok
mányok mind Ruttkay Máté birtokában vannak. Ugyanott talál



ható fel Lévay Simon hagyatéka s utóbb Mamuzsich Ágoston
tól kapott okmányok.

Ezért keilett volna Ruttkaynak puskapor és dinamit által 
kimúlnia, hogy vele együtt a birtokában levő iratok is semmi
süljenek me g . . .«

»Van-e olyan gaztett, amit még Mamusich Lázár el nem 
követett? Nincs. De van olyan, mit többször is megismételt 
és ez a bérgyilkosságra való felbérelés.«

»Rózsa Sándor idejét betyárvilágnak mondják, hát akkor 
minek lehet nevezni Mamusich Lázár korát?«

»Mi nyíltan és határozottan állítjuk, hogy a bűnrészesség
ben a gyanúnk Mamusich Lázár polgármesterre van.«

»Mamusich Lázár a felbérelést már megkísérelte máskor 
is. Egy ízben Benedek Gyula vívómestert kérte fel arra, hogy 
Gálfy György gyógyszerészt boxolja agyon Kopílovics Lukács 
szállásán. Ezen szívesség fejében kap 500 frtot és a hajszála 
sem görbül meg.

Benedek ezen bestiális, nemtelen ajánlatot undorral visz- 
szautasította. Nézzünk egy másik esetet. 1899-ben, midőn a 
Népszava c. hetilap a polgármestert támadta, Mamusich Lázár 
két városi rendőrbiztosnak meghagyta, hogy Terbe Vince lap- 
szerkesztő ellen merényletet kövessenek el, mi részben sikerült 
is (olvasd a Népszava alkalmi számát). A két rendőrbiztos Ter
be Vincét elcsalják egyiknek, Vidékovics lakására, hol aláírást 
akarnak tőle kicsikarni, hogy lapjában többé a polgármestert 
nem támadja, s mikor ezt Terbe Vince megtagadta, a két bé
renc rárohan, ütlegelik s rettenetes helyzetéből az egyik biztos 
felesége szánalmából tud csak menekülni.«

»Duhajkodó, kanász tempójára szolgáljanak a következő 
esetek: 1886-ban Palicson történt egy nagy és nyilvános tánc- 
mulatság alkalmával, midőn Gálfy György bizottsági taggal 
összeszólalkozott s óriási botrányt rendezett. Egy boros üveg
gel akarta leütni Gálfyt, de ez nem sikerült, mert az üveg to
vábbrepült, Antunovics Andor alkapitányt találta.«

És így tovább, és így tovább. . .  S aztán így fejezi be 
a lap:

»Nagyon természetes, hogy ennek a merényletnek politi
kai háttere van, mert egyszerű, kertészettel foglalkozó ember 
ellen nem szoktak bombamerényletet elkövetni. De igenis szok
tak, különösen nálunk, egyes alkalmatlankodó egyéneket szép
szerűén láb alól eltenni, akire azután ráfogják, hogy öngyilkos 
volt, vagy pedig a gondatlanság áldozata lett; ezt sütötték vol
na ki lapunk felelős szerkesztőjére is, ha a merénylet sikerült 
volna.

Szegény Lévay Simon! így kellett neked is az élettől 
elbúcsúznod, mert nem úgy irtál, amint Mamusich Lázár sze
rette volna.«



»Ma már egy újabb gyilkossági kísérlettel pusztítják, ölik 
a szókimondó embereket Szabadkán.

Ma már nem azt mondják az ellenzéki emberek egymás
nak, hogy „Vigyázz, ha jön a vonat”, hanem falaztasd be abla
kaidat, mert bomba repül be.«

A következő számban (ápri-lis 13.) aztán a lap beszámol 
arról is, hogy a rendőrkapitányság letartóztatta a merénylői 
Kégl Zsigmond vasúti altiszt személyében. Kégl — mint az 
Igaz Szó állítja — »midőn látta, hogy a tett már egészen őt ter
heli, őrültséget szimulált«. Később pedig megszökött a kórház
ból, de csakhamar újra elfogták. Erről így ír a lap:

»Most már csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi okból 
követte el Kégl Ruttkay Máté ellen a merényletet. A bosszút 
ezen esetben eddig még valóságos homály fedi, mert közte és 
Ruttkay közt egy kapitánysági peren kívül, melyre saját nyilat
kozata szerint biztatva volt, még szóváltás sem volt.«

Az ügy további fejleményeihez tartozik, hogy Mamužić 
polgármester rágalmazási és becsületsértési pert indított Far
kas Dezső vasúti kertész ellen,142 mert az utcán, beszélgetés 
közben elmesélte másoknak, hogy mit ír az Igaz Szó a pol
gármesterről. A törvényszék azonban a vádlottat felmentette, 
mert dr. Bíró Károly védő (a jövendő po^ármester!) azzal 
érvelt, hogy »ha egy köztisztviselő lapoktól a legkülönfélébb vá
dakat vágja zsebre, akkor annak nincs joga ahhoz, hogy egyes 
személyek ellen pert indítson. Amit pedig a vádlott mondott, 
az az Igaz Szó c. hetilapban benne foglaltatik, sőt nem csak 
az, hanem még sokkal súlyosabb állítások és vádak.«

Lazo Mamužić polgármester ellen egyébként is egyre 
súlyosabb vádak hangzottak el, és nemcsak a sajtóban, hanem 
a közéletben is egyre fokozódott ellene a hajsza. így azután 
már várható is volt, amiről 1902. június 1-i számában Hurokra 
került polgármester címmel egész első oldalas cikkben beszá
mol az Igaz Szó, tudniillik, hogy Széli Kálmán, Magyarország 
kormányzója, felfüggesztette hivatalától Lazo Mamužić polgár- 
mestert. A június 8-i szám pedig megint csak egész oldalas 
cikket szentel Ago Mamužić143 és Lévay Simon emlékének Győ
zött az igazság, megbukott a polgármester címmel. Egyebek 
között így emlékezik vissza erre a két emberre:

»E két férfiú fellépése fordulópontot jelentett a kibon
takozásra, az igazság győzelmére. A hatósági ellenzéknek az 
időben két szócsövük volt; az egyik a sajtót képviselte, a má
sik a közgyűlésen ragyogtatta szónoki bárdját mindenkinek 
elismerésétől kísérve.«

Lazo Mamužić tehát, aki tizennyolc esztendőn át volt 
Szabadka város polgármestere, végül is csúfosan távozott a 
város éléről. Pedig kétségtelenül sokat tett fejlesztéséért. Első
sorban dicséretére válik, hogy a szakértők tömegét foglalkoz



tatta a város ügyeiben. Ö maga is bejárt sok európai nagy
várost, és a látott példákat igyekezett Szabadkán is hasznosí
tani. Az ő polgármestersége idején több vasútvonalat kapott 
Szabadka, valóban városias külsőt öltött a központ, megkez
dődött a villamosítás a villanytelep üzembe helyezésével, és 
megszületett a villamosvasút. Több iskola épült a tanyavilág
ban és a városban. Elkészült a vágóhíd, megnyílt a korszerű 
kórház, aszfaltoztatta a belterület legforgalmasabb utcáit és 
számos épülettömb épült az ő elgondolása szerint.

1847. március 1-én született Szabadkán, és itt végezte 
el elemi és középiskoláit is. Aztán jogi tanulmányokat folyta
tott Grazban, Bécsben, Prágában és Budapesten. Előbb ügy
véd volt, később a politikának, a közügyeknek szentelte éle
tét. 1881-ben Szabadka országgyűlési képviselőjévé válasz
tották, utána, 1884-ben pedig polgármester lett.

Amikor 1902-ben, a felfüggesztés után kénytelen volt 
megválni polgármesteri tisztségétől, a Szabadka és Vidéke így 
írt róla július 8-i számában:

»A felfüggesztések és fegyelmiek óriási szenzációt idéz
tek elő Szabadkán; mindenki várt néhány fegyelmit, de azt 
senki, hogy Mamusich Lázár polgármester felfüggesztessék. 
Az a férfiú, ki 18 éven keresztül korlátlan hatalommai uralko
dott Szabadka városán, egyszerre leszállt arról a piedesztál- 
ról, melyre őt bunyevác vérei rajongó szeretete emelte.

A felfüggesztést a különféle pártárnyalatok szerint küiön- 
félekép fogadták. A polgármester hívei a felfüggesztést ala
csony bosszúnak minősítették Gullner Gyula belügyminiszteri 
államtitkár részéről, ki el nem tudta felejteni, hogy mikor Ap- 
ponyi Albert, a mostani belügyi államtitkár Hock János és más, 
még akkor n e m z e t i  p á r t i  képviselők társaságában Sza
badkán járt, Szabadkát a nemzeti pártnak megnyerni akarván, 
Mamusich Lázár polgármester az ő politikájuk terjesztését 
mindenképen megakadályozta.«

»A hatósági ellenzék, mely a szabadkai Gazdakör ve
zetése alatt áll, úgy vélekedik, hogy a polgármestert utó! érte 
büntetése, mivel Szabadka város ügyeit önhatalmilag intézte, 
millióra menő koronáról saját kénye-kedve szerint rendelke
zett; a hatóságot mindig csak korteseszköznek tekintette, akik 
útjában állottak, azokat eltiporta; mindig a néppel tartott, míg 
az értelmi osztályt minden térről leszorította.«

Ez volt tehát Lazo Mamužić búcsúztatója, ö  azonban —  
bár dr. Bíró Károly állt a helyére a polgármesteri tisztségben
—  nem tűnt el a városi politikából még az olyan súlyos vádak 
ellenére sem, mint amilyeneket —  mint láttuk —  az Igaz Szó 
felhozott ellene. Továbbra is megmaradt Szabadka város tör
vényhatósági bizottságában —  egészen a tizes évekig.



A polgármesteri székből való távozása azonban egyúttal 
az /gaz Szó megszűnését is jelentette. 1902. június 15-én je
lent meg a lap utolsó száma, és ebben a Búcsú című vezér
cikkben egyebek között ezt olvashatjuk:

»Igaz, hogy vétettünk az irodalmi nyelv és a jóízlés ellen, 
de használtunk a közügynek.«

»Az Igaz Szó célját rövid pályafutása után elérte. A mi- 
nisteri vizsgálat föifödözte azon botrányos közigazgatási ve
zetést, melyet e lap hasábjain nem egyszer a legkíméletle
nebbül ostoroztunk.«

»Ezért küzdöttünk s hála istennek, célunkat elértük. Azt 
a tollat, amely dicsőségesen harcolt az elnyomottak érdeké
ben, letesszük. Ez alkalommal lapunkat megszüntetjük s csen
des szemlélője leszünk a további fejleményeknek, s ha szük
ségesnek tartjuk, újra fölvesszük a harcot mindazok ellen, kik 
városunk anyagi kárára és erkölcsi romlására munkálkodnak.«

Megszűnt tehát az Igaz Szó. Hanem azért még egyszer 
találkozhatunk a nevével a Szabadkai Történelmi Levéltár anya
gában. 1905. április 27-én, azaz csaknem három évvel a meg
szűnés után ugyanis id. Gálfy György bejelentette dr. Bíró 
Károly polgármesternek,144 hogy májusban saját kiadásában és 
saját felelős szerkesztésében újra megindítja Igaz Szó című, 
időszakonként megjelenő közgazdasági és társadalmi lapját. 
Gálfy —  mint ismeretes —  lényegében az Igaz Szó megindí
tója volt, bár csupán egyetlen számot adott ki annak idején, 
s akkor megszüntette a lapot. Amikor pedig újra megjelent, 
akkor Ruttkay Máté volt már a felelős szerkesztője. Most tehát 
Gálfy újra jelentkezett, s még azt is közölte, hogy a lapot Kla- 
dek és Hamburger nyomdájában fogják majd nyomni. A be
ígért, újra meginduló lapnak azonban ezen a bejentésen kívül 
sehol semmiféle nyomát nem találni. Az 1901. és 1902. évi 
évfolyam megvan a Szabadkai Városi Könyvtárban, a buda
pesti Széchenyi Könyvtárban, sőt a szegedi Somogyi Könyv
tárban is, 1905-ben megjelent Igaz Szó azonban nincs sehol. 
Nagyon valószínű tehát, hogy meg sem jelent, és id. Gálfy 
György azúttal még az első számig sem jutott el, megmaradt a 
puszta bejelentésnél.

Budapestről indult e i . . .

Beszéltem már arról, hogy Szabadka első napilapja, az 
1896-ban megjelent Bácskai Napló, alig háromheti fennállás 
után megszűnt. Az 1897-ben megjelent Bácskai Hírlap úgy in
dult, mint hetenként négyszer megjelenő lap, és csak 1902. 
április 6-án vált napilappá. A második szabadkai napilap, a 
Bácskai Újság, 1899. január 15-étől 1900. május 1-éig jelent 
meg. A huszadik század elején tehát az ország harmadik vá



rosa ismét napilap nélkül volt. Csak 1901. március 2-án jelent
kezett újra egy újság, amely minden nap megjelent: a Sza
badkai Friss Újság. Nem azt mondtam, hogy ekkor jelentke
zett újra egy szabadkai napilap, mert a Szabadkai Friss Újság 
csak félig-meddig, illetve pontosan negyedrészben volt sza
badkai, bár a lap fejében azt olvashatjuk, hogy a szerkesztő
ség Heumann Mór könyvkereskedésében van, s hogy a lap ma
ga Braun Adolf könyvnyomdájában, a Balog Gy.-féle házban 
készült. A lapból tudomást szerezhetünk arról is, hogy a szer
kesztésért Löw Géza felelős. Erről a Löw Gézáról nem talál
tam bővebb adatokat. Volt Szabadkán egy Löw Géza nevű 
alkapitány, aki 1902-ben László Gézára magyarosította a nevét, 
és 1902. II. 20-án a Bácskai Ellenőr is megemlékezik egy Löw 
Géza nevű hírlapíróról. Azt azonban nem sikerült megállapí
tanom, hogy azonos-e a kettő. Tulajdonképpen nem is nagyon 
kutattam utána, mert Löw Gézának a Szabadkai Friss Újság 
megindításán kívül nemigen volt sok része a szabadkai újság
írás kibontakozásában.

Most pedig, mielőtt még arról szólnék, hogy miért is 
nem volt teljesen szabadkai lap a Szabadkai Friss Újság, hadd 
ismertessem az új lap Beköszöntőjét is. Ebben egyebek kö
zött ezeket olvashatjuk:

»A mai nappal megindítottuk Bácsmegyének egyetlen na
pilapját.«

» . . .  senkinek lekötelezve nem vagyunk, senkitől nem 
függünk, senkitől nem várunk semmit, csak a közönség egé
szétől: tőle várunk mindent, neki teszünk mindent.

Lapunk hasábjain teret adunk bárkinek, aki valamely igaz
ságos dologgal, jó eszmével, akár a közigazgatás bármely ágá
ban, akár a közművelődési, a gazdasági téren felkeres ben
nünket, mert örömünkre szolgál, ha valaki lapunk útján vala
mi jó, valami nemes eszmét diadalra juttathat.

Nemes ellenfelekkel akarunk küzdeni, nemes cél érde
kében!

Ami lapunk belső tartalmát Illeti, mindenekelőtt a váro
sunkban napról-napra előforduló eseményeket kimerítően fog
juk közölni.

Teret adunk minden közérdekű doíoghak. Közgazdasági, 
közrendészeti, irodalmi, művészeti, törvénykezési rovatot veze
tünk, amelyekben az eseményeket teljes tárgyilagossággal, tág 
keretben írjuk meg.

Fősúlyt fektetünk továbbá a világesemények, az országos 
és politikai események közlésére. Késő éjjelig gyűjtjük össze 
távirda és telefon útján az ország és világ eseményeit, hogy 
azokról már kora reggel olvasóink tudomást szerezhessenek, 
úgy hogy lapunk a nagyobb fővárosi lapokat nélkülözhetővé 
teszi.«



A sokat ígérő Beköszöntő után érdemes egy pillantást 
vetni arra is, mi minden van ebben az első számban. Tehát: 
az első oldalon egy hosszabb törvényszéki hír, továbbá rövid 
Napi hírek —  Szabadkáról, valamint Színház rovat; a második 
oldalon Országgyűlés címmel tudósítás a képviselőház mun
kájáról, valamint budapesti híranyag és egy-két külföldi hír 
is; a harmadik oldalon Hírek mindenfelől, jó fél hasábnyi re
gényfolytatás, valamint Közgazdaság; és végül a negyedik ol
dalon hirdetések az ország minden részéből, főleg Budapest
ről —  csak éppen Szabadkáról egyetlenegy sem.

A lapnak ez a tartalma bizonyára már sejteti is, hogy 
miért neveztem a Szabadkai Friss Újságot csupán negyed
részben szabadkainak. És ugyanez kiviláglik a további szá
mokból is. Az igazság ugyanis az volt, hogy a lap voltaképpen 
Budapesten készült, ennek három oldalát küldték Szabadkára, 
úgyhogy itt csak az első oldalt nyomták hozzá a szabadkai hí
rekkel. Ez a magyarázata annak, hogy az első oldalon zsúfo
lódtak össze a szabadkai kishírek — még a színházi hírek is. 
Ez azonban nem adhatta meg a lap szabadkai jellegét. Vi
szont nem is volt fővárosi jellegű — eltekintve a második 
oldal budapesti híreitől — , mert a fővárosi kiadás első oldali 
hírei, amelyek valószínűleg a legjelentősebbek voltak egyete
mes szempontból, egyszerűen kimaradtak a szabadkai kiadás
ból; ily módon a Szabadkai Friss Újság felemás lap képét 
nyújtotta. A teljesség kedvéért el kell mondani még azt is, 
hogy nem is volt egyedülálló az ilyen vidéki kiadások között, 
mert például ugyanilyen címbetűkkel és ugyanilyen lapfej- 
beosztással jelent meg a Szegedi Friss Újság is, amelyet első, 
felületes pillantásra össze is lehet téveszteni a Szabadkai Friss 
Újsággá], Ez a magyarázata annak, hogy például Szegeden 
a Somogyi Könyvtárban, a Szabadkai Friss Újság komplettjeit 
lapozgatva, egyszerre egy csomó Szegedi Friss Újságra buk
kantam, és nem is vettem mindjárt észre, hogy ez másfajta lap.

Az egyetlen oldal, mint már mondtam, nemigen nyújtott 
lehetőséget arra, hogy kidomborodjon a szabadkai jelleg, de 
azért itt-ott akadt egy-egy cikk, amely szabadkai kérdést bon
colgatott. Ezek közé tartozott például az 1901. március 13-1 
szám A Kóló mladezs panasza című vezércikke is, amely ar
ról szól, hogy dr. ■ Szudarevits Ferenc (Franjo Sudarevió) és 
11 társa panasszal és kérelemmel fordult a belügyminiszterhez 
még 1900. szeptember 29-én azért, mert az ország harmadik 
városában elnyomják a bunyevác nyelvet. A nyelvkérdéssel az 
előbbiekben már éppen eleget foglalkoztam, s a Szabadkai 
Friss Újsággal kapcsolatban csak azért térek ki rá ismét né
hány szóval, hogy egyrészt azt érzékeltessem, hogy a napi 
egyetlen oldalba is befurakodott ez a téma, másrészt pedig a 
híradásban egy új mozzanat is felfedezhető; ugyanis egyebek 
között ezt olvashatjuk benne:



»Magyarországon vagyunk, szent és hazafias kötelessé
günk mindenekelőtt a magyar nyelvet terjeszteni és istápolni, 
nem pedig azzal fenyegetni egy országot, amelyet hazánknak 
nevezünk, s amelynek minden, a honpolgári jogokkal járó elő
nyeit élvezzük, amelynek kenyerét esszük, „hogyha sérelmeink 
orvoslást nem kapnak, úgy kénytelenek leszünk azokat a mű
velt világ előtt megismertetni".«

Az új mozzanat —  talán nem is kell mondanom — a Sza
badkai Friss Újság által fenyegetésnek minősített megjegyzés. 
Mindez azonban nem hozott újabb momentumokat a szabad
kai nemzetiségi kérdésbe, ezért nem is foglalkozom vele külön.

A Szabadkai Friss Újságra visszatérve, először is azt kell 
megállapítani, hogy csakhamar változások következtek be a 
szerkesztőségben, illetve a lap külalakjában. Az első változás 
az volt, hogy március 16-ától Löw Géza felelős szerkesztő — 
mint egy kis hírből kiderül — más elfoglaltsága miatt vissza
vonult a szerkesztéstől, és helyét Katona Imre foglalta el. Ma
gában a lapban észlelt változás az, hogy a vasárnapi szám 
két oldal melléklettel, azaz hat oldalon jelenik meg, de ez a 
plusz két oldal sem tartalmaz szabadkai anyagot. Változás 
továbbá, hogy május 25-étől a szerkesztőség és kiadóhivatal 
a főtérre, a Rádics-féle házba, június 1. után pedig a Balogh 
Gy.-féle házba költözött át, ahol a nyomda van. Ettől kezdve 
újabb változás következik be a lap arculatában. A megszokott 
négy oldalhoz még külön kétoldalas mellékletet csatolnak Sza
badkán. Az 1901. június 2-i számban erről így számol be a 
lap A Szabadkai Friss Újság átalakítása címmel:

»Elhatároztuk, hogy lapunkat ezentúl az eddigi négy ol
dalnyi terjedelem helyett naponta állandóan 6 oldalnyi terje
delemben fogjuk megjelentetni, éspedig olyképen, hogy la
punkhoz m i n d e n  n a p  e g y  k é t  o l d a l a s  m e l l é k 
l e t e t  a d u n k .  E m e l l é k l e t e n  k ö z ö l n i  f o g j u k  
a z  ö s s z e s  h e l y i  e s e m é n y e k e t ,  s o k k a l  k i m e 
r í t ő b b e n ,  m i n t  e d d i g .  Az első oldalon pedig a szabad
kai híreken kívül közölni fogunk minden feljegyzésre érdemes 
eseményt, ami az egész Bácskában történt.«

Ezzel a melléklettel sokkal inkább szabadkaivá vedlett 
át a lap, bár így is meglátszik rajta, hogy nagyobb része nem 
itt és nem is e város számára készül.

A lap tulajdonosa ebben az időben Székely Viktor buda
pesti könyvkereskedő és nyomdász. Ez abból a bejelentésből 
is látszik, amelyet 1901. június 18-án a szabadkai polgármes
teri hivatalhoz intézett,'45 s amelyben a Budapesti Hírlapter
jesztő Vállalat hivatailos levélpapírján azt közli, hogy a Sza
badkai Friss Újságol részben Pollacsek Mór budapesti, rész
ben pedig Braun Adolf szabadkai nyomdájában nyomják. Egy 
másik, 1901. november 6-án kelt bejelentés viszont azt közli,



hogy a Szabadkai Friss Újság főlapját ezentúl Székely Viktor 
budapesti nyomdája (VI. kér. Dávid utca 4.), a mellékletet pe
dig továbbra is Braun Adolf nyomdája nyomja. Braun Adolf 
nyomdája egyébként júniustól kezdve a Szabadkai Friss Újság 
szerződéses könyvnyomdája lett.

És aztán egy újabb változás 1901 .december 17-étöl. Ettől 
kezdve ugyanis — mint a vezércikk bejelenti —  új köntösben 
jelenik meg a lap:

»Új minden, az első betűtől az utolsóig, a laptejtől a 
zárvonalig, minden csak ma —  került ki az öntődéből, ami a 
kiadónak —  hiszen elképzelhető, nem csekély anyagi áldoza
tába került.«

»És most, hogy a fényes köntös megvan, másrészt a tar
talom a fő. Fáradhatatlanul azon fogunk továbbra is buzgól- 
kodni, hogy minden olvasónk meg legyen vele elégedve.«

A lapfejben a cím betűi valamivel kisebbek lettek, válto
zott bizonyos értelemben a lapfej beosztása is, talán egy kis
sé tisztább a nyomás, más változás azonban ezután sem igen 
volt észlelhető a lapon — sem formailag, sem tartalmilag.

Nagyjából erre az időszakra utalhat Fenyves Ferencnek 
az a viszaemlékezése, amely a Napló 1932. január 17-i szá
mában jelent meg, s amelyet posztumusz kötete is közöl.U6 Ez 
a részlet így szól:

»A békében Szuboticán megjelent egy helyi Friss Újság 
is. A lap úgy készült, hogy három oldalát a Budapesten megje
lenő Országos Újság című lap küldte le készen nyomva. Az 
első oldal üres volt és erre rányomták a helyi címet és a helyi 
híreket. A lap szerkesztője néhai Katona Imre újságíró volt, 
aki este megírta a híreket, egy borítékban a bezárt nyomda
ajtó alatt becsúsztatta a nyomdába, ahol hajnalban a szedők 
kiszedték, a nyomdászok kinyomták az újságot. A lap Mamu- 
zsics Lázár akkori polgármester újságja volt, mely tűzön
vízen keresztül képviselte a hatalmas ellenzékkel küzdő pol
gármester érdekeit. Egy napon azt a tréfát követték el, hogy 
az ajtó alatt bedobott borítékot kivették és a megírt polgár- 
mestert védő cikk helyett egy másik cikket csempésztek bele, 
amelyben nem kevesebb, mint az volt, hogy a polgármestert a 
belügyminiszter különböző hivatali mulasztások miatt felfüg
gesztette. Másnap reggel, amikor Katona szerkesztő még nyu
godtan aludt, megjelent a nyomda kiküldöttje, hogy keljen fel, 
mert nincs elegendő újság, már a múlt hétről megmaradt bu
dapesti három oldalakat is elhasználták, a közönség nagyon 
kapkodja a lapot. A szerkesztő nagyon elcsodálkozott, hiszen 
legjobb meggyőződése szerint semmi olyan nem volt a lap
ban, ami ilyen viharos érdeklődés felkeltésére alkalmas volna. 
Képzelhető a meglepetés, mikor megnézi az újságot, azt látja, 
hogy az ő loyalis cikke helyett egy ilyen vad és valótlan tá
madás jelenik meg a lapot suterinozó polgármester ellen.«



Eddig tart dr. Fenyves Ferenc kis története. Hogy meny
nyi benne az igazság, azt persze nehéz volna ma már meg
mondani, hiszen minden bizonnyal maga Fenyves is csak úgy 
hallotta a történetet másoktól, tekintve, hogy ebben az időben 
még csak tizenhat-tizenhét éves lehetett, hiszen 1902-ben Lazo 
Mamužićot valóban felfüggesztették hivatalától. Valószínűleg 
több ebben a mesében az anekdotaszerü humor, mint az igaz
ság, de mégis érdemes idejegyezni, mert bizonyos értelemben 
jellemző az akkori idők újságírásának légkörére.

A Szabadkai Friss Újsággal azonban volt valami más baj. 
Maga a címe szemet szúrt a fővárosban. Legalább is ezt tanú
sítja az a kérelem, amellyel a budapesti Magyar Hírlap kiadó 
rt. fordult 1902. április 22-én a polgármesterhez.147 Ugyanis 
egyrészt azt kérelmezte, hogy a polgármesteri hivatal —  az 
akkori előírásoknak megfelelően, amiről még majd bővebben 
is szólok —  adja ki számára három hónapra az engedélyt a 
Budapesten megjelenő Friss Újság szabadkai utcai árusítására, 
másrészt azonban ugyanakkor mást is kérelmezett:

»Egyben, miután a hivatkozott s valamennyi vármegyei 
és városi törvényhatóság első tisztviselőjének küldött belügy
miniszteri rendelet szerint: „ i s m é t e l v e  t a p a s z t a l t a i 
vá n, h o g y  a z  ú j ó l a g  i n d í t o t t  h í r l a p o k  gyakran 
egy már létező és elterjedt hírlap c í m é h e z  és alakjához 
annyira hasonló címet és alakot vesznek fel, hogy ez által 
a nagyközönséget könnyen tévedésbe ejtik; ennek elkerülése 
végett utasítom címet, hogy o l y a n  h í r l a p o k  u t c a i  el -  
á r u s í t á s á r a ,  a m e l y e k n é l  f e n t i  k ö r ü l m é n y e k  
f e n n f o r o g n a k ,  e n g e d é l y t  ne  a d  j o n"; tisztelettel 
kérjük, hogy a lapunk címét felvett Szabadkai Friss Újság, va
lamint a Budapesti Friss Újságtól mindaddig, amíg ezen a 
címen jelenik meg, az utcai elárusitási engedélyt megtagadni 
s amennyiben az megadatott volna, az engedélyt megvonni s 
intézkedéséről bennünket végzésileg értesíteni méltóztassék.«

A fenti kérelemmel kapcsolatban a polgármester értesí
tette a Magyar Hírlap kiadó rt-t, hogy az utcai elárusításra 
»megadatik« neki az engedély, s ugyanakkor megnyugtatásul 
azt is közölte vele, hogy ebben az évben még egyetlen lap 
sem kapott engedélyt utcai elárusításra.

Ha már erről van szó, bizonyosan meg kell emlékezni 
néhány szóval arról is, hogy mit is jelentett tulajdonképpen az 
utcai elárusítás engedélyezése. Mai szemmel nézve ugyanis 
meglehetősen furcsa, hogy abban az időben, amikor olyan 
büszkén emlegették a kivívott sajtószabadságot, külön enge
délyt kellett kérni arra is, hogy a kinyomott lapokat az utcán 
árusíthassák.

Az engedélykérésre vonatkozó első miniszteri utasítást 
még az 1897. év iratai között megtalálhatjuk a Szabadkai Tör



ténelmi Levéltárban.148 1897. április 13-án a belügyminiszter a 
következő leirattal fordult a polgármesterhez:

»A sajtótermékekkel való házalás, valamint azoknak ut
cákon és nyílt tereken való el árusítása az 1867. évi június 
25-én 1731 R. sz. a. kiadott belügyminiszteri körrendelet ér
telmében csak hatósági engedéllyel gyakorolható, mely enge
dély az illető sajtótermék előzetes bemutatása mellett a tör
vényhatóság első tisztviselőjénél kérendő.«

Ennek előrebocsátása után a miniszter rátér mondani
valójának lényegére. Annak figyelembevételével, hogy »a hír
lapok megjelenése rendesen oly időre esik, midőn hivatalos 
órák nincsenek, az említett rendelkezés szigorú megtartása 
mellett az engedély csak több órai késedelemmel, tehát oly 
időben volna megadható, midőn a hírlap az újdonság jellegét 
már elvesztvén, az engedély majdnem érdektelenné válik«, el
rendeli, hogy:

»Hírlapoknak utcán való elárusítására az engedély 8 na
pot meg nem haladó időre előzetesen is megadható. Ily ese
tekben kötelezendő azonban a kiadó, hogy az egyes hírlap- 
számokat utcai elárusitásuk megkezdése előtt a hatóságnak 
bemutassa; továbbá hogy a hírlapok utcai elárusitásával testi
leg nyomorékokat, vagy máskép megbotránkoztató külsejű 
egyéneket, valamint iskolaköteles korban álló gyermekeket 
meg ne bízzon, s végül, hogy az elárusifással megbízott egyé
nek neveit a helyi rendőri hatóságnál előzetesen bejelentse.

Az elárusítóknak a hírlap címén és érán kívül egyebet, 
például az abban foglalt egyes cikkek felírását vagy tartalmát 
kikiáltani s azokat tolakodó módon kínálni nem szabad.«

A belügyminiszter egyben a polgármester kötelességévé 
tette, hogy »a bemutatott lappéldányokat haladéktalanul gon
dosan áttekintse, vagy ezzel külön megbízott közege által át
tekintesse«, »s amennyiben valamely lapszám izgató, a köz
rendet veszélyeztető vagy a szemérmet és erkölcsiséget sértő 
tartalma miatt komoly kifogás alá esnék«, attól vonja vissza 
a kiadott engedélyt és akadályozza meg további utcai árusí
tását.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy éppen ekkorjá- 
ban —  mint már a néppárt létrejöttével kapcsolatban is meg
emlékeztem róla —  egyre inkább terjedtek a szocializmus esz
méi (ha kezdetleges formában is!), sztrájkok robbantak ki el
sősorban a mezőgazdaságban, nagyon is érthető hát, hogy a 
belügyminisztérium komolyan tart »a közrendet veszélyeztető« 
lapoktól, illetve cikkektől, s ezen a módon is igyekszik fokozni 
az újságok feletti ellenőrzést. Sőt az imént ismertetett rendel
kezést néhány év múlva újabb is követi. 1906. február 26-án 
Kristóffy aláírásával útra kel az ország minden része felé a 
22200/III. a. 1906. B. M. számú körrendelet,149 amely újabb ren
delkezéseket tartalmaz:



» . . .  Az utcai árusítás és házalás útján terjesztett sajtó
termékek, különösen pedig a hírlapok már évek óta az esemé
nyek és tények elferdítése, valamint valótlanságok közlése ál
tal a közvéleményt irányzatosan nemcsak félrevezetik, hanem 
a kormány, a közhatóságok és ezzel a törvényes rend ellen 
folytatott izgatásaikkal az állami rendet, valamint a közbékét 
és közrendet súlyos zavarok veszélyének teszik ki. Minthogy
az 1848. évi XVIII. t. c. 45 §-a, valamint az 1867. évi június hó
25-én kiadott 1731 R. b. m. sz. körrendelet értelmében a kor
mánynak jogában és kötelességében áll, hogy a nyomtatvá
nyoknak házalás útján vagy utcán való elárusítása felett felü
gyeletet gyakoroljon, azt bizonyos feltételekhez és szabályok
hoz köthesse, sőt az ily módon való árusítást el is tilthassa, —  
ez alapon az állami —  és közrend érdekében az 1867. évi
1731 R., az 1897. évi 1608/eln. és az 1902. évi 11287 sz. B. M.
rendeleteknek hatályon kívül helyezése mellett ezennel elren
delem, hogy hírlapoknak és röpiratoknak utcán, nyilvános te
reken, házalás útján, vagy kikiáltással való árusítása további 
rendelkezésig tilos.«

A közrendelet értelmében a tilalom megszegése kihá
gásnak minősül, és 15 napig terjedhető elzárással és 200 ko
ronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető. A körrendelet 
végül kimondja:

« . . .  a hírlapok, röpiratok dohánytőzsdékben, nyilvános 
üzlethelyiségekben, vasúti állomásokon való árusításának kér
dése szintén a belügyminiszter —  mint legfőbb rendőri ható
ság hatáskörébe tartozván, a kérdés mikénti szabályozását 
későbbre tartom fenn.«

Azaz kilátás lehet még további megszigorításokra is. A 
belügyminiszter valóban nagyon meg lehetett rettenve az ese
mények kibontakozásától, ha ilyen nagymérvű korlátozásokra 
szánta el magát. Minden jel arra mutat azonban, hogy a saj
tószabadság ilyesféle megnyirbálásával még a kormány köré
ben sem értettek teljesen egyet. Alig másfél hónap múlva u- 
gyanis megérkezett Szabadkára (és máshova is) az újabb, 
40202/1906 B. M. számú körrendelet,150 amely hatályon kívül 
helyezi a fenti körrendeletet, és visszaállítja a régebbi rende
letek érvényét.

És ebbe a csoportba tartozik egy előző évbeli, 1905. 
évi július hó 24-én kelt, 71770/1905 B. M. számú körrendelet 
is,151 amely ugyan nem mond semmi újat, csupán ismételten 
felhívja a törvényhatóságok első tisztviselőinek, azaz a pol
gármestereknek a figyelmét, hogy « . . .  oly egyének részére, 
akik a hírlapárusífástól nyomorék voltuk vagy általában meg- 
botránkoztató külső megjelenésük folytán eltiltandók lenné
nek, hirlap-elárusitói engedély ne adassék, vagy amennyiben 
a lapkiadók ilyet kiszolgáltatnának, az az illetőtől vonassék el«.



de meg is magyarázza, hogy miért van szükség erre az intéz
kedésre. A belügyminiszter szerint ugyanis »e rendelkezés 
betartásának szigorú ellenőrzése azért szükséges, mert mind
inkább tapasztalható, hogy a hirlapárusitás a koldulás elpa- 
lástolására illetőleg felhasználására és ebből folyó visszaélé
sek elkövetésére is szolgái, és olyanoknak is megengedtetik 
a lapárusitás, akik tulajdonképen koldusok. . .  «

Jóval később történt ugyan, de ha már az utcai árusí
tásnál tartunk, hadd emlékezzünk meg erről is, annál is in
kább, mert lényegében beletartozik a Szabadkai Friss Újság, 
illetve utódjának történetébe is. 1912-ben ugyanis 136.000/V-a. 
1912. B. M. szám alatt újabb körrendelet is érkezett a polgár- 
mesteri hivatalhoz ebben a tárgyban,152 s ez kimondta, hogy 
a lapok utcai árusítását ezentúl rendőri engedélytől teszi füg
gővé, s megszabta az ezzel foglalkozó kiskorú egyének kor
határát is —  18 évben. A körrendelet értelmében csakis sze
mélyes jelentkezés alapján állítják ki az utcai árusítás enge
délyezéséről kiadandó igazolványt, s ahol az ellenőrzés hatá
lyossága megköveteli, a rendőrhatóság kötelezővé teheti kar
szalag viselését is, amelyen fel van tüntetve az elárusítói iga
zolvány nyilvántartási száma.

A polgármester pontosan követte a belügyminiszter uta
sításait, és intézkedéseiről jelentést is küldött,153 amelyből 
kiderül, hogy »október hó 15-étői kezdődőleg arcképes iga
zolvány és karszalag kiváltására kényszeritette« azokat, akik 
a rendelkezések értelmében engedélyt kaphattak. A polgár- 
mester közölte azt is, hogy »eddig 14 igazolványt váltottak ki«, 
valamint beszámolt arról is, hogy »azokat, akik nem a tulaj
donképpeni elárusitással foglalkoznak —  hanem a lapot az 
előfizetőknek házhoz kihordják —  nyilvántartásba vette (t. i. 
a rendőrfőkapitány — K. T.) —  és egyelőre ideiglenes igazol
vánnyal látta el.«

A jelentésből a továbbiakban kiderül, hogy:
»Szabadkán ugyanis a helyi lapok kiadói és a fővárosi 

lapok előfizetőinek gyűjtésével foglalkozó cégek a lapot több
nyire 12— 13 éves leánygyermekekkel hordatják szét a meg
rendelőknek. Ez az úzus egyrészt ellentétben látszik lenni a 
rendelet azon intenciójával, hogy a serdületlen gyermekek 
hasznos foglalkozáshoz szoktattassanak, másrészt különösen 
a külső városrészekben —  a hol a rendőrlétszám kisebb —  
nehezen ellenőrizhető visszaélésekre adhat alkalmat, a tekin
tetben, hogy a kihordók esetleg utcai árusítással is foglal
kozhatnak.

Hasonlóképpen kételyekre ad okot a vasúti pályaudvaron 
történő eladás kérdése is. E helyt a helyi vállalkozó az áru
sítással szintén többnyire serdületlen leánygyermekeket szo



kott megbízni —  akiknek elárusítói minősége —  a rendelet 
szabályai alá —  kifejezett rendelkezés hiányában —  nem 
vonható.

Minthogy a rendelet tehát e tekintetben kifejezetten nem 
intézkedik — tisztelettel azt az előterjesztést teszem, misze
rint engem értesíteni méltóztassék arról, hogy ezekre az ese
tekre nézve milyen eljárást kövessek, illetve hogy azok a ren
delet hatálya alá tartoznak-e vagy sem?«

Annak már nem találtam nyomát a levéltárban, hogy mit 
is válaszolt Bíró Károly polgármester kérdésére a belügymi
niszter. Maga a jelentés azonban eléggé világosan jellemzi a 
szabadkai helyzetet.

E kis kitérő után pedig hadd térek vissza újra a Szabad
kai Friss Újságra! Harmadik évfolyamában, azaz 1903-ban már 
Pusztai Béla volt a felelős szerkesztője, s a szerkesztőség és 
kiadóhivatal átköltözött a Piszarevich-féle házba. Külsőleg is 
megváltozott némileg a lap. A régi két sor helyett egy sorba 
került a cím, a tartalom némi változását pedig az jelzi, hogy 
több lett a hír. A következő évben aztán a szerkesztőség a 
Csajkás-féle házba, a kiadóhivatal pedig Szigeti Jenő könyv- 
kereskedésébe költözött át. Ekkorjában Budapesten a Rökk 
Szilárd utcában, A Nap lapkiadóvállalat körforgógépén nyom
ták. Végül el kell mondani még azt ás, hogy 1905-ben a lap 
nyomását átvette Braun Adolf szabadkai, Batthyány utcai nyom
dája, s így végül szabadkai lett ez a Budapestről elindult lap. 
Ennek azonban vannak előzményei is. És erről is meg kell 
emlékezni.

Talán ott kell kezdenem, hogy a lap nem volt politikai 
jellegű sajtóorgánum. Ügy látszik azonban, hogy nem tartotta 
magát mindenben az előírásokhoz. A jelek szerint éppen ez 
a körülmény járult hozzá aztán ahhoz, hogy teljesen szabadkai 
lappá váljék. Ezt a feltevésemet két régi ügyiratra alapozom. 
Az egyik a polgármesternek a vizsgálóbíróhoz intézett értesí
tése,154 a másik pedig Székely Viktor budapesti lakosnak, a 
Szabadkai Friss Újság tulajdonosának »sürgős kérvénye«.155 
Nézzük előbb az elsőt!

A szabadkai törvényszék vizsgálóbírója a sajtórendőri 
vétséggel terhelt Székely Viktor bűnügyében azzal a megke
reséssel fordult a polgármesterhez, hogy a Szabadkai Friss 
Újságnak van-e letétbe helyezve politikai cikkek közlésére jo
gosító biztosítéka. A megkeresésre a polgármester 1904. jú
lius 15-én keltezett válaszában értesítette a vizsgálóbírót, hogy 
a Szabadkai Friss Újság, Katona Imre szerkesztésében 1901- 
ben indult és Braun Adolf nyomdájában készült napilap kiadó- 
tulajdonosa 1901. március 1-től május 31-éig Heumann Mór, 
1901. június 1-e óta pedig Székely Viktor budapesti lakos 
volt, de »politikai cikkek közlésére jogosító biztosítéka a 
lapnak nem volt s ma sincs«.



Székely Viktor imént említett »sürgős kérvénye« minden 
bizonnyal szoros kapcsolatban van ezzel a vizsgálóbírói meg
kereséssel. Székely ugyanis 1904. szeptember 12-én, két hó
nappal a polgármester előbb említett értesítése után »sürgős 
kérvény« jelzéssel az alábbi beadvánnyal fordult a polgár- 
mesterhez:

»Nagyságos polgármester ú!
A Szabadkai Friss Újság, melyet 4 évvel ezelőtt Heu- 

mann Mórtól vettem át, azóta az én tulajdonomat képezi.
E vállalkozás sok ezresembe került és most arról érte

sülök, hogy Szigeti Jenő ottani könyvkereskedő nem az én ál
talam küldött lapokat, hanem más által küldötteket hoz for
galomba, egyszóval bitorolja az én tulajdonomat.

A Szabadkai Friss Újság az én kizárólagos tulajdonom, 
azzal csak én rendelkezem, ezt igazolja az irattárban lévő be
jelentésem, melyet Nagyságod hivatali elődje végzésileg tu
domásul vett.

Mindaddig tehát, míg én a tulajdonjogot másra át nem 
ruházom és azt Nagyságodnak hivatalosan be nem jelentem, 
mindaddig a Szabadkai Friss Újságot egyedül én vagyok jo
gosítva kiadni.

Minthogy most a nem jogosított kiadás kerül forgalom
ba, tisztelettel kérem Nagyságodat, méltóztassék a rendőrséget 
sürgősen utasítani, hogy a Szabadkai Friss Újság példányait 
annál is inkább kobozza el, mert én nem vagyok hajlandó a 
sajtóhatósági felelősséget viselni oly lapért, melyet nem én 
adok ki, már pedig a bíróság mindég azt az egyént vonja fe
lelősségre, a ki a hatóságnál mint felelős egyén van bejelentve.

A midőn Nagyságodat arra kérem, hogy Szigetitől a Sza
badkai Friss Újság bitorolt kiadását és az utcai elárusítás jo
gát megvonni méltóztassék
Budapest 1904. Szept. 7

vagyok teljes tisztelettel 
Székely Viktor 

a Szabadkai Friss Újság 
egyedüli jogos tulajdonosa«

Ezzel a kérelemmel kapcsolatban Szabadka város rend
őrkapitányi hivatala 22727/kap. 904. szám alatt azt jelentette a 
polgármesternek, hogy »nem felel meg a valóságnak Székely 
Viktor állítása«, mert »a nyomozás során megállapittatott, hogy 
Szigeti a Székelytől kapott példányok 1 lapját a helybeli 
Braun féle nyomdában helyi hírekkel tele nyomatva s azokat 
árusítja.«

Ekkorjában már nem Katona Imre, hanem Pusztai Béla 
volt a lap szerkesztője, s a továbbiakban az ő nevéhez fűződik 
a Szabadkai Friss Újság és utódjainak élete. A szerkesztőcsere



akkor történhetett, amikor Víg Zsigmond könyv- és papírke
reskedő 1903. október 8-án a budapesti Friss Újságnak mint
egy mellékleteként megindította a Szabadkai Független Új
ságot, s annak felelős szerkesztését Katona Imre, a Szabad
kai Friss Újság addigi szerkesztője vállalta el.

Pusztai Béla a lap kiadását is átvette ekkortájt. Az ö 
szerkesztésében és kiadásában tartalmi átalakuláson ment át 
az újság, és határozott érdeklődéssel fordult a szociális moz
galmak felé. Ennek szemléltetésére hadd idézek néhány cik
kéből az 1908. esztendőből! Egyik vezércikkében például így 
ír a kivándorlásokról:156

»Főid keti a parasztnak. Főid, a melyen meg tud élni, a 
melyen nem pusztul ei. Nem parcellázás, a mely valójában a 
legundokabb és legszemenszedettebb gazsággal megcsinált 
uzsoraüzlet, akár Kohn úr, akár a püspök csinálja. Sem tele
pítés, olyanforma, a milyet a honmentő Károlyi grófok csinál
tak az ecsedi lápon, a hová bementek a szegény alföldi pa
rasztok 1000— 1200 koronácskával és öt év múlva kijöttek úgy, 
hogy az irgalmas szívü börvélyi elöljáróság tolonclevelet aján
lott fel nekik. Becsületes, tisztességes bérleteket adjanak 
önök a parasztnak.«

»Nem bankettekkel, hanem becsületes agrár politikával 
lehet eredményt elérni. Saját tehermentes földecskéhez, vagy 
igazi olcsó bérlethez kell juttatni a parasztot, s akkor bizo
nyára nem fog kimenni Amerikába dollárokat keresni. Inkább 
idehaza marad és a fölösleges kukoricán hizlal egy disznót. 
De a nagy bérösszeg, üres magtár, adóintés kizavarja a ten
gerentúlra.

Földhöz juttatni a parasztot, ez a kivándorlás egyedüli 
orvossága.«

Nem retten vissza attól sem, hogy nyíltan rokonszenvét 
nyilvánítsa ki a szocialisták iránt. 1908. február 18-án ugyanis 
egy cikket közöl A szociálisták halottja címmel és Temetés 
pap nélkül alcímmel —  több mint egy hasáb terjedelemben. 
Mészáros Károly lelkes szociáldemokrata pártagitátor temeté
séről emlékezik meg. »Ez az első eset —  írja — , hogy Sza
badkán pap nélkül ment végbe temetés.« A továbbiakban pe
dig idézi Forgách Dezsőnek a gyászháznál elmondott beszé
dét állítólag »mint érdekes dokumentumot«, de nyilvánvalóan 
bizonyos rokonszenvalapon is. Az 1908. március 20-i számban 
pedig Havas Emil írt vezércikket, amelynek címe: A jövő 
harcza. Ez már nyílt kiállás a szociáldemokrácia mellett. íme:

»Ott még nem tartunk, hogy a jövő békéjéről beszélhes
sünk. —  Semmiféle téren. Ámbár a harcos állam típusától ör
vendetesen haladunk az indusztrióNs álfám típusa felé. De az 
is igaz, hogy csak átmenetről lehet szó, és még soké tart, 
míg az államok leszerelése komolyan foglalkoztatja a most



még annyira fegyverkező nemzeteket. A jövő szocialista ál
lam —  melyet hiába tartanak utópiának, mégis el fog követ
kezni, —  majd itt is megteremti az új rendet.«

»A műveltséget ma egyedül a szocializmus értelmezi he
lyesen. És csupán az terjeszti teljes lelkesedéssel és helyes 
eszközökkel. Mert csupán a szocialistáknak van érdekükben, 
hogy az ember a maga emberi méltóságára felemelkedjék és 
tökéletes intelligenciával, lelki és szellemi műveltséggel meg
értse mindazt, ami az embert emberré teszi.«

»A jövőben tehát, ha a szocializmus nem is érte el azt 
a diadalt és nem rendelkezik azzal a hatalommal, melyet egy
kor bizonyára el fog érni, mindinkább kisebbedni fog a poli
tikának ma még tulajdonított jelentőség, valamint kisebb lesz 
a vallási eszmék varázsa . . .  «

»Az emberek lassanként teljesen tudatára ébrednek an
nak, hogy minden gazdasági alapon nyugszik, hogy sem poli
tika, sem vallás nem biztosítják részükre és utódaik részére 
az anyagi javakat, az élet örömeit és gondtalanságát, melyek 
az életet elviselhetővé és kellemessé teszik, hanem igenis a 
legtökéletesebb gazdasági berendezkedés, mely mindenkinek 
egyformán kedvez — az, amelyért egyedül érdemes küzdeni.«

»Az új harcnak még csak küszöbén vagyunk. Lehet, hogy 
soká is fog tartani. Lehet, hogy az eredmény, a győzelem is 
soká késni fog. De el nem maradhat. Mert Szodoma és Go- 
morha is soká állt és mégis elpusztult. Ez a világ pedig csep
pet sem jobb annál. Pusztulnia kell és pusztulni is fog.«

Szokatlan hang a szabadkai lapokban. A nemzetiségi 
probléma kiélezése, a klerikalizmus versengő kiszolgálása, a 
polgármester támadása és a mozgolódó parasztság és mun
kásság durva szidalmazása helyett —  a szocializmus győzel
mének megjósolása. . .  Igaz, maga a Szabadkai Friss Újság 
ezután már nem is élt soká, a hang azonban —  ha csak el
vétve is —  megmaradt, és jelentkezik a későbbiekben is.

A Szabadkai Friss Újság agóniája azzal kezdődött el, 
hogy Pusztai Béla bejelentette a polgármesternek, hogy meg
vált a laptól. A polgármester a tudomásulvétel alkalmával már 
azt is feltünteti az ügyiraton, hogy a Szabadkai Friss Újság 
megszűnt.157 Csakhamar kiderül azonban, hogy az agónia nem 
is agónia, csupán bizonyos átalakulás. A bejelentés ugyanis 
1908. július 10^én történt, de ugyanezen a napon egy másik 
bejelentés is érkezett a polgármesteri hivatalba, mégpedig 
Vermes Miksa szabadkai bankiroda-tulajdonos bejelentése,158 
ebből pedig kiderül, hogy Vermes július 11 -étöl Szabadkai Kis 
Újság címen egy politikával nem foglalkozó társadalmi napi
lapot indít, amelynek felelős szerkesztője Pusztai Béla szabad
kai hírlapíró lesz. A lap nyomását Braun Adolf szabadkai 
nyomdatulajdonos vállalta el. A változás tehát csupán egy szó:



Szabadkai Friss Újság helyett —  Szabadkai Kis Újság. A vál
tozásról megemlékezik a Hétfői Újság is, és a hírhez hoz
záfűzi azt is, hogy »az új lap tartalmasabbnak ígérkezik«.

A Szabadkai Kis Újság első száma azonban nem július 
11-én jelent meg, mint Vermes Miksa bejelentette, hanem már 
10-én. Szerkesztősége és kiadóhivatala is a Csajkás-féle ház
ban volt, és Braun Adolf könyvnyomdája nyomta, akárcsak 
elődjét. A lap hétfő kivételével minden nap megjelent.

Az első szám második oldalán A közönséghez címmel a 
következő bejelentést találjuk:

»Pusztai Béla lapszerkesztő, ki 6 éven át szerkesztője és 
4 évig kiadója és terjesztője volt a Szabadkai Friss Újság cí
mű napilapnak, a mai napon megvált a nevezett laptól, a mely
nek t o v á b b i  m e g j e l e n é s é t  e g y s z e r s m i n d  b e 
s z ü n t e t t e .

A midőn ezt a t. olvasók szives tudomására hozzuk, egy
idejűleg kezükbe adjuk Szabadka legifjabb napilapjának, a 

S z a b a d k a i  K i s  Ú j s á g  
első számát, a mely tartalomra és formára nézve sokkal kielé
gítőbb és tetszetősebb lesz az eddig ismert újságoknál.

A S z a b a d k a i  K i s Ú j s á g k i z á r ó l a g  a k ö 
z ö n s é g  o r g a n u m a  óhajt lenni, ezért politikáját és irá
nyát semmiféle párt vagy klikk sem befolyásolhatja.«

Bizonyos, hogy a lap élénk! Feltűnő címbetűk jellemzik, 
és sok benne a gyilkosságokról és más szenzációkról szóló 
hír. És mint jellemző változást el kell mondani azt is, hogy 
július 14-i, keddi számától úgy szerepel, mint »A szabadkai 
Petőfi Társaság hivatalos közlönye.«

Ha a Szabadkai Friss Újságról megemlítettem, hogy az 
utóbbi időben helyet kapott benne a szociáldemokráciával ro
konszenvező hang is, a Szabadkai Kis Újságról is el kell mon
dani, hogy július 22-i számában a harmadik oldalon, a Mun
kásügyek rovatban megjelent benne Forgách Dezsőnek, az is
mert szabadkai szociáldemokrata vezetőnek a nyilatkozata, a- 
mely így hangzott:

»A Bácskai Napló naiv vezércikke írja, hogy Román Nán
dor keresztény szocialista vezérre két ízben rálőttek és ezek 
az ismeretlen „merénylők" bizonyára szociáldemokraták vol
tak. A dolog igen valószínűen igy áll: Román Nándorra még 
a kutya se lőtt rá, de mivel azt se tudtuk, hogy él-e a világon, 
ezzel a koholt merénylettel sikerült közhírré tenni, hogy ő él, 
sőt igen veszélyesen él.«

És a továbbiakban:
»Hogy a meg sem történt „merényletet” a B. N. szerint 

szocialisták követték el —  az természetes, a Ferenciek temp-



torna ellen is mi követtünk el merényletet, mikor a plafonról 
egy tenyérnyi malter leesett.«

A lapban egyébként a más lapokban is megszokott rova
tok mellett rendszeresen megjelenik a Munkásügyek rovata is, 
amelyben a munkásmozgalom híreit találjuk. Az 1908. szep
tember 15-i szám pedig A magyar munkás becsülete című ve
zércikkében a kivándorlással kapcsolatos kérdésekről ír, és 
megjegyzi: igen sokféleképpen magyarázzák azt a körülményt, 
hogy néhány amerikai magánvállalkozó magyar munkásokat 
kér bányáiba. Egyes vélemények szerint: »Az amerikai gyáro
sok kívánsága nem azt bizonyítja, hogy a magyar munkaerő 
kiváló s elsőrangú, hanem azt, hogy a magyar munkás határ
talanul igénytelen, megelégszik majdnem baromi szinten lévő 
életmóddal és ennek következtében olcsóbban is adhatja el 
munkaerejét.«

A lap mindebből így vonja le a tanulságot:
»Ha a magyar munkás Amerikában nem lenne igénytelen, 

nem jöhetne vissza Magyarországba s itt nem terjeszthetné az 
amerikai igényeket. Tudjuk, hogy az Amerikát megjárt mun
kással se a szolgabiró, se az ispán nem bánhatik úgy, mint a 
falujának határát túl nem lépő legénnyel.«

Ezenkívül még csupán azt kell elmondani a Szabadkai 
Kis Újságról, hogy október elejétől kezdve Szász Béla lett a 
lap főmunkatársa. A lap ugyanis ezután már nem is élt soká 
ezen a címen, mert 1908. október 6-ától minden különösebb 
bejelentés nélkül Szabadkai Újságra változtatta címét, csupán 
a cím alatt, kisebb betűkkel, zárójelben találhatjuk az emlé- 
keztetést az első elődre, hogy »Friss Újság«. Tulajdonképpen 
nem változik semmi, a számozás is folyamatos (csak az évfo
lyam lesz első), a tartalom is a régi, s még a polgármesteri 
hivatalhoz sem történik semmiféle változást közlő bejelentés, 
csupán 1908. november 4-én jelenti végül Vermes Miksa lap
tulajdonos, hogy »a Szabadkai Kis Újság ezentúl Szabadkai 
Újság cím alatt fog megjelenni«,159 de közli egyúttal azt is, 
hogy a lap iránya továbbra is társadalmi marad. Az irányvo
nallal azonban mégiscsak történhetett valami. Ezt a változást 
már a november 19-*i szám vezércikke is jelzi, amelynek címe 
Új társadalmi rendet! Ugyanis egyebek között ezt olvashatjuk 
benne:

« . . .  bármennyire lelkesedünk is a demokrácia nagysze
rű eszméjéért, —  ki kell mondanunk, hogy nemcsak nehéz, de 
nem is okos dolog. A társadalmat nem lehet belekényszeríteni 
sem idegenből vett zubbonyba, sem a theoriák köntösébe. A 
társadalom hozza létre a maga létföltételeit, s nem a társa
dalmat kell hozzáformálni bizonyos —  bár elvileg legjobban 
megfejelő —  feltételekhez. Meg kell várni, míg társadalmunk 
tényleg demokratikussá lészen s akkor magától uralomra jut 
a demokrata politika.«



Ez a véleményváltozás minden bizonnyal összefügg a lap 
keretében végbemenő személyi változással is. Igaz, ez csak 
egy hónappal később történik meg, amikor Vermes Miksa tu
datja a polgármesteri hivatallal, hogy a lap tulajdonjogát át
ruházta Füredi Jákó szabadkai lakosra,160 nagyon valószínű 
azonban, hogy már novemberben is folytak a tárgyalások az 
átruházás körül.

A lap szerkesztősége ebben az időben —  a kiadóhiva
tallal együtt — az izraelita hitközség Batthyány utcai palotájá
ban van, és a lapot továbbra is Braun Adolfnak a nyomdájá
ban nyomják, amely a gőzfürdővel szemben, a Csajkás-féle 
házban van.

Ebben az időszakban — mint az 1909 elején az olva
sókhoz intézett felhívásból161 látszik —  a lap »főleg az iparos
ság érdekeit tartja szem előtt«, s az országos és a helyi poli
tikában is a mérsékelt ellenzékiség álláspontját foglalja el, 
»mert az a meggyőződésünk, hogy radikális eszközökre jelen
leg szükség nem lévén, szerepkörünk az ellenőrzésnél tovább 
nem kell hogy terjedjen.«

Mintha valami visszafojtottság volna érezhető ezekből a 
sorokból! Mintha a szerkesztő —  a kiadótulajdonossal a háta 
mögött! —  egy kicsit önmagával is megalkudna. Ezt mutatja 
bizonyára a vezércikkeiben használt valóban mérsékelt hang 
is, akár a földművesek nyugdíjának, akár az adóreformnak, 
akár a jövendő államának: az iparállamnak, akár az elszapo
rodó bankrablásoknak a kérdésével foglalkozik. És még vala
mi, ami már nincs is kapcsolatiban a mérséklettel, sőt!. . .  Ek- 
kortájban ugyanis már felmerül a fenyegető háború kérdése 
Bosznia és Hercegovina bekebelezésével kapcsolatban. S eb
ben a kérdésben a Szabadkai Újság határozottan arra az ál
láspontra helyezkedik, hogy »a háborút csak energiával és 
csak —  háborúval lehet elkerülni. A régi rómaiak szerint, akik 
azt tanították, hogy aki békét akar, csináljon háborút.«

A Szabadkai Újság tehát kifejezésre juttatja azt az óha
ját, hogy a monarchia erélyesebben lépjen fel Szerbia, »a ga
rázda kis tartomány« ellen, amely »vakmerőbb és esztelenebb 
ma, mint valaha volt«.

Viszont bizonyára érezhető a tétovázó hang abból, aho
gyan a lap a szabadságról vélekedik:

»A szabadság elve ma a bontó elemek jelszava lett s 
azoknak szabadságát nem óhajtjuk. Nem hihetünk már többé 
a szabadság összeolvasztó erejében, s látnunk kell, hogy csak 
önerőnkre támaszkodhatunk. A nemzet élni akar s természetes 
önvédelem, ha kénytelen elnyomni mindannak szabadságát, 
ami az ő életére tör.«

Ez az emlegetett elnyomás — mint a sorok közül kide
rül — a nemzetiségekre vonatkozik. És nem is kell tulajdon-



képpen a sorok között olvasni, hiszen a lap — Szerbiát és 
Montenegrót szapulva —  nyíltan azt hangoztatja, hogy »pár 
hónap múlva kénytelenek löszünk Petárt és hű szövetségeseit, 
a crnagóracokat egy kis móresre tanítani«. Sőt azt is tudja 
már, hogy »a fenyitő hadjárathoz legelsősorban a zágrábi és 
temesvári hadtestek lesznek igénybe véve, amelyek legénysé
ge tudvalevőleg nagyrészben szerbekből áll. A háború legelső 
hírére a szerb tartalékosok és póttartalékosok nagyrésze ame
rikai útlevélért folyamodott, mert minden hazafias érzésük mel
lett —  igy mondotta egy szerb bankhivatalnok, aki tartalékos 
tiszt — nem szeretnének testvéreik ellen harcolni«.

Közben a hadügyminisztériumtól az a parancs érkezett, 
hogy »egyetlen hadkötelesnek sem szabad külföldre szóló út
levelet adni. A törökkel való megegyezés reményében azonban 
úgy látszik, mást gondoltak a katonai intéző körök s legújab
ban rendeletet intéztek a délvidéki hatóságokhoz, a melyben 
tudatják, hogy a szerb hadkötelesek kivándorlása elé nem gör
dítenek akadályt. A szerb ifjak pedig kapva-kaptak az engedel- 
men s most minden nap egy-egy nagyobb csoport vitorlázik 
az új vidék felé«.

A háborús hangulat annyira fokozódott, hogy a Szabad
kai Újság 1909. február 25-én már azt adta vezércikke címé
nek, hogy: Bevonulunk Belgrádba! Március 27-i számából pe
dig az derül ki, hogy bár az a hír járja, hogy mégis béke lesz, 
mert Oroszország is kész elismerni az annexiót, a Szabadkai 
Újságnak még ez sem elég. Nagyon is belelovalta magát a 
háborús hangulatba:

»Nem, mi ennyivel meg nem elégedhetünk, mert ha most 
kutyafuttában békét kötnénk Szerbiával, akkor 5— 6 esztendő 
múlva újból eszébe jutna Oroszországnak. . . ,  hogy Szerbiái 
fellázítsa ellenünk, s hogy bennünket világháborúba keverjen.«

A Szabadkai Újság jövendölése tehát a világháborút ille
tően bevált, csak éppen azzal a kis különbséggel, hogy nem 
Oroszország robbantotta ki, hanem — mint ma már köztudo
mású — az osztrák és német terjeszkedési vágy, amelyet kész
ségesen követett a magyar hivatalos politikai is.

Ez után a háborús uszítás után ismét békésebb időszak 
következik, ami azonban nem azt jelenti, hogy a Szabadkai 
Újság körül nem történnek újabb változások. Az első csupán 
nyomdaváltoztatást jelent. 1909. július 6-án ugyanis a kiadó- 
hivatal azt jelenti a polgármesteri hivatalnak, hogy a lapol 
ezután a Szabadkai Újság szerződéses nyomdája állítja elő 
(Upschitz B., Petőfi utca, dr. Blum-féle ház).162 A másik vál
tozás azonban lényegbevágó: a lap megszűnését, illetve újabb 
címváltozását jelenti. 1909. szeptember 15-én ugyanis Füredi 
Jákó bejelenti a polgármesternek, hogy a Szabadkai Újságot 
beszünteti.163



Talán itt kell elmondanom azt is, hogy amikor 1908-ban 
először jelent meg a Szabadkai Újság, az I. évfolyammal 
kezdte, mintha nem is folytatása volna az előző Szabadkai 
Friss Újságnak és a Szabadkai Kis Újságnak, de a következő 
évben már nem második évfolyamot irtak, hanem IX-et, 
vagyis kifejezésre juttatták, hogy a Szabadkai Újság nem új 
lap, hanem csak más című elődjeinek a folytatása. Sőt egé
szen furcsa ugrás volt, hogy még ugyanebben az évben még 
egyszer változtattak az évfolyamon: IX. helyett X. évfolyamot 
írtak, úgyhogy amikor Füredi Jákónak a Szabadkai Újság meg
szűnését bejelentő közlése után mindjárt másnap, 1909. szep
tember 16-a után újra Szabadkai Friss Újság címmel lát nap
világot ez a sokat változott lap, címbetűi ugyan eltérnek a 
régitől, de évfolyama a tizedik, mégpedig a 210. szám.

Az újabb változást a 2. oldalon, az Újdonságok rovatban, 
így jelentette be a lap:

» O l v a s ó i n k h o z !  Olvasóink és barátaink óhajának 
engedve, lapunkat a mai naptól kezdve ismét a régi dm  alatt 
adjuk ki, S z a b a d k a i  F r i s s  Ú j s á g  lesz most már ál
landó neve lapunknak, és reméljük, hogy azt a bizalmat és 
szeretetet, a melyben a Szabadkai Friss Újságnak a közönség 
részéről a múltban része volt, átruházzák az új kiadóra és 
szerkesztőkre is, kik minden erejükkel és tudásukkal azon 
lesznek, hogy olvasóink igényeit kielégítsék! S z a b a d k a i  
F r i s s  Ú j s á g  előfizetése marad mint volt és egyes számai 
továbbra is 2 fillérért kaphatók.«

A lapot a Szabadkai Friss Újság újságkiadó vállalat adja 
ki. Nyomja Horváth István könyvnyomdája, Petőfi utca 87. (ipar
testületi székház). A lapban csupán az az újítás, hogy az első 
oldal első hasábján Mi újság? cím alatt a figyelem fölhívása 
végett fölsorolja a 2— 3. oldal Újdonságok rovatának néhány 
érdekesebb címét.

Az új lap pályafutása azonban nem valami jól kezdő
dött. Egy cikke nem tetszett a polgármesternek, s ezért 1909. 
november 19-én hozott határozatával visszavonta a lap szá
mára előzőleg kiadott utcai elárusítási engedélyt,164 és egy
úttal felhívta a rendőrfőkapitányt, hogy az árusítást »a leg
messzebb menő intézkedések foganatba vétele mellett aka
dályozza meg«.

Vajon mi volt az a cikk, amely ennyire felháborította a 
polgármestert? Tulajdonképpen nem is eredeti, hanem átvett 
cikk —  a lap 1909. november 19-i számában. S hogy milyen 
nagy volt a bűn, arról az is' tanúskodik, hogy a polgármester 
azonnal, még ugyanazon a napon az utcai árusítási engedély 
megvonásával reagált. A cikk címe: Az érsek úr könyvet irt, 
alcímei pedig: Erkölcsösök legyetek —  Mi bűn és mi nem. 
Ebből még nem látszik, hogy mi is vonta magára a polgár



mester haragját, aki megállapítja, hogy e cikknek olyan a tar
talma, »mely egy külföldön állítólag megjelent könyvből vett 
állítólagos idézetek alacsony tendenciájú felsorolásával úgy 
a szemérmet, mint a közerkölcsiséget mélyen sérti.«

Az árusítást megtiltó határozat indokolása kimondja, hogy 
a lapnak " . . .  azon eljárása, hogy ilyen megbotránkoztató tar
talmú cikket leközölt, már önmagában eleve kizárja annak er
kölcsi biztosítékát, hogy a jövőben hasonló tartalmú és irányú, 
különösen a kevésbbé művelt utcai közönség alacsonyabb 
gondolkodását és képzeletét üzleti szempontból kihasználni 
törekvő cikkek leközlésétől tartózkodni fog«.

A Szabadkai Friss Újságnak a határozathoz mellékelt pél
dányából aztán azt is megtudhatjuk, hogy a lapnak az volt a 
bűne, hogy bizonyos Jeglió nevű laibachi (ljubljanai) érsek 
(aki »tagja az osztrák urakházának«) könyvéből idézte azt a 
részt, amely a házastársak nemi életéről szólt, és tanácsokat 
is adott ezzel kapcsolatban.

A Szabadkai Friss Újság november 21-i számában rea
gált a polgármesteri határozatra,165 mégpedig a következő
képpen:

»A polgármesteri hivatal ma kiadta a lapoknak közlés 
végett a Szabadkai Friss Újság u t c a i  lapelárusitásí enge
délyének megvonásáról szóló hivatalos végzést, és ezzel tény- 
nyé vált az, hogy lapunkat, a Szabadkai Friss Újságot az utcán 
elárusítani nem szabad.

A hatóság fejét a végzés szerint erre a lépésre a lapunk
ban tegnapelőtt „Az érsek úr könyvet írt” című cikknek a 
megjelenése, de főleg az az aggodalma késztette, hogy ha
sonló cikkek lapunkban gyakrabban meg fognak jelenni.

A polgármesteri végzésnek ez utóbbi passzusára az a 
válaszunk, hogy mi a pornográfiának hívei nem vagyunk, és 
igy az e téren esetleg szerezhető babérokra nem reflektálunk.«

A lap ezután közli, hogy a Szabadkai Friss Újság egyes 
számai a lapkibordóknál és a következő üzletekben kaphatók: 
Víg Zs. Sándor, Heumann Mór, Szigeti Jenő, Krécsi A. Nándor, 
Wiíhelm Samu könyvkereskedésében, Beck Sándor, Szilágyi 
István, Balázs Piri István, Spitzer és Klein, Rieger Mihály, 
Herei József, Pukkel István, Mencel Mihály fűszerkereskedé
sében és minden szabadkai dohánytőzsdében.

A szerkesztőség azonban nem elégedett meg ezzel az 
elintézéssel, hanem Pusztai Béla kérelemmel fordult a polgár- 
mesterhez, s ebben közölte, hogy »A Szabadkai Friss Újság 
szerkesztősége vasárnapi számában a nyilvánosság előtt kije
lentette, hogy a fent említettekhez hasonló cikkek ebben a 
lapban többet megjelenni nem fognak. Ezt a fogadalmat még 
külön becsületszavammal is támogatom úgy, hogy Nagyságod 
nyugodt lélekkel megadhatja az engedélyt.«



»A szóban forgó cikknek közzétételére vonatkozólag —  
mentségemül felhozom, 1) hogy akkor, mikor a cikk leadatott, 
távol voltam, 2) hogy a cikk budapesti és többi vidéki lapban 
is megjelent.«

A polgármester azonban nem vette figyelembe Pusztai 
Béla védekezését és kérelmét, s még azt sem, hogy a Sza
badkai Friss Újság említett cikkében sajnálkozását fejezte ki 
a cikk közlése miatt, hozzátéve, hogy »mégis, mint sajtóorga- 
numnak jogunk van egy főpapnak tényleg szeméremsértő röp- 
irata fölött kritikát gyakorolni és annak beigazolására, hogy a 
könyv szeméremsértő tartalmú, abból részleteket közölni.«

A polgármester tehát elutasította Pusztai Béla kérelmét. 
A felelős szerkesztő azonban ekkor a belügyminiszterhez for
dult táviratban és levélben, kérve az engedély megadását. A 
levélben így érvelt:

»Az engedélyt azért kérem kegyelmes uramtól, mert a 
szabadkai polgármester —  tekintettel arra, hogy lapom nem 
az ő érdekeit szolgálja, egyetlen cikk miatt, a mely állítólag 
szeméremsértő, megvonta tőlem az utcai lapárusitási enge
délyt, holott vagy előbb figyelmeztetnie kellett volna, vagy pe
dig azt az egy lappéldányt, a melyben a sérelmezett cikk meg
jelent, elkoboztatni. És különben is az a belügyminiszteri ren
delet, a melyre a polgármester végzésében hivatkozik, csak 
olyan lapokra vonatkozik, a melyek pornografikus tartalmú cik
keket közölnek. Ilyen lap van itt Szabadkán, de attól a polgár
mester nem tartja szükségesnek az utcai lapelárusítási enge
délyt bevonni, mert az őt (a polgármestert) dicséri.«

Mindez a fentebb említett, a levéltárban elfekvő iratból 
derül ki, valamint az is, hogy végül a belügyminiszter is elu
tasította Pusztai Béla kérelmét (ekkor az utcai el árusítás fel
függesztése már három hónapja érvényben volt, s már 1910 
februárját írták). Erről a belügyminiszternek az ügyirathoz csa
tolt, 18042/1910 V-a számú döntése tanúskodik, amely indo
kainál fogva helybenhagyta a polgármester határozatát.

Nem tudni, hogy ez az elutasítás hozzájárult-e, és meny
nyiben, tény azonban, hogy a Szabadkai Friss Újság éppen 
ebben az időben fenntartás nélkül csatlakozott a szervezkedő 
nemzeti munkapárthoz, amelynek Tisza István gróf volt a ve
zetője, s amely Tisza régi, szabadelvű párti híveiből verődött 
össze azzal a céllal, hogy kellőképpen felkészítse az országot 
a monarchiával együtt megvívandó imperialista háborúra. Az 
1910. március 4-i szám vezércikke is a nemzeti munkapárt 
szervezkedésére vonatkozik.

Ekkorjában egyébként megváltozott a lapfej is, jóval na
gyobbak a cím betűi, és betöltik a teljes oldalszélességet.

Az ezt követő időszak eddigi bibliográfiai nyilvántartása 
meglehetősen zavaros. A Szabadkai Friss Újságból ugyanis a



szegedi Somogyi Könyvtárban az 1910. 'március 15-i szám az 
utolsó. Kemény György Magyarország időszaki sajtója című 
bibliográfiája, amely az 1911 és 1920 közötti időszakot öleli 
fel, nem emlékezik meg ugyan külön a Szabadkai Friss Újság
ról, a Szabadkai Újságra vonatkozólag viszont azt közli, hogy 
1908. október 18-án indult (ez egyezik is azzal, amit magából 
a lapokból is megállapítottam!), Kemény György azor»ban úgy 
tünteti fel, hogy a Szabadkai Újság hetenként jelent meg, ké
sőbb, 1915. szeptember 6-átói december 5-éig naponta, azontúl 
pedig hetenként kétszer. Hozzáteszi még azt is, hogy a Sza
badkai Újság 1910. március 19-étől 1912. augusztus 4-éig szü
netelt, s előzőleg 1909. szeptember 16-ától 1910. március 19- 
éig Szabadkai Friss Újság volt a címe. Ez a megszűnési dá
tum még össze is vágna a szegedi Somogyi Könyvtárban talál
ható utolsó példánnyal —  ha nem is pontosan napra. Igen ám, 
de a Szabadkai Történelmi Levéltárban van egy ügyirat, amely 
nem ezt mutatja. Pusztai ('Paszku) Béla hírlapíró ugyanis 1910. 
november 5-én bejelentette a polgármesteri hivatalnak,166 hogy 
november 6-án Szabadkai Újság ofmen társadalmi és közgaz
dasági 'lapot indít, »amely egyelőre hetenként háromszor és 
pedig: vasárnap, szerdán és pénteken fog megjelenni«. A fe
lelős szerkesztő Pusztai Béla lesz, s a lapot Hirth és Duchon 
könyvnyomdájában nyomják. A bejelentés ugyanakkor még azl 
is megjegyzi: »December elsején a lap politikai lappá lesz és 
újságóvadékról kellő időben gondoskodni fogok.«

Nos, ez a bejelentés ugyan nem szól a Szabadkai Friss 
Újságról, de az 1910. november 28-án pótlólag benyújtott be
jelentésből167 az is kiderül: 1) hogy a Szabadkai Friss Újság 
egyelőre megszűnt (nem írja, hogy melyik nappal), 2) hogy a 
Szabadkai Újság kiadója és felelős szerkesztője is Pusztai 
Béla, és 3) hogy a Szabadkai Újságot a Hungária nyomda ál
lítja elő.

Ez a pótlólagos bejelentés nem teszi valószínűvé (bár 
ki sem zárja teljesen), hogy a Szabadkai Friss Újság már már
cius 19-én megszűnt, ellenkezőleg, azt is ki érezhetjük belőle, 
hogy ezekben a napokban szűnhetett meg, és ekkor indult he
lyette a Szabadkai Újság. Nos, de ha e bejelentés nem cáfolja 
is meg határozottan Kemény Györgynek a megszűnésre vonat
kozó adatát, viszont megcáfolja azt az állítását, hogy a Sza
badkai Újság 1910. március 19-étől 1912. augusztus 4-éig szü
neteit.

Az első bejelentés alapján talán még azt is mondhat
nánk, hogy a bejelentést nem követte a lap megjelenése, hi
szen nem egy példa volt erre, a pótlólagos bejelentés azon
ban azt mutatja, hogy ezúttal nem ez történt. Ezenkívül azon
ban van kézzelfogható nyom is. A szegedi Somogyi Könyvtár
ban ugyanis rábukkantam 1911-ből származó Szabadkai Újság
ra is.



Ezeken az 1911. évi példányokon III. évfolyam olvasható, 
noha előzőleg, 1909-.ben IX. és X. évfolyammal jelent meg a 
Szabadkai Újság. A változás azonban nem csupán ennyi, ha
nem megint más a 'lapfej 'is, azonkívül hiányzik a cím alól a 
Friss Újság alcím. A szerkesztőség a Batthyány utcában, az 
Engler-házbanvan, s az újságot a Hungária nyomda állítja elő.

Az 1911. évi 3. számban a lapfejben azt olvashatjuk, hogy 
a Szabadkai Újság megjelenik minden vasárnap és pénteken, 
tehát ‘hetenként kétszer. A 4. számban ehelyett egy alcím kap 
helyet: Közérdeket szolgáló lap. 1911 februárjától kezdve pedig 
hetilap a Szabadkai Újság. 1912. szeptember 15-étől aztán 
megint változik a 'lapcím betűje, a szerkesztőség a Kaziinczy 
utcai Kunetz-'házba, Hirth Aladár könyvnyomdájába költözik, s 
a lapot ott is nyomják. Egy másik számban pedig azt olvas
hatjuk, hogy a Szabadkai Újság Újságkiadó Vállalat a kiadó, a 
szerkesztőség Hirth Aladár Batthyány utcai könyvnyomdájában 
van. és ott is nyomják az újságot, amely minden vasárnap 
jelenik meg.

Közben újra háborús hangulat lesz úrrá a közvélemé
nyen. Kitört a balkáni háború, s a Szabadkai Újság megint a 
várható mozgósításról ír, 1913. május 4-én pedig Háborúnk 
Montenegróval cím alatt így vélekedik:

»Azt gondoltuk, hogy mire e sorok napvilágot látnak, oda
lenn Montenegró körül már javában szólnak az ágyúk, ós hogy 
Nikita urat félelmében kerülgeti a guta. De a mi ágyúink nem 
szólnak, majd csak hétfőn, írják a lapok.«

És a cikk vége:
»Ez a háborúnk tehát a legrosszabb esetben négy hetet 

fog igénybe venni. Egy négy hetes háború pedig gyerekjáték
számba megy nálunk. Albániáért érdemes akár hat hétig is 
verekedni!«

Közben pedig a lap figyelmeztet:
»Ezt a háborút tovább halasztani nem szabad, mert ez

által nevetségessé válunk a világ előtt és lejáratjuk magunkat« 
. . .  »Az Albániáért hozott véráldozat magát Albániát hullatja 
majd az ölünkbe, és céljainknak ez a netovábbja!«

A Szabadkai Újság tehát nem is rejti véka alá, hogy a 
bálború célja — hódítás. Harcias újság, mely méltán illeszke
dik bele Tiszáék munkapártjának hódító programjába.

További változás is következik a megjelenésben: 1913. 
október 6-ától vasárnap helyett hétfőn jelenik meg az újság, 
s ezt fel ‘is tüntetik a cím alatt zárójelben: (Hétfői lap). Ez a 
felirat azonban csupán egyetlen számban marad meg. A lapfej 
betűi viszont újra megváltoznak.

További változás az is, hogy az első oldalt vezércikk he
lyett telefon hírek és helyi hírek foglalják el. A hosszabb cik



kék hátrább szorulnak, a 2. és 3. oldalra, s ezzel egyidejűleg 
a háborús hírek is eltűnnek a lapból.

Az 1914. március 23-i számban egy érdekes hírre buk
kanunk az első oldal első hasábján. A hírnek Nyilatkozat a 
címe, és így hangzik:

»A Szabadkai Újság nyomdájának külső kéziratszekré
nyéből valaki az éjjel ellopta vasárnapi eseményeink kézirat- 
anyagát és korrektúra példányait. Nem tudjuk, hogy ki volt a 
tolvaj, csak sejtjük, hogy a kéziratanyag elemelésével mi volt 
a célja. A lopás sikerült, csak az nem sikerűit, hogy lapunkat 
pontos megjelenésében megakadályozza.

A feljelentést ismeretlen tettes ellen megtettük.
A Szabadkai Újság szerkesztősége«

1914. július 27-én aztán már valóság a Szabadkai Újság 
nagy első oldali külpolitikai címe: Háború Szerbia ellen. Az 
augusztus 10-i 'rendkívüli kiadás a Helyi Hírek rovat első híre
ként azt is az olvasók tudtára adja, hogy a Szabadkai Újság a 
háború tartama alatt kisebb terjedelemben, de gyakrabban fog 
megjelenni. Ez a kisebb terjedelem két oldal az előbbi négy 
oldal helyett. Ez azonban csak rövid ideig tart, és 1915 janu
árjában már újra 4 oldalas a lap.

1915 második félévében a Bácsmegyei Napló nyomda 
és lapkiadó rt. Wesselényi utcai helyiségében van a szerkesz
tőség és a kiadóhivatal, és itt is nyomják a lapot. 1915. szep
tember 6-ától pedig bizonyos értelemben napilappá válik a 
Szabadkai Újság. Ezzel egyidejűleg újra változik a lapfej és a 
cím betűi is.

Kemény György már említett bibliográfiájában úgy tünteti 
fel, hogy a Szabadkai Újság 1915. szeptember 6-ától december 
5-éig naponta jelent meg. A valóság azonban nem ilyen egy
szerű, hanem az az igazság, hogy ettől a naptól kezdve a 
Szabadkai Újságnak van reggeli (napi) kiadása is, ez azonban 
csupán 2 oldal. Ennek a számozása igen érdekes. Az 1915. 
szeptember 12-i számon például ez áll: »I. (VII. évfolyam 36.) 
10 szám. Vasárnap«. Ennek megértéséhez tudni kell azt is, 
hogy az előző hétfői, azaz a szeptember 6-i szám is a VII. év
folyam 36. számot viselte. Erre vonatkozik a lapfejben jelzett 
»Megjelenik mindennap reggel« felirat. A hétfői, 4 oldalas 
számnál viszont 'legfelül ott áll: Hétfői kiadás, de az évfolyam- 
és lapszám ott is kettős. Ez a furcsa kettősség azonban csak 
december 5-éig tart, mert december 6-ától már elhagyja a lap 
a naponta 2 oldalon való megjelenést, és hetenként kétszer, 
hétfőn és pénteken megjelenő lappá lesz* és megszűnik a ket
tős számozás.

1915. november 19-étől egyébként megint ilapfejet vál
toztatott a. Szabadkai Újság —  niem is tudom már, hányadszor.



A szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményét lapozgatva aztán 
érdekes leletre bukkantam. Az 1916. május 29-i számot például 
4 oldal kefelenyomat helyettesíti a gyűjteményben, s az 1. ol
dalon piros ceruzával felírt jegyzet: »Cenzúrázva 1916 V/29«. 
Aztán olvashatatlan aláírás (talán Fiszter, vagy hasonló). U- 
gyanilyen cenzúrázott kefelenyomatok helyettesítik az 1916. jú
nius 5-i és 1916. június 16-i példányokat is.

1917. december 21-én újább változás következett be a 
lap életében: politikai napilappá lett, mely vasár- és ünnepnap 
kivételével mindennap megjelenik. Ekkor az I. kér. Egressy 
utca 28. szám alatt (Haverda-ház) volt a szerkesztősége, és 
Szabados Sándor villanyerőre berendezett könyvnyomdája 
(Szerdahelyi utca) állította elő.

Eddigre újra megváltozott a lap politikai állásfoglalása is. 
Ez persze érthető is, hiszen a háború végéhez közeledett, és 
új szelek fújdogáltak. Ez látszik már az újra napilappá vált 
Szabadkai Újság beköszöntő vezércikkéből is:

»Azt tartjuk, hogy a világháború kitörésével létalapját ve
szítette el a politizálás. Most alkotni, építeni kell.«

»Meg kell érteni itt is, Szabadkán, hogy a demokrácia 
haladást jelent, és haladnia végre Szabadkának is illik.«

És a befejző mondat:
»A népért és a demokráciáért!«
A napilap-korszak azonban nem tartott soká, mert 1918 

januárjától hetenként háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken 
megjelenő politikai időszaki lappá vedlett át a Szabadkai Új
ság. Valószínűleg erre a most következő időszakra vonatkozik 
Joso šokčić megállapítása, hogy a polgármester nem engedte 
meg, hogy naponta nyomják, hivatkozva a kormánynak a pa
pírtakarékoskodással kapcsolatos rendeletére. Pusztai azon
ban —  mint šokčić írja —  panasszal élt a kormánynál, s az 
hatályon kívül helyezte a polgármester döntését. Nyilván ezzel 
magyarázható, hogy 1918. március 6-ától újra politikai napilap 
lett a Szabadkai Újság, sőt nemsokára új főmunkatársat is ka
pott Sztipioh Lázár személyében, akiről egyébként Sokőié azt 
is elmondja, hogy 1917. június 27-étől augusztus 9-éig, míg 
Pusztai katonai szolgálatot teljesített, ö szerkesztette a lapot.

Még az újra napilappá válást megelőző időből, 1918. ja- 
iruár 14-éröl való az a beszámoló, amelyet A magyar munkások 
a békéért címmel közölt a Szabadkai Újság. Ez a cikk már 
teljesen az új idők szellemét sugározza:

»A munkásság vasárnap délelőtt a fővárosban több he
lyen gyűléseket tartott, amelyeken a szociáldemokrata párt ki
küldöttei „A munkásság és a háború” címen előadásokat tar
tottak. A gyűléseken azonos határozatokat hoztak. Üdvözölték 
az orosz forradalmi szocializmust a béke érdekében kifejtett



munkásságáért. Felhívták a külügyi kormányunkat, hogy min
dent elkövessen az általános béke mielőbbi megkötése érde
kében.«

A továbbiakban a 'háború utolsó híreit közli a Szabadkai 
Újság: gróf Károlyi kijelentette, hogy a monarchia provokálta 
ki a háborút, hogy Andrássy Gyula külügyminiszter Magyar- 
ország és Ausztria nevében különbé két ajánlott fel Wilsonnak 
és a nyugati hatalmaknak, hogy »jönnek a katonák a déli front
ról«, hogy kormánybiztost kértek Szabadkára, és meg is érke
zett Fleszkovits Lukács személyében, hogy »egy zászlóalj szerb 
katonaság szállít a meg Szabadkát«, s végül 1918. november 
21-én, hogy »Ma megszűnt Szabadkán a magyar közigazgatás«.

A Szabadkai Újság azonban egyelőre megjelent még to
vábbra is, -láttam már egy számát 1919. mároius 25-éről is, bár 
az 1919. évi példányok után még nemigen kutattam ennek a 
résznek a feldolgozásakor. A XI. évfolyam 68. száma volt ez, 
még mindig politikai napilap, amely vasárnap kivételével min
dennap megjelenik, és még mindig Pusztai Béla volt a felelős 
szerkesztője és kiadója. A sorsa azonban — legalábbis ideig
lenesen — az lett, mint a többi lapnak is: betiltották egy időre. 
Igaz, később újra feltámadt, Subotícai Újság néven, de ez már 
a következő időszakhoz tartozik.

A Szabadkai Újsággal és őseivel kapcsolatban más fela
datom már nem 'is maradt, csupán magáról a szerkesztőről, 
Pusztai Béláról kell még néhány szót szólnom. 1876-ban szü
letett Lúgoson (családi neve eredetileg Paszfcu volt), és 1892- 
ben kezdett a fővárosi lapokba írogatni. 1897-ben hivatásos 
újságíróként is dolgozott Budapesten, és ebben az időszakban 
mozgalmat indított a kevésbé ismert írók országos szövetsé
gének létrehozása érdekében. A mozgalommal kapcsolatban 
létrejött egy folyóirat is, Újabb Magyar írók címen, s ennek 
Pusztai volt a szerkesztője. A folyóirat és a szövetség azonban 
nem volt életképes, ezért felhagytak vele. Utána színmüveket 
írt, s ezeket több helyen elő is adták. 1900-ban került Szabad
kára. Eleinte a Szabadkai Közlöny főmunkatársa, majd szer
kesztője lett, 1901-'ben pedig ő alapította a Színházi Naplói. 
Végül 1903-ban vette át a Szabadkai Friss Újság szerkesztését. 
A világháború után még egy ideig Szabadkán volt, de aztán 
súlyos gyomorbetegsége miatt visszavonult, Budapestre ment, 
ott gyógykezeltette magát, sőt egy darabig még dolgozott is a 
Budapesti Hírlapnál, de 1922 szeptemberében elhunyt.

Megyei szinten — és Budapestről

Emlékeztetek rá, hogy 1901. március 1-én Heumann Mór 
könyv- és papírkereskedő kiadásában indult meg —  budapesti 
szerkesztésben —  a Szabadkai Friss Újság. Heumann azonban



csakhamar, mindössze három hónap után, május 31-én meg
vált a Szabadkai Friss Újság tói —  általam ki nem derített 
okokból. Még kiadótulajdonosként szerepelt, amikor május 14- 
én bejelentést tett Mamužić polgármesternél,168 hogy »folyó évi 
június hó 1-ső napjától kezdődőíeg a kiadásomban nem a Sza
badkai Friss Újság, hanem Bácskai Friss Újság cimű napi iap 
fog megjelenni«. Ugyanakkor közölte azt is, hogy a lap szer
kesztője Dugovioh Imre hírlapíró lesz, s az újságot Braun 
Adolf nyomdája á'Hítja elő.

Dugovich Imre —  mint šokčić megemlékezik róla —  
egyike az első modern szabadkai újságíróknak, aki előzőleg a 
budapesti Alkotmány munkatársa vokt, és a laptirlajdonos hí
vására jött Szabadkára. Ekkor már tekintélyes újságírói múlt 
áHt mögötte. Silenus úgy ír róla,169 ihogy a budapesti újságíró
egyesület első főtitkára volt, »nagy képzettségű, nagyon jó em
ber, akit a balvégzete sodort a városija, amelyben a nagyon 
jókat, ezért gyengéket iebirja a szürkeség, és amely úgy meg- 
őröite, mint a nagyon régieket«. Garay Béla úgy emlékezik rá, 
hogy alacsony, szemüveges, gyors járású ember volt, akire 
külön jellemző volt a maiaolopója, azaz állandóan viselt pe- 
lerinje. A Szabadka és Vidéke katolikus újságírónak nevezi, 
ami nyilvánvaló is, hiszen a budapesti Alkotmány, amelynek 
munkatársa volt, köztudomásúlag a klerikális beállítottságú 
néppárt hivatalos lapja volt. S ha már ideiktattam az imént 
Silenus hízelgő jellemzését, hadd álljon itt bizonyos ellenpont
ként a Bácskai Hírlapnak az akkor szokásos durva modorban 
kimondott jellemzése is, amely már nem ilyen szelíd, sőt ellen
kezőleg. A Bácskai Hírlap ugyanis Dugovichot »a papok jászo
lához kötött és azok potya szénájából kérődző ökör«-nek ne
vezte.

Az efféle, kétségtelenül elfogultan kimondott jellemzések 
helyett azonban hadd közöljem az életére és munkájára vonat
kozó száraz adatokat. 1862. március 2-án született a Vas me
gyei KisceHen, Csáktornyán végezte el a négy polgárit, Szom
bathelyen pedig a főgimnáziumot. 1881-ben a veszprémi sze
mináriumba lépett mint papnövendék, de három év múlva ott- 
hogyta a papi pályát és a belügyminisztériumban dolgozott 
mint Irattáros. 1887. augusztus 1-én a szófiai cs. és kir. dip
lomáciai ügynökséghez küldték, és ugyanabban az évben dra- 
gománnak nevezték ki, 1892-ben azonban betegsége miatt ott 
kellett hagynia állását, s ettől kezdve Budapesten dolgozott 
mint hírlapíró. Igen sok nyelvet beszélt. Tudott németül, szerb- 
horvátul, bolgárul, franciául és olaszul, sőt oroszból is fordí
tott, s e nyelvtudása tette lehetővé, hogy Szófiából való haza
térése előtt írt például az ottani Szvoboda című lapba is. Azon
kívül a Nemzet cimű lapnak is levelezője volt Bulgáriából, 
Romániából és Szerbiából is. A Bácskai Friss Újság, amelynek 
meghívására érkezett Szabadkára, igaz, nem volt hosszú életű,



de annak megszűnése után sem tért vissza a fővárosba, hanem 
Szabadkán maradt, és a továbbiakban több lapnál is dolgozott, 
és felelős szerkesztője volt az 1903-ban megindult Bácsmegyei 
Naplónak is. Csak a világháború után hagyta el Szabadkát, 
visszatért Magyarországra, s ott folytatta újságírói munkáját. 
Újságírói tevékenységén kívül több önálló munkája is megje
lent. Budapest című műve először bolgár nyelven jelent meg 
a szófiai Szvobodábán, de aztán 1888-ban Budapesten könyv
alakban is kiadták. 1892-ben szintén Budapesten adta ki Bol
gár nyelvtanát —  iskolai és magánhasználatra. 1905-ben Sza
badkán jelent meg a Háremnő című regénye, azonkívül né
hány regényt lefordított magyar nyelvre és kiadott egy kötet 
versfordítást is. 1913-ban Szolnokon is kiadták egy művét.

De térjünk vissza magára a Bácskai Friss Újságra! Meg
jelenését több egykorú szabadkai lap is bejelentette, és a 
Bácskai Hírlap Új krajcáros lap című hírében megjegyezte azt 
is, hogy a Bácskai Friss Újságot Kunetz Mór ismert bankháza 
finanszírozza, »ami biztosítja már előre is, hogy hosszú életű 
tesz«. Ez a jóslat azonban nem vált be, mert a lap még a négy 
hónapot sem érte meg.

A lap szerkesztősége a Batthyány utca 5. szám alatt, ki- 
adóhivatala pedig a Főtéren, a Rádics-házban volt. A 'lapon
— a polgármesternél tett bejelentéstől eltérően —  az áll, hogy 
Hirth Lipót és Társa könyvnyomdájában készül. Külön emlí
tésre érdemes az is, hogy a lapfejben Dugovich Imre neve 
mellett még egy nevet találunk: Kovács Jánosnak, a Közgaz
dasági Bank könyvelőjének nevét, aki a közgazdasági részt 
szerkeszti. Meg kell jegyezni ezzel kapcsolatban, hogy Kovács 
János előzőleg is ismert volt a városban közgazdasági témájú 
cikkeiről. S ha már külön fel volt tüntetve a közgazdasági rész 
szerkesztőjének neve, akkor egészen természetes, hogy az el
ső szám bevezető cikke is ebből a témakörből való. Címe: 
Közgazdaságunk, és írta Kovács János. Megállapítja, hogy az 
elmúlt században történt ugyan fejlődés kulturális téren, de 
«nem mondhatjuk el ezt közgazdasági viszonyainkról, mert e 
szempontból még mindig Pozsonynál van a kelet kapuja.« Pe
dig hát: « . . .  a nyugoti kultúra nyugoti kulturális igények mel
lett nyugoti közgazdasági fejlettséget igényel. Enélkül ipari és 
kereskedelmi termékekben folyton adózói leszünk a fejlett köz- 
gazdasági viszonyok között levő nyugoti nemzeteknek. Vala
mint évszázadokon keresztül sarcolt bennünket a török, a né
met, úgy fog bennünket a nyugoti kuítura kizsákmányolni, ha 
közgazdasági fejlődésünkre az eddiginél jóval több gondol 
nem fordítunk.

A közgazdasági fejlődéshez érzék is kell; sajnos ezen 
érzék fejlesztéséhez sem iskoláink, sem hírlapjaink nem já
rulnak oly mértékben, amily mértékben azt a nemzet anyagI 
jóléte megkívánná.



Ezen hézagot óhajtja lapunk szerény keretéhez mérten 
pótolni.

Éber figyelemmel kísérjük úgy a hazai, de kivált a ml 
szűkebb hazánk: Bácska közgazdasági viszonyait. Szívesen nyi
tunk tért lapunk hasábjain megyénket érdeklő minden közér
dekű közgazdasági közleménynek.«

íme a magyarázat, hogy miért tünteti fel a lap külön a 
gazdasági rész szerkesztőjének nevét is. A megyei jellegre, a 
problémák megyei szinten való taglalására pedig még bőveb
ben uta-1 a Hírek elején, a második oldalon közölt Előfizetési 
felhívás:

»Ma már, mikor a társadalmi és közgazdasági viszonyok 
bonyodalmában fővárosi napilapjaink a speciális helyi érde
keknek nem szentelhetnek oly helyet, aminőt ezen érdekek 
kielégítése és helyes irányban való informálása megkövetelhet, 
okvetlenül szükség van helyi napilapra. Bács Bodrogh várme
gyének nincs még napilapja, pedig talán ez az a vármegye, 
melynek fejlődése, különleges viszonyai, a megyében összpon
tosult legkülönbözőbb érdekek és ellentétek kielégítése a na
pilapot mintegy megköveteli. Ipari és mezőgazdasági, társa
dalmi és kulturális kérdések összhangba hozása, a köznek ja
váért: ez lapunk célja. Lapunk ezen célnak és így a legfon
tosabb helyi érdekeknek szolgálatában áll. Ezért megyénk min
den, még legkisebb községéből is biztos és közvetlen hírszol
gálatunk lesz, minden mozgalomról, minden eseményről rész
letes tudósításokat adunk.«

Ez az ígéret persze meglehetősen túlzott, és semmikép
pen sincs arányban a 4 oldalnyi terjedelemmel. De azért igen 
bőséges a Hírek rovata, és ha túlnyomó többségben vannak is 
a szabadkai tudósítások, de azért vannak hírek Szegedről, Ba
járól, ókanizsáról, Torzsáról, Zomborból, Újvidékről, Bajmokról, 
Bácsalmásról, s ha ritkábban is, de például Titelről, Bács- 
földvárról és más helyekről is. Külön rovata van a közgazda
ságnak, a Táviratok rovat a külföldi és budapesti események
ről számol be, a Törvényszék rovat pedig a bírósági tárgya
lásokról ad hírt. Említésre méltó, hogy 'néhány szám után a 
lapfejbe a napilap megjelölés helyett iilyen 'mondat került be: 
*>Megjelenik minden nap, fontos alkalommal hétfőn is.« És 
még valami! A >lap 11. számától kezdve folytatásos regényt is 
indít utolsó oldalán.

Feltétlenül meg kell említeni, mert ez egészen szokatlan 
dolog ebben az időben, hogy a Bácskai Friss Újság nem vesz 
részt semmiféle hírlapi polémiában. Még a vezércikkei is meg
lehetősen ritkák. írásai általában a közérdek előmozdítására 
irányulnak. 48. számában például felveti a kérdést, hogy »Szük
ség van-e városunkban kultúrpalotára?« S a válasz természe
tesen: igen. Sőt azt is megmondja, hogy mi mindennek is *kel



lőne helyet kaprfia benne, éspedig: nyrlvános könyvtárnak, nyil
vános múzeumnak, időszaki kiállításoknak, és nyilvános nép
nevelő felolvasásokat 'is itt kellene tartani, amelyek »már ha
zánkban is kezdenek tért hódítani, mint el vannak terjedve 
AngHában, ahol a népesség magas szellemi nrveauját éppen 
ennek köszönheti.«

És minden bizonnyal a közérdeket szolgálja például a 
szeptember 11-i számban megjelent, Munkásviszonyok oí>mű 
vezércikk is, mely megállapítja, hogy »szomorú jelenség, hogy 
immár a gazdagnak nevezett Bácskából is gyakoriak a kiván
dorlások«. Ezzel kapcsolatban aztán erre a következtetésre 
jut:

»Egyenesen szükségszerű az itteni földbirtok és földrni- 
velés existenoialis érdekéből, hogy alkalom adassák az általá
ban egyoldalú mezőgazdasági üzem megváltoztatására és ipari 
növények minél nagyobb mérvű termelésére, mert a búza és 
egyéb magtermelés immár nemcsak hogy csekély hasznot ad, 
de nem kedvező termelésnél már egyenes veszteséggel jár 
és ha az egyoldalú termelés rendszere meg nem változik, a 
már is súlyos viszonyok teljességgel tűrhetetlenekké válnak 
a megyében, mely pedig földjének értékénél fogva arra lenne 
hivatva, hogy jólétet biztosítson a birtokosnak és munkásnak 
egyaránt.«

A Bácskai Friss Újság azonban nem soká folytathatta a 
köz érdekében -kifejtett munkásságát. A hangos hírlapi polé
miáktól tartózkodó lapok úgy látszik, valóban nem tudták meg
nyerni a közönség rokonszenvét — még akkor sem, ha — mint 
a Bácskai Hírlap írta —  egy ismert bankház finanszírozta őket. 
Megszűnt igen hamar a Bácsk&i Friss Újság is. A szegedi So
mogyi Könyvtárban az 1901. szeptember 22-i, 96. szám az 
utolsó, s erre piros ceruzával rá van írva, hogy a lap a »96. 
számmal megszűnt«.

A Bácskai Friss Újság tehát megpróbált megyei szintem 
beilleszkedni a szabadkai lapok közé. A megjelenés sorrend
jében -következő Bácsmegye viszont még szélesebb körben 
ölelte fel az országnak ezt a részét, annál is inkább, mert 
nem is Szabadkán, hanem Budapesten szerkesztették, és volta
képpen nem is volt egészen szabadkai lap, hanem csak rész
ben, hiszen a szerkesztőség és a kiadóhivatal is Budapesten 
székelt, és Szabadkának —  osakúgy mint Zombornak, Újvidék
nek és Bácsalmásnak —  csak fiókkiadóhivatala volt.

Ha azonban a Bácsmegyérő\ beszélünk, akkor tulajdon
képpen a Felső^Bácska című lapnál kell kezdetünk. Ez a lap 
ugyanis elődje a Sács-megyének. 1900-ban indult meg, szerkesz
tősége és kiadóhivatala Budapesten volt a Teréz körút 26. 
szám alatt, minden pénteken jelent meg, és Pető Lajos szer
kesztette. De —  mint már a címéből is látszik —  ekkor sem



a fővárosnak, hanem Felső-Bácska olvasóközönségének szánt 
lap volt, és — legalább is utolsó számait —  Bácsalmáson 
nyomták Vogel M. gyorssajtóján. Maga a 'lapfej is azt jelzi, 
hogy a lap Budapesten és zárójelben feltüntetve: Bács-Almá- 
son jelenik meg. Ebben a formájában és ezzel a címmel 1902. 
január 3-én jelent meg utoljára a III. évfolyam 1. számaként, s 
a következő, január 10-i, 2. számtól kezdve már Bácsmegye a 
cí.me. A cím fölött kis betűkkel ez áll: »Budapest (Zombor, Sza
badka, Újvidék, B.-Almás)«. De nem vesz el nyomtalanul a 
régi cím sem, ugyanis a Bácsmegye cím alatt ott találhatjuk 
zárójelben a régi lapra emlékeztető Felső-Bácska megjelölést 
is. Ettől a számtól kezdve nem Bácsalmáson, hanem Szabad
kán nyomják a lapot, éspedig Braun Adolf könyvnyomdájában 
(a Nemzeti Kaszinóval szemben).

A Szabadkai Friss Újság egy kis híre, amely 1901. ápri
lis 5-i számában jelent meg, arra mutat azonban, hogy a Fel- 
ső-Bácská\ (eltérően az utolsó számoktól) már 1901-ben is 
nyomták Szabadkán. A hír ugyanfis így hangzik:

»Ú j la p  S z a b a d k á n .  A lap ugyan nem egészen új, 
de Szabadkán mégis újnak nevezhető. Pető Lajos felelős szer
kesztésében megjelenő Felső-Bácska című hetilapot ezentúl 
Szetbadkén, Braun Adolf könyvnyomdájában nyomják.«

Valószínű tehát, hogy később csak ideiglenesen kerül át 
nyomásra a ilap Bácsalmásra. Igazán szabadkaivá is azonban 
csak a Bácsmegye váilt. Ekkor ugyanis a budapesti szerkesz
tőség és 'központi 'kiadóhivatal mellett felsorolják a bácskai ki- 
adóhivatalokat is a lapfejben, mégpedig így: »Kiadóhivatalok: 
Zomborban: Kollár A., Szabadkán: Heumann Mór, Újvidéken: 
Sohátfer Péter, Bács-AImáson: Vogel M. könyvkereskedései
ben«.

A >lap hat oldalon jelenik -meg, és első itt megjelent, ja
nuár 10-i számában Latinovits Géza országgyűlési képviselő 
írt vezércikket Megyénk jövője címmel. Elmondja, hogy a lap 
harmadik évfolyamába lépett, s ez a körülmény megcáfolja 
azokat, akik azt mondták, hogy csak a választások miatt vált 
ideiglenesen szükségessé. A cikk a továbbiakban a terjedő
iéiben levő hitelszövetkezetek áldásos hatásáról, valamint a 
tejszövetkezetek terjesztésének szükségességéről ír, és végül 
leszögezi, hogy a Bácsmegye állandóan nyitva tartja hasábjait 
az efféle közhasznú kérdések felvetésére és megvitatására. A 
lap új célkitűzéseire és a címváltozásra vonatkozólag nem a 
vezércikkben, hanem a Hírek rovatának első hírében kapunk 
választ ilyképpen:

»Zsurnalisztikai hivatásunkat ezentúl az egész megyére 
terjesztjük ki. Hogy ezen törekvésünket a lap jellege is kife
jezze, az eddigi cim helyett Bácsmegye nevet vettük föl. La
punk újjászervezése iránt is megtettük a szükséges intézkedé



eeket. Ezekről az intézkedésekről egyik legközelebbi számunk
ban fogunk beszámolni.«

Erre a beszámolóra ugyan nem akadtam rá a következők
ben, a március 21 -i szám azonban legalább a nyomásra vonat
kozóan közöl bizonyos újdonságot egy cím nélküli bevezető 
hírében:

»Az olvasóközönségnek irányunkban fokozott mérvben 
megnyilatkozott jóindulata azt a kötelességet rótta reánk, hogy 
lapunk belső tartalmának megfelelően a külső kiállításra is a 
legnagyobb gondot fordítsuk. E végből elhatároztuk, hogy la
punkat Braun Adolf s z a b a d k a i  jóhírnevű nyomdájában ké
szíttetjük. Új nyomdászunkkal akként állapodtunk meg, hogy 
lapunkat az előkelő külföldi újságoknál használatban levő, ú j- 
d o n a t ú j betűkkel köteles elkészíteni. Mai számunk már 
ily kiállításban kerül ki a sajtó alól. Reméljük, hogy olvasóink 
ezt az elhatározásunkat, mely tetemes anyagi áldozatokat kö
vetel tőlünk, méltányolják, s eddigi jóleső támogatásukkal a 
jövőben is megajándékoznak bennünket.«

Braun Adolf nyomdája ugyan —  mint az eddigiekből már 
láthattuk —  nem ekkor kapcsolódott be a lap előállításába, 
hanem már jóval előbb, lehetséges azonban, hogy ekkor egé
szítette ki régi állományát új betűkkel, s ennek megfelelő pro
paganda is kellett.

Hogy mi is tette lényegében szükségessé a Bácsmegye 
megjelenését, arra világosan rámutat az 1902. március 28-i 
szám Bácsmegye közönségéhez című cikke. Ebben egyebek 
között ez áll:

»Lapunk, mely Latinovits Géza orsz. képviselő vezérle
te alatt és Pető Lajos szerkesztésében jelenik meg, azoknak az 
elveknek a szolgálatában áll, melyek a mai kormányzat rend
szernek alapkövét képezik, s melyeknek megyei közéletünkben 
való alkalmazásáért Latinovits Pál, Bácsmegye főispánja honfiúi 
lelkesedéssel és szívós kitartással küzd.«

A Bácsmegye tehát lényegében a főispáni irányvonalért 
száH síkra. És ennek érzékeltetésére hadd idézzek részleteket 
egy cikkéből, mely a szocializmus kérdésére reagál:170

»„Az okosok uralkodnak a bolondokon.” Egy szegény pa
raszt embertől tanultam e drastikus igazságot.«

»—  Igen! „az okosok uralkodnak a bolondokon". Mi 
mondjuk és „ a nép szava: Isten szava". Mintha látnám, hogy 
öntudatára ébredt a .Jölséges” nép, mert tudja, hogy uralkod
nak fölötte, másrészt érzi tehetetlenségét; tudja, hogy az 
„okosok", a tehetősek kizsákmányolják munkáját, mert keveset 
fizetnek érte neki, a „bolondnak”; nagyon, de nagyon tudja, 
hogy többet érdemelne áruba bocsátott munkájáért, mint a 
mit kap, de másrészt, hogy megélhessen, kénytelen dolgozni,



ám azért keserű a szíve annyira, hogy „bolondnak” nevezi ön
magát Képzefme izgató képen vajúdik. . .  Dolgozik az elefánt 
teljes erejéből, vért izzad. Hej! gazdájának csak vezetnie kell az 
orránál fogva. Ki is jár a lusta állatnak az abrak — szegénye
sen. A hasznot a gazda vágja zsebre. És a gazda lakmározik. 
Na szent igaz! a gazdáéban dolgozik, a gazda is dolgozik: húz
za orránál fogva a „bolond” elefántot, hát a gazdát több is il
leti meg a jövedelemből, de mégis, mért oly kapzsi az a gazda, 
a dolgozó elefántnak méri nem ád több abrakot? hisz kirívó 
bordái az Égre némán kiáltanak! Oh, borzasztó látvány!. . .  Oh, 
kéjesen fönséges! önérzetre ébredt, strajkol a „bolond” ele
fánt. Bőszülten csavargatja ormányát. Oh, ha egyet toppanta
na otromba lábával! hahaha!! ! . . .«

A látszólag logikus gondolatok persze ne tévesszenek 
meg senkit. A logikájuk csak gúny, mint nyilvánvalóvá lesz a 
továbbiakból:

» . .. kacagok önmagamon, hogy fölültem e lázitó socia- 
lista gondolatoknak. De újra elszorul a szivem. Sajnálom a 
hiszékeny szegény munkásságot, mert vannak köztük többen, 
a kiket a demokrata pnaedicátorok már elszédítettek kenyér- 
rabló beszédeikkel.«

A cikkíró, bizonyos Kiss Péter, aztán már a saját gondo
latait mondja:

»A mai félhomályos átmeneti korszak számos visszaélést 
takar; sok igazságtalanságot szül. Nem a szabad concurren- 
tha a hibás, hanem épen ellenkezőleg, az a baj, hogy a szabad 
concurrentia nincs minden tekintetben és minden tényező ja
véra egyenlően kifejlődve.«

De hát miben is ilátja Kiss Péter a nehézségeket? Mi sze
rinte ennek az átmeneti kornak a »rákfenéje«? íme:

»Alsóbb osztályunk alacsony műveltsége«__ »Micsoda
óriási előny, ha alsóbb osztályunk műveltebb lesz! « . . .  »Erő
sen hiszem, hogy szegény népünk csak éppen azért socialis- 
ta, mert nem eléggé művelt. Oh, népem! a helyett hogy ily 
balga rögeszmével bajlódnál, inkább bízva dolgozná!!«

»Szeretnék Isten lenni, hogy tele torokkal belekiálthat
nám e süket világba: a socialízmus sötétség; ragyogjon föl a 
rémes éjszakában az alapos tanítás napja és az újjászületés 
boldog hajnala mosolyog az emberiségre. Igen! a tanítás a 
szenvedő munka megváltója.«

Hát így érvel Kiss Péter, a Bácsmegye cikkírója —  nem
csak a szerkesztőség, hanem mindenképpen Latmovits főispán 
nevében is.

A lep egyébkén* többnyire megyei jelentőségű cikkeket és 
híreket közöl, nincs különösebben szabadkai jellege — a ki
adóhivatal l̂étezésén kívül. A kiadóhivatalok idővel változnak is. 
1906-ban például a következőképpen alakulnak a fiókkiadó-



hivatalok: Zomborban Gombos E. Berta dohánytőzsdéjében, 
Újvidéken Scháffer Péter könyvkereskedésében, Szabadkán 
Braun Adott nyomdájában, Bácsalmáson pedig Rosenberg A. 
cégnél van a kiadóhivatal. A későbbiekben Bácsalmáson már 
nincs is kiadóhivatal, csupán Zomborban, Újvidéken és Sza
badkán.

Még csak egyet kívánok megemlíteni ezzel a csupán 
negyedrészben szabadkai lappal kapcsolatban. Az 1919. évi 
január 31-i, 2. számban Tudomásul című közleményében ezt 
olvashatjuk:

»A vármegyéből Budapestre érkező előfizetőinktől hall
juk, hogy számos magyar lapot, — k ö z t ü k  a B á c s m e- 
g y ét i s —  csak kevés bácskai községben kézbesítik. A 
legtöbb helyen megtagadják a továbbítást, illetve az összes 
lappéldányokat megsemmisítik.

Ez az oka, hogy előfizetőink nem kapják, illetve ritkábban 
kapják a lapot.

Mihelyt a rendes viszonyok helyreállnak, a mostani zűrza
vart nyugodt normális állapotok váltják föl, lapunk a régi bőví
tett terjedelemben és pontosan fog megjelenni.«

Ekkor azonban már nem is Szabadkán nyomták a Bács- 
megyét, hanem már 1916-tól kezdve Székesfehérváron, és 1917. 
október 9-étől hetenként kétszer jelent meg. A szerkesztőség 
és kiadóhivatal a jelek szerint még ekkor, 1919-ben sem vett 
tudomást a történelmi változásokról. A Széohenyi Könyvtárban 
egyébként ez az 1919. január 31-i szám az utolsó. Ide, Ju
goszláviába minden bizonnyal nem is érkezett már több. Hogy 
a magyarországi részen megjelent-e még több szám belőle, 
arról nincs tudomásom.

A Bácsmegye tenát csak annyiban volt szabadkai lap, 
bogy itt nyomták, hogy itt is volt kiadóhivatala, iHetve fiókja, 
s hogy Szabadkának i s szólt, de nem itt írták és nem itt 
szerkesztették. A soron következő lapot, a Közérdeket viszont 
budapesti újságíró szerkesztette ugyan, de a ‘lap nagyon is 
szabadkai célokat szolgált, ugyanis azokkal a megismételt vá
lasztásokkal kapcsolatban .indult, amelyek Lazo Mamužić pol
gármester végső vereségét hozták. Ha tehát jellemezni kívá
nom e lap irányát, akkor vissza kell kanyarodnom olyan dol
gokhoz, amelyekről már előbb is volt szó.

Tartsunk azonban sorrendet, és először is arról a beje
lentésről hadd emlékezzem meg, amelyet Lévay Zoltán (Buda
pest, VII. kér. Hernád utca 14.) hírlapíró tett 1902. november 
1-én a szabadkai polgármesteri hivatalnál.'71 Lévay ugyanis 
Dejelenti, hogy szerkesztésében november 2-ától Közérdek 
címmel egy társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilapot 
indít, »melyet Szabadkán Kladek István és Társa nyomdász 
oégnél nyomnak«. Utóiratban pedig szabály szerint kéri a lap 
kiárusításának engedélyesését lé.



Az már a november 2-án valóban megjelent első számból 
is kiderül, hogy a Közérdeket a Lazo Mamužić rezsi me el Jeni 
harc hozta létre, arról azonban nincsenek adatok, hogy a szer
kesztője miért éppen a budapesti Lévay Zoltán lett.

A lap minden vasárnap reggel jelent meg, szerkesztő
sége és kiadóhivatala a VI. körben, a Leány utca 624. szám 
alatt volt. Az első szám beköszöntő cikke a Megnyitó címet 
viseli, s egyebek között ezt olvashatjuk benne:

"Egy meginduló új lapnak az első vezető cikkét megírni 
. . .  tagadhatatlanul szép munka. Főleg akkor, midőn e lap 
homlokán egy hatalmas programm, minden igaz férfi lelket 
felemelő szó ragyog, KÖZÉRDEK«.

»Csak a gyáva és hitvány lelkek sajátsága, hogy akkor, 
midőn a közről van szó, előbbre tartják kicsi körüket, s sivár 
közömbös lélekkel nézik végig a közügy, a közszabadság, a 
jog, a becsület, az oltalmazó törvény, a közgazdaság, a köz- 
művelődés, szóval a közérdek kínos haldoklását.«

»Vérező sebeken taposunk, hogy emelkedhessünk. Mit 
használ a korszellem merész szárnyalása, mely megtanít vil
lannyal írni, mikor ezrek és ezrek nyögnek a túltengő hatalom 
láncai között.

Ki ebből a fullasztó légkörből, ki a szabadság tiszta verő- 
fényes üdítő levegőjére! De míg az az idő eljő, mikor újabb 
és egészen tiszta eszményi alapokra fog helyezkedni a társa
dalom, addig is fenn kell tartani az emberiség hitét az igazság 
és a humánizmus eszményei iránt s segíteni a társadalmat, 
hogy az emberi haladás szent eszméi szerint éljen.

Érdemes ezért írni, oktatni, tanítani, lapot indítani. Érde
mes, szép munka! Tehát akkor Előre!«

Ezeket a szárnyaló, de minden konkrétumot nélkülöző 
beköszöntő szavakat bizonyos Botond írta. Mindebből bizo
nyára még nem is lehetne következtetni az új lap 'igazi célki
tűzéseire, hiszen a leírt szólamok bármilyen törekvésre ráhúz
ható k. A november 16-án megjelent szám Szózat II és III kör 
polgáraihoz! oímű cikke már sokkal konkrétabb. Ebből derül 
ki igazán a lap megindításának célja is. Olvassunk csak bele!

»Előre polgárok! Elérkezett a Ti napotok is. Csütörtökön 
ismét választási urna előtt álltok, mikor is a jogfosztó decem
beri választás helyett újból választatok, mert az igazságot meg
hamisítani nem lehet.«

Már ebből is sejthető, hogy a szavak éle az 1902 máju
sában felfüggesztett Lazo Mamužić polgármester és hívei ellen 
irányul, de a következők még inkább kidomborítják ezt.

»A polgárokon ejtett sérelmeket orvosolta a közigazgatási 
bíróság pártatlan ítélete, mely az igazságnak megfelelőleg a 
választásokat megsemmisítette, a polgárok felháborodott nyu
galmát visszaadta.« *



»Ma már világosság van Szabadka város közigazgatásá
ban. Igen, világosság, mert ma már tisztán látjuk, hogy egy 18 
évig basáskodó ember hová süllyesztette városunk jó hírét, 
mire és hová pocsékolta el vagyonát.

Mamusich Lázár nem tett egyebet, mint pártoskodott. 
Etetett, itatott, érdekeket kielégített és egy összeszedett, gon
dolkozni nem tudó és nem akaró tömeggel kormányzott.«

»Eltekintve az adóhivataloknál felmerült óriási károkra, 
1.081,000 korona az az összeg, melyet Mamusich Lázár az ö 
mindenre kész többségével törvénytelenül elköltött. Tehát nem
csak a felfüggesztett polgármester csinálta az adósságot, ha
nem a törvényhatósági bizottság is, mely beleegyezését adta a 
kölcsönök felvételére és a törzsvagyon hergálására, melyből 
aztán a bizottság egyes tagjai is különféle módon részesültek.«

»Mi arra kérjük II és III kör választó polgárságát, küldje
nek a törvényhatóságba független, önálló gondolkozású embe
reket, kik ellenőrizni fogják a hatóság működését és nem 
fogják engedni, hogy a város vagyonát Csáky-szálmájaként 
húzza vigye minden párttag.«

»A II. és III. kör lakossága nagyobbrészt bunyevác. A 
hatósági ellenzék vezérférfiai között képviselve van a bunye
vác is, és pedig olyan egyén által, kinek érintetlen jelleme, 
szeplőtelen előélete kristályként jegecesedett ki az erények 
mintájává. Ez a férfiú pedig nem más, mint dr. Upozencsics 
Lázár.«

A felfüggesztett polgármester ügye persze nagyon rosz- 
szul állt, és előre is tudni lehetett, hogy ezúttal más lesz a 
választások eredménye, mint az előző év decemberében vott, 
s valóban a Közérdek következő számában már arról számol
hat be, hogy a megismételt választásokon »győzött az igaz
ság!«, azaz a hatósági ellenzék, s »a szavazók örömükben 
tomboltak s éljenezték a hatósági ellenzék vezérférfiait, köz
tük Upozencsics Lázért, Mukits Simont, Biró Károlyt, Vojnich 
Gyulát és Janiga Jánost«.

»Dicsérettel adózunk 11 és III kör hazafias bunyevácainak, 
kik magatartásukkal elítélték a kőnk oly hint őket, azon izgató- 
kát, kik a magyar és bunyevác testvéreink közé az egyenet
lenség üszkét dobták, csakhogy önző céljukat átérhessék.«

A lap aztán december 21-ón beszámolt arról is, hogy a 
megismételt választások várható eredményeképpen a város 
tisztújító közgyűlése Bíró Károlyt választotta meg polgármes
terré, aki 178 szavazatot kapott Pertrch Mihály 127 szavazatá
val szemben.

Az új polgármester beiktatásával persze még nem ért 
véget az előd elleni hajsza, és 1903. január 11-4 számában a 
Közérdek is cikket szentelt ennek az ügynek A sajtóperek hőse 
oímmeL A cikk azzal a sajtóperrel foglalkozik, amelyet még 
1902 februárjában indított Lazo Mamužić a 48-as Újság ellen.



A Közérdek ezzel kapcsolatban ismerteti a 48-as Újság akkori 
vádjait is, s megemlíti egyebek közt Lévay Simon saját kezűleg 
írt leveleit is, « . . .  amelyek azt engedik sejtetni, hogy az állí
tólagos vonat elgázolásnál Mamuzsics Lázár volt a masinisz
ta«. Az ügy felelevenítésére az adott okot, hogy dr. KáMay Mik
lós, a budapesti kir. büntető törvényszék sajtóügyi vizsgáló- 
bírója —  a Közérdek szerint Lazo Mamužić számára kellemet
len újévi meglepetésként —  »helyet adott a bizonyításnak s 
elrendelte közel 300 tanú kihallgatását«.

A Közérdek tehát eredetileg ellenzéki lap volt, de csak 
Lazo Mamužić ellenzéke. Mert amikor Bíró Károly került a pof 
gármesteri székbe, őt támogatta, tehát ellenzékiből uralkodó- 
pártivá vedlett át. Emiatt aztán ellentétbe is került a Bácskai 
Hírlappal, amely azzal vádolta meg, hogy az új érában afféle 
hivatalos jellegű lapja akar fenni dr. Biró Károly polgármes
ternek. A Közérdek szerkesztősége azonban határozottan tilta
kozott az ilyen gyanúsítás ellen:

»Ezen nyilatkozatot a laptárs valószínűleg nem hallotta 
senkitől sem, de annál kevésbé a lap vezetőségétől. Dr. Biró 
Károly polgármesternek nincs szüksége hivatalos jellegű lapra. 
Neki csak egy lebeghet szemei előtt: programmbeszédében 
foglalt elvek megvalósítása, keresztülvitele. Mi pedig biztosít
juk a laptársat, hogy mi nem egyének, hanem a közérdek 
szolgálatéban állunk. Kegyeket nem keresünk, hibát el nem 
nézünk, kérielhetetlenül ostorozzuk a bűnt és megdicsérjük az 
erényt. Ez a mi programmunk, melyből egy jottányit sem en
gedünk.

A laptárs felszisszenése nem egyéb, mint egy kis félté
kenység. Tudja, ismeri azon kapcsot, mely a hatósági ellenzék 
közül kikerült polgármester és köztünk elvileg fent áll. Ezen 
múltban és jelenben való elvileg való egyetértés szolgálhatott 
alapul a laptársnak egy kis gyanúra, hogy mink vagyunk a 
hivatalosak.

Mi azonban biztosíthatjuk a laptársat, hogy a múltban 
e hivatalos jelleggel élvezett előnyök és kedvezmények Mamu- 
sich Lázárral együtt megszűntek. Ezt újra életbeléptetni az 
elvek fenntartásával lehetetlen.«

Bármilyen jó kapcsolatok álltak is fenn azonban dr. Biró 
Károly és a Közérdek szerkesztősége között, semmi esetre 
sem voltak elég szorosak ahhoz, hogy a polgármester igye
kezzen fenntartani ezt a lapot, amely a választási győzelem 
kivívásának elősegítésére létesült 1902 novemberében. A Köz
érdek ugyanis rövidesen megszűnt. A szegedi Somogyi Könyv
tár gyűjteményében az 1903. március 31-i szám az utolsó. A 
Neven 1903. június 1-i számában még említi a Közérdeket 
mirrt a Gazdakör hivatalos lapját, s a Széchenyi Könyvtárban 
is megvan a 'júniusban megjelent 24. szám, de ezután minden 
jel szerint megszűnt.



Egy lap — kétszeri indulás

Az előbbiekben a Közérdek oikkeiből láttuk, hogy a II. és 
Hl. körben tartott pótválasztásokon győzelmet aratott hatósági 
ellenzék vezérférfiai közé tartoztak többek között dr. Vojnich 
Gyula és dr. Janiga János is. Nos, az imént azt mondtam, hogy 
a hatalomra került dr. Bíró Károly csoportjának a jelek sze
rint nem volt szüksége a Közérdekre, ezért szűnt meg. Az a 
körülmény azonban, hogy nem sokkal ezután, 1903 júniusában 
a fenti két képviselő újabb lapalapítási bejelentést tett a pol
gármesteri hivatalban, azt mutatja, hogy mégiscsak szüksége 
volt valamilyen lapra, ha netán nem is egészen olyan jelle- 
gűre, mint amilyen a Közérdek volt.

Ez az újabb lapindítás nevezetes dátuma a szabadkai 
sajtótörténetnek, dr. Janiga János és dr. Vojnich Gyula ugyan
is a Bácsmegyei Naplói indították meg, amelynek köztudomá
súlag nagy szerepe volt a továbbiakban, s nem csupán a vi
lágháború előtti Magyarországon vált később — igaz, csak 
másodszori megindítása után — Szabadka egyik legtekinté
lyesebb lapjává, hanem a régi Jugoszlávia idején is, előbb 
mint Bácsmegyei Napló, később pedig mint Napló, a mai Vaj
daság legerősebb magyar napilapja volt, amelyről még a hatá
rokon túlról is elismeréssel nyilatkoztak, olyan színvonalra 
emelte a szabadkai újságírást.

Ha azonban már a lapindításról van szó, hadd olvassuk 
el először is azt a határozatot, amelyet dr. Bíró Károly polgár- 
mester hozott 1903. június 13-án dr. Janiga János és dr. Voj
nich Gyula szabadkai lakosok —  mint laptulajdonosok — be
jelentésével 'kapcsolatban.172 íme a határozat:

»Nevezett laptulajdonosoknak ezen bejelentését, mely 
szerint Bácsmegyei Napló cím alatt Szabadkán folyó hó 14-től 
kezdödőleg hetenként hatszor megjelenő politikai lapot indí
tanak; hogy ezen lap főszerkesztői nevezett laptulajdonosok, 
felelős szerkesztője pedig Dugovich Imre szabadkai lakos lesz
nek, s hogy továbbá ezen lap Szabados Sándor szabadkai 
lakos itteni nyomdájában fog eíőállittatni, szerkesztősége neve
zett nyomda épületében (I. k. Kossuth Lajos u. 11), kiadó hi
vatala pedig Neumann Mór könyvkereskedésében (VII. k. Szt. 
István tér) lesz, — tudomásul veszem és a kezeimhez szol
gáltatott Tízezerötszáz korona készpénzbiztosítékot elfogadom, 
illetve a helybeli kir. adóhivatalhoz az 1881. évi 938 sz. a. kelt 
pénzügyminiszteri rendelet érteimében azzal teszem át, hogy 
a laptulajdonosok és a felelős szerkesztő neveinek közlése 
mellett fenti készpénzbiztosltékot 24 óra alatt a központi ál
lampénztárba azzal szolgáltassa be, hogy az évenként január 
és július hó 1-én esedékessé válandó és törvényileg biztosí
tott 5°/o kamatok a szabadkai kir. adóhivatalnál lesznek neve
zett laptulajdonos és főszerkesztők kezeihez kifizetendők.



Miről tudomásul, illetve a további intézkedések megtétele 
végett Dr. Janiga János és Dr. Vojnich Gyula laptulajdonos 
főszerkesztők, a szegedi kir. ügyészség, mint sajtóügyi köz- 
vádló és a helybeli kir. adóhivatal nyer értesítést.«

Dr. Janiga és dr. Vojnich főszerkesztők és laptulajdono
sok azonban nem voltak újságírók, hanem politikusok. Mind
ketten a későbbi munkapárt képviselői. Dr. Vojnich Gyula föld- 
birtokos tagja volt a régi Gazdakör vezetőségének, dr. Janiga 
János viszont a 'két háború iközött a Népkörnek is választmányi 
tagja volt. Nyilvánvalóan a Bácsmegyei Napló indításában is 
csak mint politikusoknak volt szerepük, magától értetődő hát, 
hogy a ‘lap tulajdonképpeni szerkesztése a felelős szerkesztő 
posztját betöltő Dugovioh Imrére, a Budapestről jött »katoli
kus újságíródra hárult. A főszerkesztők és a felelős szerkesztő 
személye megszabta eleve a lap irányvonalát is. S ehhez még 
csak azt kell hozzátenni — ami egyébként a tízoldalas első 
szám Feladatunk című beköszöntő cikkéből is látszik — , hogy 
már a célkitűzések, a feladatok megfogalmazásában is kifeje
zésre jutott az a politikai rugalmasság, amellyel kezdettől fog
va szabadabb kezet hagytak maguknak elveik esetleges ké
sőbbi megváltoztatására is. De olvassunk bele ebbe a cikkbei

»A sajtó ideálisan szép célja lebegett előttünk, mikor a 
Bácsmegyei Napló megindítását elhatároztuk: az igazság dia
dalra juttatása«.

»A cél jelenti az elvek küzdelmét is, melyeknek összes
ségéből alakulhat maga az igazság. De előre határozottan 
körvonalazni az elveket, melyeknek segélyével magát az igaz
ságot kialakíthatjuk, bajos. A közéletnek ezernyi, sokszor al
kalomszerű, majd az események logikája folytán szükségszerű, 
néha a legeJlentétesebb érdekek összeütközése miatt kiszá
míthatatlan változatai egyes elveknek kímélését, sokszor mel
lőzését teszik szükségessé.«

»De maguk az elvek is átalakulhatnak a közélet fejlő
déseinek folytán. Olyannyira, hogy az átalakulásnak még tör
vényszerű jelleget is kell tulajdonítanunk. Az elveknek prog
ramszerű körvonalazása tehát épen az elősorolt okokból aka
dálya lehet a becsületes harcnak, mert félreértéseket tá
maszthat.

A sajtó tehát csak igazságokat tűzhet maga elé célul, el
veket csupán eszközöknek fogadhat el. És ez az igazság nem 
lehet egyéb, mint a közjónak biztosítása, a köz törvényszerű 
követelményeinek érvényesítése, akár szűkebb, akár általáno
sabb értelemben bíráljuk azt, amit e szóval, köz, nevezünk 
meg.«

» . . .  Az egyének és az emberi csoportosulások jogos ér
dekeinek összhangzatba hozatala, az érdekeknek párosítása 
magában rejti az igazság diadalát.



Ezért keli küzdenünk és ezért fogunk is küzdeni, mint a 
sajtó egyetlen céljáért.«

« . . .  célunk nemcsak az lehet, hogy a magyar közvéle
mény orgánumainak tekintsük magunkat, hanem igenis fela
datunknak valljuk a közvélemény megteremtésére irányuló lan
kadatlan törekvést is. Szembe fogunk szállni az esetleg félre 
vezetett közvéleménnyel; engedelmes orgánumaivá szegődünk 
az igaz közvéleménynek.«

A lap első száma a bejelentett időpontra, 1903. június
14-ére pontosan megjelent, s a továbbiakban hétfő kivételével 
mindennap reggel került a közönség kezébe.

A lap vezetésében egyébként az akkori idők szokásai
nak megfelelően elég gyakran történt változás. Alig öt hónap
pal az indulás után dr. Janiiga János és társa újabb bejelen
téssel fordult a polgármesterhez,173 közölve, hogy november 
17-étől kezdve Dugovich Imre helyett Vajda József lett a fele
lős szerkesztő. Még ugyanebben az évben újabb változás is 
történt a felelős szerkesztői poszton. Ez is kiderül a levéltár
ban elfekvő iratokból.174 Az újabb bejelentés szerint ugyanis 
1903. december 15-étől kezdve Vajda József helyett dr. Csillag 
Károly vette át a lap felelős szerkesztését, dr. Vojnich és dr. 
Janiga viszont csupán laptulajdonősként szerepelnek, nem pe
dig mint főszerkesztők 'is. Ugyanekkor nyomdát is változtat a 
lap, s a továbbiakban a Kladek és Hamburger cég állítja elő. 
A későbbiekben ide, a nyomda épületébe költözött át a szer
kesztőség és a kiadóhivatal is. 1904. szeptember 22-én már 
hiányzik a lapfejből dr. Vojnich Gyula és dr. Janiga János lap
tulajdonosok neve, viszont azt láthatjuk, hogy újra Dugovich 
Imre a felelős szerkesztő. Ezt azonban csak a 4. oldalon tün
tetik fel, s ugyanitt az áll, hogy laptulajdonosok: Az alapítók. 
Aztán 1905. október 22-én már azt olvashatjuk a lapban, hogy 
a Bácsmegyei Napló kiadótulajdonosa a Kladek és Hamburger 
könyvnyomda. Dr. Janiga és dr. Vojnich 1905. november 2-án 
értesítették erről a változásról a polgármestert,175 és ugyan
akkor kérték letétbe helyezett óvadékuk kiutalását is.

Ennyit a változásokról. A lap tartalmával kapcsolatban 
pedig hadd emlékezzem meg arról az újításról, hogy megkezd
te egy folytatásos regény, mégpedig a felelős szerkesztő, Du
govich Imre regényének közlését. Ez azonban meglehetős gon
dot okozott a helyszűke miatt, úgyhogy egy számban még egy 
hasábnyi hosszúságú folytatásra sem jutott hely.

Most pedig valamit a politikai állásfoglalásáról is.
Magyarországon ekkorjában, 1905 júniusában alakult 

meg báró Fejérváry Géza pártokon kívül álló kormánya, azzal 
a feladattal, hogy előkészítse egy többségi kormány megala
kítását. Ez a többségi kormány ugyanis azért vajúdott sokáig; 
mert nem került a király elé olyan kormányzati program, amely



megnyerte volna az uralkodó tetszését. A képviselőház elnöke 
ebben az időben a függetlenségi párt régi tagja, Justti Gyula 
volt. A parlament nem ismerte el Fejérváry kormányát, mert
— m!int Kossuth Ferenc előterjesztette határozati javaslatában
— alkotmányéi lenesnek minősítette mint parlamenten kívül ál
ló kormányt. Az egyesült ellenzék olyan értelmű felhívással 
fordult a nemzethez, hogy tagadja meg az adófizetést és az 
újoncállítást. A király és a magyar nemzetgyűlés tehát élesen 
szembekerült egymással. És a Bácsmegyei Napló ebben az 
összeütközésben fenntartás nélkül a király oldalára állt.

így vélekedik erről egy cikkében:176
»A nép és a király egymásra találtak, egymás oldalán 

küzdenek s együtt, egy célért harcolva, nagyobb hatalom 6k, 
mint akármilyen parlament, hát még az olyan, amely a maga 
bevallása szerint is csak osztály- és nem népképviselet.«

És ugyanebben a számban Rágalom címmel védelmébe 
veszi a függetlenségi pártot azokkal a vádakkal szemben, hogy 
eltért régi, demokratikus politikájától és a kiváltságos osztály 
uszályhordozójává szegődött. Felteszi a kérdést:

»Csakhogy melyik része a függetlenségi pártnak lett re- 
akcionárius? Azok, akik negyven év óta felesküdt hívei voltak 
a liberális haladásnak? Bizonyára nem ezek, mert ha igy volna, 
egyenlő volna a szédelgéssel és csalással, a mit e férfiakról 
föl sem teszünk. De ha nem ezek lettek reakcionáríusok, akkor 
csak azokról szólhatnak, a kik január 26-ika óta jutottak be 
a parlamentbe, illetve a függetlenségi pártba. Ezek a latifun- 
diumos nagy urak, grófok és egyéb méltóságok. Együttvéve 
egy csöpp abban a tengerben, melyet a népmilliók alkotnak. 
Együttvéve egyetlen ürömcsöpp, a mely mindig megjelenik, va
lahányszor a magyar nemzet bora forrni kezd. Ezek az urak 
jelentek meg most is. Belecsöppentek a tiszta borba és meg
rontották még azt is, a mi eddig élvezhető volt.«

»A függetlenségi párt egy része nem liberális többé. A 
választói jog reformjától irtózik, a mi azt teszi, hogy irtózik a 
néptől. A paraszt nekik arra vaió immár, hogy összeroskadjon 
a latifundiumok megművelésének munkájában. Ilyen fogást 
már régen nem csinált a reakció. A népet is leütötték és a 
nép régi barátait is elhódították. Vége a függetlenségi párt li
beralizmusának!

és mégse hisszük.
Várjuk, mikor nyílik már ki a szeme a méltatlan szerepre 

kárhoztatott igazi függetlenségieknek . . .  «
A Bácsmegyei Napló állásfoglalásának jobb megértésé

hez bizonyára kell még néhány szót szólni Magyarország ak
kori politikai helyzetéről, amely meglehetősen bonyölült volt. 
1905 januárjában bukott meg mintegy negyvenéves kormányzat



után a szabadelvű párt, amelyet a főnemesség és a dzsentrik 
sajátítottak ki maguknak. Erre a kormányzata alatt eltelt negy
ven esztendőre az a jellemző, hogy Magyarország egyre in
kább polgáriasodon. és egyre inkább kibontakozott a kapita
lista rendszer az egykori feudalizmus helyén. Mindjárt hozzá 
kell tenni azt is, hogy a szabadelvű párt uralma teljes osztály
uralom volt, s maga a választói jog is annyira merev volt, hogy 
eleve lehetetlenné tette a tömegek politikai életét. A szabad
elvűek uralmi korszakát az ekkortájt kibontakozó erős koalíció 
döntötte meg. Ebben a koalícióban meglehetősen tarka társa
ság verődött össze. Ott voltak a függetlenségiek, Kossuth Fe
renc és Apponyi vezetésével, ott voltak az Andrássy vezette 
disszidensek, helyet kért benne magának Bánffy Dezső új párt
ja, és felsorakozott a többiek mellé a néppárt is. Ez a koalíció 
elsősorban a vármegyékre támaszkodott, és ezen az alapon 
szállt szembe a kormánnyal. Ennek a koalíciónak a keretében 
aztán a függetlenségiek jutottak túlsúlyba, aki>k nagyrészt a 
polgári osztály, a köznemesek, ügyvédek, újságírók és az al
sóbb papság rétegeiből verődtek egybe.

A Bácsmegyei Napló tehát koalícióellenes volt, és meg
döbbenéssel ír arról,177 hogy »Magyarországon most az a hi
hetetlen és képtelen helyzet mutatkozik, hogy az alant levő 
társadalmi rétegek —  ha a nép nem is, de a polgárságnak 
egy része —  nem ismeri fel a haladásnak, saját érdekeinek 
törvényét és szolgálatába szegődik egy másik társadalmi ré
teg érdekeinek. A most folyó magyar küzdelem az arisztokrá
cia, a nagybirtok, a latifundium érdekeit szolgálja. Azért indult 
meg, hogy a polgárság és a nép figyelmét igazi szükségletei
től elterelje. Ügy vezették, hogy az eredmény nem is lehetett 
olyan eredmény, a mely hasznára van a dolgozó magyarság
nak. Az önálló vámterületért érdemes lett voina küzdeni. De 
az sem kellett nekik. Éppen ez nem kellett nekik; azért vezet
ték a harcot olyan irányba, a hol az eredmény egyformán kétes, 
távoli és értéktelen.«

Báró Fejérváry Géza, aki bizalmas embere volt I. Ferenc 
Józsefnek, azzal igyekezett leplezni reakciós voltát, hogy az 
általános titkos választójog törvénybe iktatását ígérte, s ez 
olyan mézesmadzag volt, amelyet természetesen nagy öröm
mel üdvözölt a király pártjára állt Bácsmegyei Napló is:178

»Mi részünkről, mint a népjogok törhetetlen harcosai, örü
lünk ennek; örülünk pedig azért, mert a közdelmek folyamán 
az általános választási jog egyre inkább köztudattá fog válni, 
s így még akkor is feltétlenül közelebb jut a rég óhajtott meg
valósításhoz, ha oly többség kerül uralomra, amely csak a vá
lasztási jog kiterjesztését akarná megvalósítani. De ezt azután 
okvetlenül meg kell majd valósítania, ha a köztudat előtt poli
tikai becsületességét megmenteni akarja.«



A dolgok azonban nem alakultak simán. Fejérváry kor
mánya semmiképpen sem tudott megbirkózni a vármegyékkel, 
s végül is hatalmi szóval a király vágta ketté a gordiuszi cso
mót —  feloszlatván az országgyűlést. Ugyanekkor a kormány 
is szigorú intézkedéseket foganatosított a rend fenntartása ér
dekében. Ekkorjában történt, hogy Kristóffy József belügymi
niszter életbe léptette azokat a sajtó terjesztésével kapcsola
tos szigorú korlátozásokat, amelyeket már ismertettem is a 
Szabadkai Friss Újsággal kapcsolatban, de amelyek csupán 
másfél hónapig maradtak érvényben. 1906 áprilisában ugyanis 
a király erélyes fellépése 'folytán a koalíció végül beadta a 
derekát, és így április 7-én Wekerle Sándor kapott utasítást 
az új kormány megalakítására, ami által a behódolt koalíció 
jutott ismét hatalomra.

Kristóffy József sajtóterjesztést korlátozó rendeletének 
visszavonása azonban nem azt jelentette, hogy az új kormány 
nem korlátozta a sajtó jogait. És igen jellemző, hogy a Bács
megyei Napló (amely egyébként a Wekerle-tkormány támoga
tója lett, s amely lelkes hívévé szegődött utóbb a tulipánmoz- 
galomnak is, amely a Fejérváry-kormány idején az osztrák ipar
cikkek bojkottjával próbálta a nemzeti ellenállást minél inkább 
fokozni, de amely a koalíciós kormány megalakulása után csak
hamar elsenyvedt) nagy teret adott annak, hogy dr. Fischer 
Jákó 1906 szeptemberében a városi közgyűlésen felszólalt a 
sajtó jogainak korlátozása ellen, és olyan értelmű javaslatot 
terjesztett elő, hogy: « . . .  mondja ki a közgyűlés, hogy a ma
gyar kir. kereskedelmi és igazságügyi miniszternek a sajtó
termékek előzetes lefoglalása és az inspekciós ügyészségek 
intézményének tárgyában 34662/1906 szám, illetve 20486 1906 
szám alatt kiadott rendeleteivel nem azonosítja magát, sőt az 
előzetes cenzúrát és lapelkobzást, bármely alakban és indok
kal alkalmaztatok és származik az, helyteleníti. Ellenben a saj
tónak teljes szabaddá tétele céljából felír az országgyűléshez, 
hogy az 1848. évi XVIII. t.-c. 30. és 31. szakaszát, amelyek a 
politikai tárgyakkal foglalkozó újságoktól 10.000, illetve 20.000 
korona óvadék letételét követelik, sőt ezen feltétel nélkül a 
politikai lapok alapítását büntetéssel sújtják, helyezze sürgő
sen hatályon kívül. Egyben kimondja, hogy hasonszellemű fel
irat készítése céljából ezen határozatot a többi törvényható
sággal is közli.«179

Talán mondani sem kell, hogy ez a felszólalás nemigen 
lendített a sajtó szabadságának ügyén. De jellemző az a tény, 
hogy elhangzott, és hogy a kormánypárti Bácsmegyei Napló is 
teret adott neki. Maga a lap —  legalább is első megjelenési 
formájában —  azonban nem is sokkal élte túl ezeket az idő
ket. šokčić ugyan azt írja, hogy 1906. november 14-én szűnt 
meg, ez a dátum azonban téves. Ezt könnyen megállapíthatjuk, 
mert a Szabadkai Városi Könyvtárban is megvan még az 1907.



évi január 10-i szám. De hogy még ez sem a végső dátum, 
az kiderül abból a kérelemből, amelyet 1907. február 14-én a 
Magyar Általános Takarékpénztár részvénytársaság nyújtott be 
a polgármesteri hivatalhoz,180 s amelyben azt kéri, hogy a 
Bácsmegyei Naplóért letétbe helyezett, az ő tulajdonát képező 
óvadékot a szavatossági idő letelte után utalják vissza az in
tézetnek, mert a Bácsmegyei Napló című politikai hírlap 1907. 
február 10-én megszűnt.

Ez a megszűnés azonban csupán ideiglenes jellegű volt. 
Nem is egészen másfél év után ugyanis Fischer Ernő a Hun
gária Könyvnyomda (azelőtt Kladek és Hamburger) nevében 
a következő bejelentést tette181 1908. június 22-én:

»Nagyságos Polgármester Úr!
Tisztelettel alulírott ezennel bejelentem, hogy Szabadkán 

Bácsmegyei Napló (Bácskai Friss Újság) cim alatt politikai 
napilapot szándékozom kiadni.

Az új lap első száma 1908. június 1-én jelen meg, ami
korra a politikai óvadékot a város házipénztáránál befizetem.

A lapot mint felelős szerkesztő Fenyves Ferenc szabad
kai lakos hírlapíró jegyzi.

Mély tisztelettel kérem e bejelentés tudomásulvételét, s 
a íap részére az utcai elárusítási jog engedélyezését.«

A bejelentésen azonban van egy utóirat is, amely így 
hangzik:

»Alulírott bejelentem, miszerint fenti című lap nem poli
tikai irányban jelenik meg. Tisztelettel Fischer Ernő.«

Megjelent tehát a színen az a szerkesztő, akinek a továb
biakban igen nagy szerepe volt a szabadkai újságírás fejlesz
tésében, s aki a háború után, a régi Jugoszlávia idején elérte, 
hogy a szabadkai lapok egykori 1500, vagy legfeljebb 2000 napi 
példánya helyett lapja, a Napló 15 000, sőt ünnepi alkalmakkor 
még ennél is több példányban jelenjen meg.

Nagyszentmiklóson született 1885. szeptember 15-én, ami 
azt jelenti, hogy 1908-ban, amikor elvállalta a Bácsmegyei Nap
ló felelős szerkesztését, még nem is volt egészen huszonhárom 
éves. Ekkor azonban már bizonyos újságírói múlt is állt mö
götte. A Fenyves (Friedmann) család 1894-ben költözött Sza
badkára, s itt került gimnáziumba Fenyves Ferenc. Akkor kez
dett érdeklődni az irodalom iránt, amikor Toncs Gusztáv keze 
alá került. Ebben azonban nagy szerepe volt osztálytársainak, 
Kosztolányi Dezsőnek, Brenner Józsefnek, a később Csáth 
Géza néven ismertté vált jeles írónak, valamint Műnk Artúrnak 
és másoknak is. Már ekkor, diákkorában belekóstolt a szer
kesztés munkájába is, ugyanis Kosztolányiétoka'l együtt egy 
kis sokszorosított lapot adtak ki titokban, amelynek az Előre 
címet adták. Igaz, mindössze három szám jelent meg ebből a



lapból (Dér Zoltán részletesebben is foglalkozott ezzel a diák
kort lappal, rnegállapítván megjelenésének pontos idejét is, 
tanulmánya azonban még nem jelent meg), de minthogy olya
nok voltak a szerkesztői, mint Kosztolányi, Csáth, azaz Brenner 
József, érdemes részletesen is idézni, hogy nrvit is írt róla meg
emlékezéseiben Fenyves Ferenc 1935-ben, harmincéves újság
írói jubileumával kapcsolatban:182

»Nem tudom, honnan számítják a harminc évet. Valójá
ban már régen túl vagyok a harmincéves jubileumon, ha szá
mításba veszem, hogy tizennégyesztendős koromban már la
pot szerkesztettem. Az újságírás emlékeit őrző múzeumokban 
ugyan nem lehet megtalálni az Előre című hetilapot, amelyet 
mint ötödik gimnazista redigáltam, pedig nevezetes lap volt. 
A szerkesztőségben olyan munkatársak dolgoztak, mint Kosz
tolányi Dezső, akinek ebben az újságban jelentek meg első 
versei, Műnk Artúr, akinek néhány nagysikerű regénye bizo
nyítja, hogy jó szerkesztői meglátásom volt, mikor bevettem 
a laphoz, Szabó-Batancs István, aki itt indult novellistának, 
hogy később professzor legyen és a szerencsétlen véget ért 
Csáth Géza, aki akkor még a Brenner József nevet használta 
s nemcsak novellákat irt ebbe az újságba, hanem ő irta le 
sokszorosításra alkalmas íitograf tintával a lap valamennyi köz
leményét. Az újság a modern technika előrehaladott vívmá
nyai igénybe vételével nem hektograf masszán sokszorosító
don, hanem némi kis panama igénybevételével a törvényszéki 
fogházban őrzött rabok litográfon sokszorosították. A panama 
abban átlőtt, hogy ezekre a rabokra büntetésül nem az igaz
ságszolgáltatás magas fórumai rótták ki ezt a kötelezettséget, 
hogy az Előrét sokszorosítsák, hanem az akkori fogházfeiü- 
gyeiő fia, akit később kokaincsempészés miatt csuktak be. Ak
kor még irodaimat csempészett.«

Nem kívánom tovább idézni Fenyves Ferencnek az Eiőró- 
vel kapcsolatos visszaemlékezéseit, pedig érdekes tényeket 
tartalmaznak arról, hogy Kosztolányi Dezső a 'kis lap forgató
tőkéjének felhasználásával miképpen ismerte meg a szerelmet, 
amiért nem csupán ezzel az egy forint ötven krajcárral fize
tett, hanem hosszabb gyógykezeltetéssel 'is, de hát az nem 
tartozik szorosan ennek a sajtótörténetnek a keretébe. Vissza
térek hát oda, hogy Fenyves Ferenc a gimnázium padjaiból ki
kerülve, 1903-ban Dudapesten 'hallgatott jogot. Ekkoitájtoan ér
lelődött meg benne az elhatározás, hogy újságíró tesz, s be is 
került a Budapesti Napló szerkesztőségébe. Ezenkívül azonban 
dolgozott a Borsszem Jankónak, az akkori idők népszerű vicc
lapjának, és jelentkezett Braun Henrik Bácskai Hírlapjának 
szerkesztőségében is, amiről már beszéltein a Bácskai Hírlap
pal kapcsolatban, s megemlítettem azt az egyetlen példányban 
megírt, Héber Hajnal oímü élclapot is, amelynek révén a fiatal 
Fenyves megnyerte Braun Henrik hajlandóságát Budapestről



hazatérve, előbb a Bácskai Hírlap szerkesztőségében dolgo
zott, de amikor 1908-ban ő került a Bácsmegyei Napló élére, 
ettől kezdve élete szinte összenőtt ezzel az újsággal, s ha vol
tak is közben rövidebb időszakok, amikor távol volt a szerkesz
tőségtől, újra és újra visszatért hozzá.

Az 1908-ban újra megjelenő Bácsmegyei Napló egyik lé
nyeges újítása az volt, hogy nem reggel jelent meg, hanem 
este 6 órakor, tehát még ugyanazon a napon hírt adhatott a 
nap eseményeiről —  megelőzve a reggeli lapokat. Ez az esti 
megjelenés a későbbiekben, a két világháború közötti időszak
ban is jellemzője volt.

A lap egyébként az V. évfolyammal folytatta megjelené
sét, évfolyambeli sorszámát azonban nem közli, csupán a dá
tumot. A szerkesztőség és a kiadóhivatal is a Hungária könyv
nyomda Batthyány utcai helyiségében, az ipartestület egykori 
otthonában volt. Az új lapszámok külön érdekessége a lapfej, 
amelynek két oldalát telefonvezetéket ábrázoló rajz díszíti, utal
va az újságnak a híradástechnikával való kapcsolatára.

Ez az új, második megjelenésű Bácsmegyei Napló mint
egy két héttel azután látta meg a napvilágot, hogy megszűnt 
az 1906 novemberében létesült Függetlenség, így tehát annak 
bizonyos folytatásának is tekinthető, šokčić tulajdonképpen 
úgy is állítja be, mintha a Függetlenség a megszűnt Bácsme
gyei Naplónak is folytatása lett volna, ez azonban nem áll, 
mert az első Bácsmegyei Napló nem 1906. november 14-én 
szűnt meg, mint šokčić írja (ezen a napon jelent meg ugyanis 
a Függetlenség első száma), hanem csak 1907-ben, mint már 
Írtam is. Valami összefüggés azonban mégiscsak volt a két 
lap között, ugyanis minkettő a Hungária könyvnyomdában ké
szült, s ott volt a szerkesztősége is, s bizonyára erre a kap
csolatra utal Havas Emil is, amikor az új Bácsmegyei Napló 
vezércikkét írja:183

»Két éw el ezelőtt jelen voltam a Függetlenség születé
sénél. Nagy ambícióval kezdtük akkoriban azt a lapot írni. 
Ámbátor teljesen tisztában voltam azzal, hogy úgyis kárász
életű (sajtóhiba: kérészéletű helyett —  K. T.) lesz. A sok bába 
között okvetlenül eJ kellett vesznie a gyereknek. El is veszett. 
Nem volt kár érte.

Az utóbbi időben túlságosan vidéki lett a színezete. Az 
egész tevékenysége abban merült ki, hogy epigonokból csinált 
neves személyeket. Minden nap felfedezett a vezércikkében 
valami új nagyságot. Vagy eltemetett egy régit. Ami teljesen 
egyre megy. Mert hogy hiábavaló kicsinyeskedés ez is, az is.«

és a továbbiakban:
»Ma már minden téren a társadalmi struktúrákat figyel

jük, Tanulmányozzuk a tömeg psichoíógíát és levonjuk követ
keztetésünket.«



»Forrongásban van minden. Az összes társadalmi körök 
tágulnak. A parvenűség ideje kezd lejárni. A kulturátlanság 
már nem élvezeti cikk. A vagyont —  ha ki nem jól használja
— irigyelik tőle. Az észt kezdik jogaiba iktatni, é s  mindinkább 
háttérbe szorul a régi faj, a gerinctelen puhányok, a hatalom 
alázatosainak, az előítéletek inashadának típusai.

Most épül egy új épület. A sociális eszméktől terheltek 
új lakháza.«

»Nem jártam be a Bácsmegyei Napló konyhájába. De el
mentem mellette. Hallom, jó szakácsok főznek odabent. Azt 
is hallom, hogy az első főzet is kitűnő lesz.

Hát csak így tovább. Ez az új lap jövője. Becsületesen, 
tiszta kézzel, finom ízléssel főzni az irodalom konyháján.«

A szerkesztőség azonban külön is szól az olvasókhoz a 
július 7-i számban (mert hát minden jel szerint ezen a napon 
jelent meg az új Bácsmegyei Napló első száma, bár a bejelen
tés július 1-ére ígérte! Azért nem mondhatok bizonyosat, mert
— mint említettem —  a lapon hiányzik az évfolyamon belüli 
számozás). Ez a cikk a Hírek rovatának élén jelent meg, s A 
közönséghez címet viselte. Hogyan is vélekedett a szerkesz
tőség az indulásról?

»A mai nappal újból megindul a kultúra és a magyar 
szolgálatában a Bácsmegyei Napló, amely Bácsmegye közön
ségétől szer&tve és megbecsülve öt esztendeig szolgálta már 
e nemes célt. A régi cím alatt indítjuk útjára e lapot, de új 
alakban, tartalomban és szellemben megújhodva.

Fiatalok csinálják ezt az újságot, fiatalos ambícióval és 
munkakedvvel kezdjük róni azt az utat, amely nagy cél feló 
vezet. Töretlen utakon akarunk haladni s nem riaszt bennünket 
az akadályok elénk tornyosodó árja, nem csüggeszt a fáradt
ság, nem keserít el reményeink meghiúsítása.

Formában, tartalomban szakítunk mindazzal, aminek csak 
a kétség patinája adott létjogosultságot, lehánytuk magunkról 
az előítéletek béklyóit, s igaz szeretettel, a lelkünk lángolá
sával, a szivünk dobbanásával rójuk a sorokat, hogy a közön
ségnek érdekes, megbízható újsággal szolgáljunk.

Eget ostromló reményeket nem füzünk a munkánkhoz, de 
hisszük, hogy a közönség megérti, megbecsüli és megszere
ti azt.

Mi a közönségért írunk, toliunk semmiféle pártérdeknek 
nem szegődik szolgálatába, s azzal a reménnyel, abban az 
erős meggyőződésben adjuk át írásunkat a közönségnek, hogy 
a Bácsmegyei Naplót ezen megváltozott formájában a régi sze
retettel fogadja.«

A július 7-i szám 12 oldalas, de azmtán 4 oldalas számok 
következnek. A lap a 'hírekre fordítja a legnagyobb figyelmet, 
és mérsékelten szenzációkat kereső. Elsősorban az érdekes



rendőrségi és bírósági híreket tátallja a második és a harmadik 
oldalon. Az első oldalt itelefonjelentések és a Tallózás című 
rovat "foglalják el. Ez az utóbbi voltaképpen a vezércikk, ebben 
mondja el a lap véleményét például a mészárossztrájkról, az 
egykéről, a munkás és a munkaadó közötti jogviszony szabá
lyozatlanságáról és egyebekről.

És reagál a Bácsmegyei Napló arra az ekkorjában ki
terebélyesedő új klerikális mozgalomra is, amelyről egyébként 
a későbbiekben még részletesen szólok, s amely keresztény
szocializmus néven vá'Lt ismertté nemcsak a magyar történe
lemben, hanem sokkal tágabb körben is, a Vatikánnal a hát
térben. De hát hogyan is vélekedik ez a fiatalok szerkesztette 
új lap erről a kérdésről? Egyik decemberi számában terjedel
mes cikket találunk róla, amelynek írója F — k aláírásrövidítés 
mögé rejtőzött. (me a lap véleménye:184

»A klerikalizmus a XX. században felébredt évszázados 
kábultságából. A szocializmus térítette eszméletre. Elvesztette 
a népet, a tömeget, amelynek öntudatlanságét évezredekig ki
használta. A nép a szocializmus szervezeteibe tömörült és ön
tudatos elszántsággal megüzente a harcot a kapitaNzmusnak. 
A gazdasági harcoktól erősen megszorított kapitalizmus segít
ségére sietett a klerikalizmus, hogy az elveszett befolyást visz- 
szahódítsa. Rozsdás fegyverei, az elavult vallási jeíszók már 
kikoptak és elvesztették varázserejüket. Új formában, modem 
harceszközökről kellett gondoskodni. Nem a templom helyét 
tette a harc színterévé; a gazdasági élet mezejét választotta 
küzdőtérül; és a gazdasági élet egész vonalán minden ponton 
megüzente a harcot a szocializmusnak; hatalmas nemzetközi 
szervezetekbe tömöritette megfogyatkozott Nveit. Megszüle
tett a keresztény szocializmus.«

»Dr. Prohászka Ottokár, a székesfehérvári püspök, a ke
resztény szocializmus legragyogóbb tafentumú, európai hírO 
apostola« .. .  « . . .  ellátogatott Szabadkára, hol holnap ragyog- 
tatja pompás szónoki képességét.

Soha még alkalmasabb helyen nem agitált Prohászka 
Ottokár, mint Szabadkán, ebben a minden ízében antikultur 
városban. Nem túlzás azt állítani, hogy a műveletlen analfa
béta tömeg, amely Szabadkán a lakosság többségét teszi, igen 
inkíináiva van egy bizonyos t>aoiIlus általi fertőzésre. Szabadka 
népének igen nagy hajlama van egy szörnyű betegségre. Ez 
a betegség a keresztény szocializmus, melynek bacülusai ed
dig csak a lakosság igen kicsiny, elenyésző hányadát —  100— 
150 —  embert fertőztek meg és ojtották be azt a szörnyű tár
sadalmi kórt, amelyet keresztény szocializmusnak neveznek.

Attól tartunk, hogy dr. Prohászka Ottokár, aki a keresz
tény szocializmus terjesztésében eddig óriási sikert ért el; sza
badkai szereplésével a kezdő stádiumban lévő betegség való
ságos járványszerűvé lóg válni.«



A keresztényszocialisták vezetői valóban rendkívül nagy 
figyelmet fordítottak Szabadkára is a szocializmus eszméinek 
terjedése ellen irányuló kiterjedt harcukban, egymás után in
dították meg szabadkai lapjaikat is, akárcsak előbb a néppárt, 
sőt külön nyomdát is létesítettek. Minderrőil azonban később 
szólok, a keresztényszocialista lapokkal kapcsolatban. Most 
inkább a Bácsmegyei Naplót kísérem további útján. December 
25-én a közönséghez intézett újabb Cikkében már bizonyos 
elégedettséggel nyugtázhatta az elért kezdeti sikereket:

»Amikor fiatal emberek lelkesedése újból megindította 
új formájában a B á c s m e g y e i  N a p l ó t ,  gúnyos mosoly 
fogadta a céltalannak látszó törekvést. A jó barátaink nem ad
tak több időt az életre három hónapnál s előre lesték, mikor 
mondhatnak felettünk megható cirkumdederunt-ot. A barátok 
jóslása nem vált be. Most már elmondhatjuk, hogy soha nem 
küzdött még újság a kezdetnek olyan akadályaival, mint a mi 
lapunk, soha lapot még nem fogadott olyan csekély pártolás 
és oly igen kis jóakarat, mint a B á c s m e g y e i  N a p l ó t .  
Nekünk meg kellett hódítani a közönséget. És meghódítottuk 
azáltal, hogy nem csüggedtünk, hanem minden fáradságos nap 
után új erőt merítettünk a szép és érdekes újságból és min
dennap új erővel, új lelkesedéssel kezdtük a munkát. Ma már 
szabad igy beszélni: benne vagyunk a közönség szeretetében. 
Az emberek érdeklődéssel fesik a lapot, mert tudják, hogy 
mindig van benne olyasvalami, ami méltó az érdeklődésre.

Új hangot, új színt vittünk bele a szabadkai újságírásba. 
Következetesen óvakodunk nagyhangú frázisokban gazdag ve
zércikkektől, nem ambicionáljuk, hogy a mi véleményünk oldja 
meg a külpolitikai válságokat, tartózkodunk attól, hogy mi 
mentsük meg a hazát és nem írunk cikket abban a tudatban, 
hogy attól a cár vakaródzik. Ellenben írunk színes és lehető
leg érdekes újságot s igyekszünk arra, hogy mindenkinek az 
érdeklődéséhez megtaláljuk az utat.«

»A haladást szolgáljuk minden téren. Két dologtól óva
kodunk: a konzervativizmustól és az unalmasságtól.«

Ez a december 25-i szám, amelyben ez a programadó 
cikk megjelent, ünnepi, karácsonyi szám volt. A 4 oldalas főlap 
mellé ugyanis még 16 oldalt kapcsolt a szerkesztőség mellék
letként —  Karácsony címmel. Ez a melléklet elsősorban a szép- 
irodalmat helyezte az előtérbe, s szerepelt benne többek kö
zött Tóth Árpád, Csáth Géza, Havas Emil neve is. Ez az első 
20 oldalas karácsonyi szám a Napló két háború közötti vastkos 
karácsonyi számainak az elődje.

A következő év nyarán jelentős változás következik be a 
Bácsmegyei Napló életében: politikai lappá válik. Erről Fischer 
Ernő és Heumann Mór kiadók, valamint Fenyves Ferenc fele
lős szerkesztő 1909. augusztus 7-én együttesen benyújtott be*



jelentése tanúskodik,185 anrtükor egyúttal azt is közük a polgár- 
mesteri hivatallal, hogy a Bácsmegyei Napló tulajdonjogát fe
lerészben Neumann Mór szabadkai könyvkereskedő vette á t 
A ilap szerkesztősége ekkor az I. köri Egressi utcában, a Ko
vács-féle házban van, kiadóhivatala azonban továbbra is a 
Hungária nyomdáiban maradt.

Nem sokkal a lap 'politikai jellegűvé válása után egy rö
vid ideig tartó szerkesztőcsere is történt, amiről a levéltárban 
két okmány tanúskodik.186 Az egyik szerint dr. Fischer Jákó 
azt jelentette, hogy 1909. október 18-ától átvette Fenyves Fe- 
renctől a Bácsmegyei Napló telelős szerkesztését, de nyomban 
ezután Fenyves Ferenc jelentette be, hogy október 23-ától is
mét ő vette át a felelős szerkesztő tisztségét. Fischer Jákó 
azonban nem vált meg a laptól, hanem továbbra is köteléké
ben maradt, sőt —  mint a későbbiekben láthatjuk — 1910-ben 
a Bácsmegyei Napló főszerkesztője — Fenyves felelős szer
kesztése alatt.

1910-ben azonban újabb jelentős változás történik a lap 
életében. Megváltozik a tulajdonos. Erről Fenyves Ferencnek
1910. február 12-én a polgármesterhez tett bejelentése tanús
kodik.187 Ez a bejelentés így hangzik:

»Nagyságos királyi Tanácsos Polgármester Úr!
TiszteletteJ alulírott bejelentem, hogy a Bácsmegyei Nap

ló tulajdonjogát a mai napon Fischer Ernő és Heumann Mór 
eddigi tulajdonosoktól Fenyves Ferenc, Krausz Lajos szabad
kai és Kárász József szegedi lakosok meg és átvették.

A lap kiadója alulírott Fenyves Ferenc szabadkai lakos 
szerkesztő lesz. Alulírott a sajtótörvénynek a kiadóra vonat
kozó összes határozmányai tekintetében is felelősséget válla
lok. A lap szerkesztősége és kiadóhivatala Batthyány utca 8. 
szám alatt lesz.

Kérem jelen bejelentés tudomásul vételét.«
És ami a tulajdonosváltozásnál bizonyára még lényege

sebb, alaposan megváltozik a lap politikai állásfoglalása is.
Tisza István egykori szabadelvű párti híveiből ebben az 

időben alakul meg a nemzeti munkapárt, azzail a célkitűzéssel, 
hogy meggátolja a soknemzetiségű monarchia szétesését, és 
felkészítse az országot a küszöbönálló háborúra. És a Bács
megyei Napló már a kezdet kezdetétől fogva az új párt mellé 
állt, feladva ellenzéki meggyőződését, hátat fordítva a függet
lenségieknek, pedig egyik vezérszónokuk, dr. Fischer Jákó ép
pen a Bácsmegyei Napló főszerkesztői székében ült akkorjá- 
ban, a felelős szerkesztő Fenyves Ferenc mellett.

A lap pálfordulása már a munkapárt megalakulásával 
egyidejűleg megtörtént. A Bácsmegyei Napló 1910. február 
20-i számában számolt be a nemzeti. munkapárt budapesti



alakuló gyűléséről, s ugyanebben a számban a 2. oldalon 
Fenyves Ferenc a Mikor egy új párt alakul című óitokéval is 
jelezte lapjának ezzel kapcsolatos áüásfogialását. Magáról a 
párt nevéről például így írt:

»A régi pártok régi nevei lám milyen hangulatosak voltak. 
Szabadelvű párt, néppárt, függetlenségi párt, hatadó párt. Csu
pa szép szó, amibe bele lehet magyarázni mindent. Volt már 
munkáspárt is, csak éppen munkapárt nem. Mert az a szó, 
hogy munkapárt már maga is programm. A munkát jelenti, a 
dolgot, hölgyeim és uraim, az agynak és a kéznek a megeről
tetését, ezt a merőben szokatlan és teljességgel nem népszerű 
fogalmat. Ezt a fogalmat, mely annyira idegen nekünk, hogy 
egy csöppet sem volna csodálatos, ha estére hirtetenében más 
nevet találnánk ki az új párt számára.«

A kissé ironikus hang persze nem a pártnak szól, hanem 
egyszerű újságírói szellemes kedés, hangulati fogás. Ez 'nyil
vánvalóan látszik a továbbiakból is:

« . . .  ma megalakult a nemzeti munkapárt. Rettenetes ki
ábrándulás, a „mérges illúziókból származó részegség”-et kö
vető katzenjammer ad alapot ahhoz a hithez, hogy ez a párt 
erősebb és népszerűbb lesz, mint a szabadelvű párt, amely
nek soraiból feltámadott.«

»A munka pártja nem zászlót bontott, a munka pártja 
megalakult s nem jelszavakkal, hanem munkával akarja boldo
gítani Magyarországot.

Jól esik kimondani, hogy mi örvendünk az alakulásnak 
és bizalommal nézünk az új korszak elé.«

De ha már ilyen száznyolcvan tokos szögben megfordult 
a 'lap irányvonala, nevetséges 'lett volna, hogy továbbra is a 
függetlenségi párt egyik vezérszónoka foglalja él a főszerkesz
tői széket. A dilemma tehát az volt: vagy távozik dr. Fischer 
Jákó a lap kötelékéből, vagy pedig — ami talán még egysze
rűbb —  a függetlenségi pártnak fordít hátat. Ez az utóbbi 
történt, annál is Inkább, mert Fenyves és Fischer nyilván együtt 
döntöttek a Bácsmegyei Napló új irányvonaláról is. A hirtelen 
köpönyegfordítást azonban meg is kellett indókolni a közön
ség előtt. Ez meg is történt a lap 1910. február 27-i számában, 
amely 3. oldali cikkében hírt ad arról, hogy dr. Fischer Jákó 
kilépett a függetlenségi pártból. A lépés indokolása a kö
vetkező:

*»Fischer Jákó számára már régen nem volt megfelelő 
hely a szabadkai függetlenségi kör. A városi politikában ő 
nem tudott személyeskedni, s bér magvas, tárgyilagos felszóla
lásai sokszor kimentették a kör tagjait szégyenletesen sivár 
vitáikból, a háta mögött mindenki ellensége volt.«

A oiikk keretében közli a lap azt a leveJet is, amelyet 
dr. Fischer dr. Mukits Simonihoz, a függetlenségi kör elnöké
hez 'intézett kilépésének megindoklásával. A levél így hangzik:



»Nem tartom alkalmasnak az időt arra, hogy tovább is 
jelszópolitikát folytassunk. A népnek kenyér és nyugalom kell. 
Az ígéretek Potemkin faivait már kiismerte az ország és rezig
nálva látja maga előtt a valót, hogy alkotmányos úton egye
lőre meg nem valósíthatjuk a personalis unióra való törekvést. 
Kifárasztottak bennünket, és ma már senkiben sincs meg a 
vágy, hogy a hiábavalónak látszó küzdelmet a siker reménye 
nélkül újra kezdjük. Térjünk át a gyakorlati élet által felveti 
(nyilván: felvetett —  K. T.) kívánságok teljesítésére. Dolgoz
zunk az ország közgazdasági, kulturális és társadalmi előre
haladásán. Az értelmileg fejlett és vagyonilag független nem
zet megtalálja a boldogulását és soha nem fog az elnyomatás 
helyzetébe kerülni.

Az én politikai és életfelfogásom sem az országos, sem 
a városi közigazgatásra nézve a tietekkel meg nem egyezik 
és ezért kérem, légy szives bejelenteni a pártkörből való ki
lépésemet.«

Ezek után már nem volt akadálya annak, hogy az egy
kori függetlenségi dr. Fischer Jákó a dualizmus fenntartásá
nak programjával megalakult nemzeti munkapárt szolgálatába 
szegődjék a felelős szerkesztő Fenyves Ferenccel együtt. A 
propagandára pedig szükség volt, mert hát választásokra ké
szült az ország, és a választások lázában égett már Szabadka 
is. A választási előkészületekkel kapcsolatos Fenyves Ferenc 
egy újabb cikke is a február 27-i számban, a 2. oldalon, Kútba 
esett remények címmel. Egyebek között ezeket olvashatjuk 
benne:

»A koalíciótól mindenki megundorodott. Ennél aligha van 
egyöntetűbben kialakult politikai vélemény Magyarországon. A 
két függetlenségi párt és a szövetséges néppárt tagja volt a 
koalíciónak. Mindenki látta azt az éhes marakodást, amit vég
hez vittek. A függetlenségiek harca saját táborukat gyöngíti. 
És az elmúlt négy esztendő, ami alatt a függetlenségiek ter
jeszkedtek az országban, megértette az emberekkel, hogy füg
getlenségi elvekkel korteskedni ugyan nagyon jól lehet, de 
kormányozni lehetetlen.«

»A politikai becsületességnek és meggyőződésnek tehát 
minden embert a Nemzeti Munkapártba kellene vinni.«

A sajtótörténet írása közben, sajnos, lehetetlen minden 
tekintetben párhuzamos időbeli sorrendet tartani, mert az egyes 
lapok ismertetése csak részben folyhat egymásba, de nagyobb
részt minden lap történetét és jellegét külön kél! ismertetnem, 
s így nem egyszer megtörténik, hogy az összefüggéseket te
kintve elébe vágok az eseményeknek. így van ez ebben az 
esetben is. A Bácsmegyei Napló, Fenyves Ferenc és dr. Fischer 
Jákó köpönyegfordítása talán nem is érezhető így egészen, 
hiszen ehhez ismernünk kellene már jobban az előzményeket.



vagyis az említettek előző szerepét. Nem is csupán azt, amit 
említettem is, hogy šokčić és dr. Havas EmH is bizonyos te
kintetben kapcsolatba hozza egymással a Függetlenséget és 
a Bácsmegyei Napló/t, hanem talán még inkább az utóbbi szer
kesztőinek a függetlenségi párt lapjaiban betöltött szerepét,
hiszen például nemcsak dr. Fischer volt szerkesztője a Füg
getlenségnek, hanem Fenyves Ferenc is fontos szerepet töl
tött be a függetlenségi jellegű lapoknál. Tekintve azonban,
hogy e lapok egy része időrendben a Bácsmegyei Naplóná\
később jelent meg, így részben csak még ezután lesz szó
róluk.

Mindezt megelőzve azonban íme már Fenyvesnek és a 
Bácsmegyei Naplónak a nemzeti munkapárt keretében végzett 
választási propagandájáról kell beszélnem. A március 6-i szám 
1. oldalán közölte a vármegyei pártfeilhívást, másnap pedig egy 
aláírás nélküli cikk foglalkozik A szabadkai határozat címmel 
a városi képviselő-testület állásfoglalásával, kiemelve, hogy 
Szabadka népe Tisza István gróf kormánya mellett áll, majd 
így folytatja:

»Amikor a Khuen-Héderváry kabinet kivégezte végre a 
koalíciós hidrát, —  mi természetes örömmel üdvözöltük azt a 
kormányt, amelyet Magyarország legpuritánabb politikusa, Ti
sza István gróf is támogat. A klerikális Bácskai Napló a gyű
lölet fullánkjait küldözgette felé-, a Bácskai Hírlap pedig egysze
rűen lehordározta és összegazemberezte azokat a tiszteletre
méltó és általánosan tisztelt embereket, kik az új párt alakuló 
ülésén részt vettek. És most milyen változása az időnek. . .

A szabadkai első kerület képviselője az általános és bi
zonyosnak mondható számítások szerint nem lehet csakis az, 
akit a Nemzeti Munkapárt támogat. A második kerületben Mu- 
kics Simon már nem népszerű ember, de az a baj, hogy nincs 
senki, aki föllépne és népszerűbb volna. Ha olyas valaki lép föl 
ebben a kerületben, akinek talaja van a nép között, —  akkor 
ez a kerület is a Nemzeti Munkapárté.«

És most milyen változása az időnek. . .  —  mondhatnánk 
mi is a Bácsmegyei Napló egykori cikkírójával együtt. De hát 
úgy látszik, ez már a régi újságok természetrajzából adódik. 
Mert voltak már előbb is lapok, amelyek könnyedén változ
tattak politikai álláspontjukon —  nem is egyszer. Mint ahogy 
nem egyszer változott a formátumuk és a lapfejük is, akár egy 
levetett és eldobott ruha. Ennek persze jórészt az is a magya
rázata, hogy lényegében a politikai pártok között sem volt 
mélyreható különbség, legfeljebb árnyalatok. Ezeken az árnya
latokon pedig könnyen át lehetett lépni. Ez történt a Bácsme
gyei Naplóva\ is. És mindjárt meg kell mondani azt is, hogy 
a nemzeti munkapárt mellett sem tartott ki véglegesen. Már 
1913-ban újra más 'húrokat pengetett. Addig azonban még tör
tént egy és más a lap körül.



Még ugyanabban az évben, 1910. december 12-én újabb 
bejelentés is történt a Bácsmegyei Napló ügyében.188 Ez alka
lommal Fenyves Ferenc azt tudatja a polgármesterrel, hogy a 
lap a Hungária könyvnyomdából a Hirth és Duohon cég könyv
nyomdájába ment át, s ugyanakkor bejelenti azt is, hogy Kra
usz Lajos és Kárász József már régebben megszűntek a Bács
megyei Napló tulajdonosai lenni, s ilyenformán ő, Fenyves 
Ferenc a lap kizárólagos tulajdonosa. Ugyanebben az időben 
megváltozott a táp feje is, mégpedig azzal, hogy a telefonve
zetéket ábrázoló rajzok eltűntek belőle.

A legközelebbi változás 1913 elején történik. A Bácskai 
Hírlap arról számolt be 1913. január 10-i számába, hogy Feny
ves Ferenc »megvált lapja kötelékéből, hogy eltávozzon in
nen, Szabadkáról s más városban, más körülmények között 
és jobb pozícióban keresse a boldogulását. Fenyves a nagy
váradi Szabadság cimű lapnak lesz a felelős szerkesztője.«

Ugyanebben az időben Kunetz Jakab, aki időközben át
vette Fenyves Ferenctől a lap tulajdonjogát, szintén jelentette 
január 13-án a polgármesternek,189 hogy Fenyves Ferenc meg
vált a felelős szerkesztői állástól, és helyette Kálnai Dezső, 
a lap addigi helyettes szerkesztője lépett elő felelős szerkesz
tővé, aki előzőleg a Bácskai Hírlapnak volt a munkatársa. A 
változásoknak azonban ezzel még nincs vége, sőt nagyon is 
hamar bekövetkezik az újabb, amely tulajdonképpen majdnem 
az előző állapotot állítja vissza. 1913. május 9-én ugyanis a 
Bácsmegyei Napló kiadóhivatala olyan értelmű bejelentést tett 
a polgármesteri hivatalnál,190 hogy a lap a Bácsmegyei Napló 
kiadóvállalat törvényszéki lég bejegyzett cég tulajdonába ment 
át, amelynek egyedüli tulajdonosa Fenyves Lajos »susine — 
gjurgjenováci (Szlavónia) lakos«, felelős kiadója a felelős szer
kesztője pedig Fenyves Ferenc, aki Szabadkán, a Petőfi ut
cában, a Zsulyevich-tvázban lakik. A lap szerkesztősége és 
kiadóhivatala a Wesselényi utcában, a Balogh-féle házban 
van, s a Fischer és Krausz szabadkai nyomda átlítja elő.

Fenyves Ferenc tehát nem hosszú ideig volt távol Sza
badkától, s amjkor újra átvette a Bácsmegyei Naplói, még 
ugyanabban a számban, amely napon az új bejelentés meg
történd, Ezt akarom! címmel fordult a lap olvasóközönségé
hez:191

»Meghatottsággal veszem kezembe a tollat, hogy beje
lentsem a közönségnek, hogy a mai naptól kezdve a Bácsme
gyei Napló újból a szerkesztésemben jelenik meg.«

« . . .  Kell nekem e város minden erényével és fogyat
kozásával, s keli nekem a küzdés, melyet vívtam és vívandó 
vagyok ezért, hogy pezsgő kultúráiét teremtődjék a buckák 
fölött. A küzdelem vágya és az apró sokezer keszegéletü al
kotások pillanatnyi diadala hozott vissza ide, ahonnan soha



sem tudtam egészen elszakadni. És amikor hálával és elis
meréssel emlékszem vissza arra a nagyszerű munkára, amelyet 
Kálnai Dezső barátom e helyen végzett, —  jelentem az olvasó
nak, hogy engedtem a hívásnak és engedtem a lelkem paran
csának, ismét itt vagyok. Itt vagyok és megpróbálom azt, ami 
talán másoknak lehetetlennek látszik —  Bácskát és Szabadkát 
modem, eleven újság révén kötni össze az országgal. Olyan 
újságot akarok csinálni, amely hangot adjon a haladás iránti 
vágynak, amely sürgesse és konstatálja a fejlődést. . .«

»Olyan körülmények közt sikerült visszatérnem, hogy biz
tosíthattam a lapom minden irányban való függetlenségét. Pár
tok politikája s egyének szolgálata nem befolyásolja a Bács
megyei Naplót, amely az országos politikában a szabadelvű
ség nemes hagyományain épült radikális haladást, a városi po
litikában pedig a városi polgárság életigényeinek kielégítését 
vallja követendő programmul. Nekünk nem ellenségünk senki, 
de vállaljuk és álljuk a küzdelmet mindenkivel szemben, aki 
ezt az országot a feudális rendszer kínai falával akarja a ha
ladástól, agrárvámokkal kívánja a gazdasági fellendüléstől és 
a konzervatív választójoggal szeretné az európai kultúrnépek 
sorába való beilleszkedéstől elzárni. És ez az újság szerény 
kereteit meghaladó erővel sújt le azokra is, akik a város veze
tésében a polgári akarat érvényesülésének útjában állanak.«

Ezek a szavak jól jellemzik a Bácsmegyei Naplót mint 
a polgári radikalizmus felé kacsingató újságot, de ugyanakkor 
rámutatnak arra is, hogy a lap messze jutott attól a minősít
hetetlenül durva hangnemtől, amellyel legtöbb elődje vélte fel
adatát megoldani. Nem mintha a Bácsmegyei Napló hasábjain 
is nem jelentkezett volna a más 'lapokkal való vita, de ennek 
hangneme mindenképpen szelídebb volt, ha Fenyves Ferenc
—  mint maga is bevallotta —  hajlott is arra a nézetre, hogy a 
vidéki viszonyok között a lapok közötti civakodás alkalmas a 
közönség érdeklődésének felkeltésére, tehát a példányszám 
növelésére.

Ha már a lap fenntartásának anyagi részéről szóltam, 
hadd említsem meg ezen a helyen, hogy a régi újságok 'költ
ségvetésében mindenkor nagy szerepet játszott a várostól ka
pott hirdetések közlése. Láttuk már az előzőekben, hogy volt 
olyan lap —  például a Bácskai Újság — , amely külön is folya
modott a városihoz, hogy vegyék őt is tekintetbe a hirdetések 
kiadásakor, 1909-ben viszont a szabadkai hírlapkiadók együttes 
kérvénnyel fordultak a városi tanácshoz a hirdetések ügyében. 
Ez a városi tanácsnak abból a 19781/1909 tan. számú határo
zatából látszik,192 amely kimondija, hogy a városi hirdetések 
közzétéletének díjait a hivatalos 'lapban megjelenő hirdetések 
után fizetendő díjaknak megfelelően állapítja meg, azaz min
den 100 szó egyszeri közzétételéért 2 koronát fizet. Az egész 
oldalas hirdetések díja 30 korona, tabellárís hirdetéseknek



egész oldalas közlése 30 korona, fél oldal közlésének díja pe
dig 20 korona, s erről a határozatról a tanács értesítette a 
Bácskai Hírlap, a Bácsmegyei Napló, a Bácskai Napló, vala
mint a Szabadkai Újság kiadóhivatalát is.

Ez a hirdetésügy azonban csupán egy kis kitérő a Bács
megyei Napló történetében, és csupán azért említettem meg, 
mert jellemző lehet a kor sajtóéletére, amikor a lapoknak alig 
ezerötszáz-kétezres példányszámból keMett megélniök.

A Bácsmegyei Napló további történetéhez tartozik min
denképpen az is, hogy Fenyves Ferenc 1914-ben, Hirth Aladár
ral társulva, külön nyomdát szervezett Bácsmegyei Nyomda- 
vállalat —  Fenyves és Társa néven. Erről az a bejelentés tanús
kodik, amelyet 1914. szeptember 29-én Fenyves és Hirth kö
zösen tettek a polgármesternél,193 s amelyben közölték, hogy 
»a szabadkai rendőrkapitányság által kiállított E. lajstrombeli 
33. számú iparigazolvány alapján« a VII. köri Batthyány utca 
6. szám alatt könyv- és kőnyomdát nyitottak. A nyomdai üzem 
vezetője Hirth Aladár nyomdász, művezető, a nyomdából 
kikerülő nyomtatványokért pedig Fenyves Ferenc cégtulajdo
nos viseli a sajtójogi felelősséget. Ugyanekkor bejelentik, hogy 
a Bácsmegyei Napló című politikai napilap is ebben a nyom
dában készül a jövőben, ami azonban a lap kiadása tekinte
tében semmiféle változást sem okoz. Meg kell jegyezni azt 
is, hogy ez a nyomda előzőleg Hirth Aladár tulajdonát ké
pezte.

Ez a nyomdaalapítás volt minden bizonnyal a kiinduló- 
ponja annak is, hogy a következő évben, 1915. május 3-án194 
a lap kiadói és tulajdonjoga a Bácsmegyei Napló Nyomda és 
Lapkiadó Részvénytársaságra szállt át. A felelős kiadó és szer
kesztő továbbra is dr. Fenyves Ferenc maradt, és ő vállalta 
a nyomdaüzem sajtójogi felelősségét is.

Ekkor azonban már dúlt a háború, s a Bácsmegyei Nap
lóban szintén a harctéri tudósítások foglalták el a legnagyobb 
helyet. Ezeken a hivatalos tudósításokon kívül azonban —  más 
lapoktól eltérően —  rendszeres külön beszámolók és riportok 
is megjelentek a 2— 3. oldalon a háborúval kapcsolatban, 
amelyek speciálisan a Bácsmegyei Napló számára íródtak. A 
harctéri hírek iránti érdeklődés következtében a Bácsmegyei 
Napló 1915. május 27-ótől egy ideig — mint a polgármesternél 
tett bejelentés is tanúskodik róla195 — napi két kiadásban je
lent meg. Az első reggel 6 órakor hagyta el a nyomdát, a má
sodik pedig délután 5 órakor került a közönség kezébe.

A háború azonban más problémákat is hozott. Ezek közé 
tartozott a katonai behívó veszélye. Ennek tudható be, hogy 
a lapkiadó vállalat 1915. február 24-én azzal a kérelemmel 
terjesztette a polgármester elé Fenyves Ferenc mentesítési 
kérvényét,196 hogy pártolólag terjessze a főispán elé. Ezt .a



kérvényt az tette szükségessé, hogy Bács-Bodrog vármegye, 
Baja, Szabadka és Zombor főispánja minden bizonnyal már 
egy régebbi kérvényre 163/1915 főisp. szám alatt arról érte
sítette a polgármestert, hogy a honvédelmi miniszter elhatá
rozása szerint Fenyves Ferenc, a Bácsmegyei Napló szerkesz
tője nem menthető fel a népfelkelési tényleges szolgálat alól. 
Ennek alapján a polgármester értesítette is Fenyves Ferencet, 
és kiadta számára a népfölkelési igazolványi lapot is.197 A pol
gármester újabb pártoló felterjesztése azonban mégis sikerrel 
járt, s erről egy másik akta tanúskodik.198 A főispán ugyanis 
1915. április 7-én, a m. kir. miniszterelnök április 1-én, 1635. 
Res/M.E.I. szám alatt kelt rendeletére hivatkozva, arról értesí
tette a polgármestert, hogy a honvédelmi miniszter Fenyves 
Ferencet, a Bácsmegyei Napló szerkesztőjét, B/ alosztélyú nép- 
fölkelöt a tényleges szolgálat alól bizonytalan időre felmentet
te. Ezzel tehát megoldódott a szerkesztői kérdés, de persze 
a háború más gondokat is felvetett, s így volt olyan időszak, 
amikor a papírhiány miatt csupán két oldal terjedelemben je
lenhetett meg a lap.

Fenyves Ferenc katonai felmentése azonban mégsem ol
dotta meg véglegesen a szerkesztő kérdését. 1918. augusztus 
8-án ugyanis Fenyves Ferenc bejelentette a polgármesternek, 
hogy betegségének gyógykezeltetése végett rövid időre el kell 
utaznia Szabadkáról, s távollétében Czebe László felel a lap 
szerkesztéséért.199 Ugyanazon év december 3-án pedig egészen 
furcsa változás történt a lap élén. Egy újabb belejentés200 
ugyanis arról ad hírt, hogy Dugovich Imre lett a Bácsmegyei 
Napló felelős szerkesztője, a kiadásért pedig a nyomda és 
lapkiadó részvénytársaság igazgatója, Friedmann Ignác, Feny
ves Ferenc édesapja felel. Ez a szerkesztői változás azért fel
tűnő, mert Dugovich Imre, aki a Bácsmegyei Napló első szer
kesztője volt 1903-ban, a későbbiekben — mint a Bácskai Nap
ló munkatársa —  éles ellentétbe került Fenyves Ferenccel és 
általában a Bácsmegyei Naplóval, amelynek szerkesztőségét a 
Bácskai Napló és maga Dugovich is egyszerűen csak »zsidó- 
gyerekek«-nek bélyegezte.

Ezzel tulajdonképpen véget is ér a Bácsmegyei Naplónak 
a sajtóáttekintés első részére eső története, tekintettel azon
ban arra, hogy — mint a bevezetőben említettem is — ez az 
első rész nem zárható ile szigorúan az 1918. esztendővel, meg 
kell még emlékeznem arról is, hogy 1919 elején a szerb kato
nai hatóságok betiltották a Bácsmegyei Naplót is, a lapkiadó 
vállalat rotációs gépét pedig elkobozták. Az elkobzás miatt a 
lap igazgatósága —  mint Joso šokčić megemlékezik róla —  
panasszá! fordult a budapesti magyar hatóságokhoz. Ezek után 
diplomáciai levelezés következett, s a magyar kormány köz
belépett a Szerb— Horvát— Szlovén Királyság budapesti képvi
selőjénél, Mi hajló Bodi vezérkari őrnagynál. Bodi ekkor távi



ratban fordult a szabadkai elöljárósághoz, és magyarázatot 
kért arra, hogy a Bácsmegyei Napió miért a budapesti kor
mánynál tett panaszt, és miért nem Belgrádhoz fordult. A vá
rosi elöljáróság —  mint Šokčić írja — nem is válaszolt erre a 
táviratra.

A januári betiltást megelőzően azonban már szünetelt 
egy ideig a lap az 1918. esztendő végén is. Ez a szünetelés 
pedig a katonai cenzúrával volt kapcsolatos. November hónap
ban voltak már olyan lapszámok, amelyek nagy, üres foltok
kal jelentek meg, s ezeken a fehér foltokon csak egy szó volt 
olvasható: cenzúrázva. A későbbiekben pedig ez a szó is el
tűnt, csupán a fehér folt maradt meg. November 20-án jelent 
meg a Bácsmegyei Napló XVI. évfolyamának 268. száma, s 
ekkor szünet következett be a megjelenésben —  az első be
tiltás folytán — , úgyhogy a 269. szám csak december 17-én 
jelent meg. Ebben a december 17-i számban búcsúzott el Feny
ves az olvasóktól, átengedve helyét Dugovich Imrének. Hogyan 
is hangzott ez a búcsú? Olvassunk csak bele!

»Több mint tiz évvel ezelőtt hívtam életre a Bácsmegyei 
Naplót, azóta pár heti megszakítást leszámítva, én voltam en
nek az újságnak felelős szerkesztője. A szivemet és a fiatalsá
gomat vittem bele e lapba, amely mindig forradalmi újság volt, 
mert mindig és minden vonalon megújhodási, korszerű átala
kítást sürgetett.

Most búcsúzom attól a közönségtől, amely megértője és 
támogatója volt ifjúi küzdésemnek. Sokat írtam, s amit írtam, 
minden betűben a lelkem egy darabja volt benne . . .«

»A viszonyok alakulása azt a gondolatot érleite meg ben
nem, hogy elhagyjam a szerkesztői asztalt, s más kezekbe te
gyem te e lap irányítását. Az utódom a Bácsmegyei Napió 
szerkesztőségében Dugovich Imre kollégám lesz, régi mun
kása a bácskai magyar zsurnaiisztikának, akit nem kell hosz- 
szan bemutatnom e lap olvasóinak.«

A cikk végét megnyirbálhatta a cenzúra, mert Fenyves 
Ferenc aláírása előtt fenér folt maradt a lapon.

Ez a szám egyébként már Dugovich Imre nevét tünteti 
fel felelős szerkesztőként (a változás tehát nem a bejelentés 
napján, december 3-án történt meg, hiszen akkor meg sem 
jelent a lap, hanem csak december 17-én!) és Fenyves után 
ő is írt néhány sort a Búcsúzás cím alatt. Ez így hangzik:

»Évekkel ezelőtt felelős szerkesztésemben indult meg a 
Bácsmegyei Napló. Most, a világátalakulás nehéz napjaiban, 
kétszeresen súlyos felelősség tudatában régi meggyőződésem
nek és az általaim igazságosnak s az egyéni és közős boldo
gulás nélkülözhetetlen feltételeinek elismert elvek iránt érzett 
tiszteletemnek érintetlenségévei vállalom ismét a felelősséget



a szerkesztőségért. A szó legmagasztosabb értelmében vett 
„emberi"-nek a szeretete vezérelt és fog vezérelni ezután is 
magyar újságírói működésemben.

Ennek a szolgálatéban fogunk együtt dolgozni továbbra 
is kollégámmal, dr. Fenyves Ferenccel és a lap munkatársai
val, szem előtt tartva azt az újságírói feladatot, hogy a rohanó 
eseményekről kellően informáljuk továbbra is a közönséget, 
amely az eseményekből nem a visszavonáshoz, hanem a meg
értéshez vezető tanulságokat fogja kiolvasni.«

Ugyanez a szám A nap eseményei rovatában Betiltva 
címmel közöl egy hírt, amely magyarázatot ad a 'lap számai
nak kimaradására. Ez a híir így hangzik:

»November 20-án a szerb katonai cenzúra betiltotta a 
Bácsmegyei Napló megjelenését, amiért előző nap a rikkan
csok olyan újságokat hoztak forgalomba, amelyből nem volt 
kihagyva a szerkesztőség tudta nélkül az a cikk, amelyet a 
cenzúra kihagyandónak ítélt. A háborúban sokféle kalamitás 
sújtotta a Bácsmegyei Naplót, amely azonban mégis minden 
nap megjelent, a betiltás kellemetlensége most csapott rá a 
békében. November 20-ika óta nap nap után a néma redak- 
cióban gyűltünk össze, mondhatatlan szomorúsággal szívünk
ben, várva hogy az intézkedést megmásítják. Néhány napig a 
többi szabadkai lap is szolidaritásból beszüntette megjelené
sét, dr. Havas Emil ügyvéd ösztönzésére azonban kiléptek eb
ből a hátrányos szolidaritásból. A közönség is bizonyára ne
hezen várta, hogy e tilalmi idő elteljen, mennyivel nehezebben 
vártuk mi, akik az újságnak s mi tagadás, az újságból élünk. 
Szombaton, december 14-én a szerb katonai hatóság újból 
engedélyezte a Bácsmegyei Napló megjelenését. Szombaton 
délután azonban már technikai lehetetlenség volt megjelen
nünk, s ezért ma, négy nappal a harminc napos zárlat lejárta 
előtt, jelenik meg a Bácsmegyei Napló. Frissen, némileg meg- 
újhódva s a régi szeretettel keresi fel az olvasót, hogy szí
véhez szóijon ezután is, amíg lehet. Érezzük a súlyos időket, 
amelyeket élünk, s minden írásunkat féltő aggodalommal bo
csátjuk útjára.«

Ez tehát a magyarázata, hogy Fenyves Ferencnek távoz
nia kellett a lap éléről. A szerkesztőváfttozáson kívül azonban 
más kaMem ellenségekkel is meg kellett birkóznia a szerkesz
tőségnek. Erről a december 25-i számban egy kis hír számol 
be A Bácsmegyei Napló megjelenési ideje címmel, s ez azt 
panaszolja, hogy a szerkesztőség nem szavatolhatja a lap pon
tos megjelenési idejét Hogy miért? íme: »Az ellenőrzés alapos 
s akiknek az a tísztjök, hogy a leírt szót vigyázzák, sok dolguk 
van. A lap nyomásához ennélfogva többször későn foghatunk 
hozzá, hogy azt már nem fejezhetjük be, s csak reggel jelen
het meg az ú/ság. tgy történt az tegnap is. A hétfő esti Bócs-



megyei Napló csak kedden reggel kerülhetett az árusítók ke
zébe. Minthogy ez a helyzet még többször ismétlődhet, arra 
kérjük olvasóinkat, akik este nem juthatnak újsághoz, hogy 
reggel érdeklődjenek a Bácsmegyei Napló iránt.«

De ha már az 1919. évi betiltástól visszaugrottam a lap 
novemberi betiltásáig, hadd ugorjak vissza még egyszer az
1918. novemberi számhoz, mert egy cikkét igen jellemzőnek 
tartom az akkori bonyolult időkre. Szabadkára ugyan már be
vonult a szerb katonaság, a lakosság egy része és a magyar 
lapok is azonban még Budapest felé tekintettek, ott pedig a 
forradalom idejét élték. Ez a forradalom tükröződött a Bács
megyei Naplónak ebben a november 19-i, közvetlenül az első 
betiltás előtti számában, amelynek címe Cenzúra és más egye
bek, alcíme pedig Szűnjenek meg a nemzetiségi uszítások. 
Ebben a cikkben egyebek közt ezt olvashatjuk:

»A nemzetiségi érzékenykedésnek meg kell szűnnie.« . . .  
»Lássuk be, hogy a magyar és szerb dolgozó proletár között 
nincs ellentét, magyar bánat, szerb bánat testvér szívből fakad, 
a szerb katona is haza akar menni, neki is van családja, ő is 
dolgozni akar, a magyar sem akar mást, dolgozni és boldogulni, 
mivégre tehát kirobbanásig feszíteni az ellentéteket.«

Mindenképpen igen nagy átalakulás egy szabadkai pol
gári lap hasábjain, különösen ha visszaemlékezünk arra, hogy 
a tegtöbb szabadkai magyar lap —  még az első megjelenésű 
Bácsmegyei Napló is —  egészen más hangon írt a nemzetiségi 
kérdésről.

De hát változnak az idők! És az idők változása idézte 
elő 1919. január 17-én a Bácsmegyei Napló már említett, má
sodik betiltását is, csakúgy, mint a többi szabadkai magyar lap 
betiltását. Ezt a második betiltást követően Fenyves és Dugo
vich január 23-án kérvénnyel fordultak a belgrádi kormányhoz, 
Fenyves pedig szóbeli kérelemmel járult dr. Ignjat Pavlas, 
Bácska, Bánát és Baranya belügyi megbízottja elé, rámutatva 
arra, hogy a Bácsmegyei Napló hasznos lehet a jugoszláv ügy 
szempontjából, mert magyar nyelven közölheti a Jugoszláv Tu
dósító Iroda híreit. Pavlas aztán február 10-én átiratot intézett 
a főispán útján Szabadka polgármesteréhez, s ebben az áti
ratban —  mint Šokčić idézi —  ez állt:

»Arra az álláspontra helyezkedve, hogy a demokratiz
musnak nem felel meg ott elfojtani a sajtó szabadságát, ahol 
nincs rá szükség, és ahol ennélfogva nem fenyegeti veszély 
az állami érdekekek, abban a meggyőződésben továbbá, hogy 
a Jugoszláv Tudósító Iroda (Jugoslovenski dopisni ured) poli
tikai híreinek közlése hasznos és szükséges volna a mi érde
künkben a magyar lakosság helyes és elfogulatlan tájékozta
tása érdekében, mert igy megakadályozhatnánk, vagy legalább 
megbéníthatnánk a Pestről és általában magyar politikai kö



rökből érkező hazug és tendenciózus híresztelések terjedését, 
ennek az ügyosztálynak semmi kifogása sincs egy magyar lap 
kiadása ellen olyan feltételek és kötelezettségek mellett, ami
lyeneket a kérelmező felajánlott. A miniszter utasítására I. 
Pavlas s. k.«

Fenyves és Dugovich május elsején írásban is kötelezett
séget vállaltak a fenti értelemben a lap szerkesztését illetően, 
a Bácsmegyei Napló azonban mégsem jelenhetett meg. A város 
polgármester-helyettese ugyanis, aki a sajtóügyek előadója is 
volt, úgy vélte, hogy azok az okok, amelyek a lap betiltását 
követelték, még nem szűntek meg, ezért hát azt javasolta a 
belügyminisztériumnak, hogy Fenyvesék kérelmét utasítsák el. 
így aztán a belügyminisztérium csak 1920. július 29-én enge
délyezte Vukov Lukácsnak, hogy lapot indítson —  Bácsmegyei 
Napló címmel, s ő akkor —  minthogy egyedül nem tudta elő
teremteni a szükséges anyagi eszközöket —  Fenyves Ferenc
cel társult olyan értelemben, hogy Fenyves volt a laptulajdo
nos, Vukov Lukács pedig a szerkesztő. Fenyves ugyanis gaz
dagon nősült, feleségül véve a temesvári Baruch Erzsébetet, s 
így nagyobb összeget szánhatott a lapindításra.

Ez az újabb lapindítás azonban már a sajtótörténet má
sodik korszakába tartozik, s ott beszélek róla majd bővebben.

A »locatpatriotizmus« politikája

Az előzőekben megemlékeztem már arról, hogy 1902- 
ben a budapesti Magyar Hírlap kiadó rt. a Budapesten meg
jelenő Friss Újság utcai elárusításának engedélyezését kérel
mezve, egyúttal azt is kérte a polgármestertől, hogy a Szabad
kai Friss Újság utcai elárusítását viszont ne engedélyezze, 
mert ez a lap jogtalanul bitorolja a fővárosi Friss Újság nevét. 
A polgármester olyan értelemben válaszolt akkor, hogy a Sza
badkai Friss Újság nem is kért még utcai elárusítási engedélyt, 
iHetve hogy abban az évben még egyetlen lap sem kérte az 
engedély megadását. A fővárosi lapot azonban a jelek szerint 
nem elégítette ki egészen ez a megnyugtatás, mert a további
akban más intézkedésekhez is folyamodott, hogy minél hatás
talanabbá tegye a címét bitorló lap konkurrenciáját. Legalább 
is erre mutat, hogy a kérelmet követő esztendőben, 1903 ok
tóberében egy olyan új <lap indult Szabadkán, amely nem is 
tekinthető önálló lapnak, minthogy oilvasói kizárólag a buda
pesti Friss Újság példányaihoz csatolva kapták —  méghozzá 
teljesen díjtalanul.

Igaz, a lap kiadójaként nem a Friss Újság lépett fed, ha
nem Víg Zsigmond Sándor, az ismert szabadkai könyv- és pa
pírkereskedő. Az új lap első nyomát a levéltárban találjuk 
meg201 az említett könyvkereskedő bejelentése formájában. Ez



a bejelentés 1903. október 8-án került iktatásra, s benne az 
áW, hogy Víg Zs. Sándor kiadásában október 10-étŐI kezdve 
Szabadkai Független Újság címmel egy »naponként megjelenő 
újság lóg megjelenni«, s ennek tulajdonosa Víg Zs. Sándor, 
felelős szerkesztője pedig Katona Imire, aki előzőleg a Sza- 
badkai Friss Újságnak is felelős szerkesztője volt —  éppen 
abban az időben, amikor a Magyar Hírlap kiadó rt. tiltakozását 
jelentette be a polgármesternél a Szabadkai Friss Újság név
bitorlása miatt.

A bejelentésben, amelyből egyébként még az -is kitűnik, 
hogy a lapot a Kladek és Hamburger nyomda állítja élő, egyet
len szó sincs arról, hogy a Szabadkai Független Újság nem 
lesz önálló lap, az október 10-én, szombaton megjelent első 
szám azonban mindjárt a cím alatt félreérthetetlenül mindenki 
tudomására adja, hogy: »Megjelenik minden nap, hétfőn és 
ünnep után való napon is, mindig a Friss Újsághoz csatolva.« 
És tudomást szerezhetünk arról is, hogy: »Egyes szám ára a 
Friss Újsággal együtt 2 fillér (egy krajcár)«.

A lap szerkesztősége a Batthyány utca 5. szám alatt van, 
akárcsak a nyomda. Persze a szerkesztőségben jóval keve
sebb lehetett a munka, mint más lapoknál, mert ez a mellék
letként kiadott újság mindössze kétoldalas volt, s ennek a 
két oldalnak is több mint negyedrészét hirdetések foglalták el.

Az 1. szám második oldalán a T. olvasó közönség! kez
detű felhívásban Víg Zs. Sándor kiadó a következőket közli az 
Olvasókkal:

»E hó 10-én szombaton megjelenik kiadásomban a Sza
badkai Független Újság, melyet a Budapesten 1/4 millió pél
dányban megjelenő és délben ideérkező Friss Újság Szabad
kán elárusitásra kerülő példányaihoz teljesen díjtalanul csa
tolok.

A Friss Újság ára tehát a Szabadkai Független Újsággal 
együtt továbbra is csak 1 krajcár (2 fillér) marad.«

Az első oldali beköszöntő cikk után még külön figyel
meztetést 'is találunk az olvasókhoz, hogy az elárusítóknak kü- 
löin a Szabadkai Független Újságétt pénzt kérniök nem sza
bad, mert ez csak a Friss Újsággal együtt és díjtalanul kap
ható.

A szerkesztőség beköszöntő cikke pedig így indokolja 
meg az új <lap megjelenését:

»Érezzük, tudjuk, szent meggyőződés az bennünk, hogy 
Szabadkán, ahol a sajtó annyira kifejlődött és amelynek min
den organuma tehetségéhez és erejéhez mérten szintén a 
közjót szolgálja, —  mégis Mányi pótolunk lapunkkal. A nép
nek, mely tájékozódni akar arról: mi történik városunkban, 
nincs újságja; a napi politika, a pártérdekek, egyes klikkek



érdekei megbénítják a sajtó munkásának erejét, elterelik an
nak a célnak az elérésétől, melyet kivívni akarnak és a nép 
nem olvashat egyébről, mint arról, hogy a politikában marják 
az urak egymást, vagy azt, hogy Szabadkán az egyik úr na- 
gobb, mint a másik.

Függetlenek akarunk és fogunk tehát maradni minden
féle párttól, szolgálván a közjót, melyet ápolni mindnyájunknak 
szent kötelessége. A pártok pedig, ha bármily nemes elvekért 
harcoljanak is, tömegben lévén, nem tudják azokat megkülön
böztetni a személyes törekvésektől, melyek mindig ott ólálkod
nak a sötét háttérben.«

A lap — mindössze kétoldalas terjedelmének megfelelő
en — ileg-inkább csak rövid híreket közölt, s ezeket rovatokra 
osztotta fel. A rovatcímek így hangzottak: A városházáról, Mi 
újság?, Munkások ügye, Színház, Mókázások, Közgazdaság, 
Népesedési mozgalom, amelyek közül az utóbbi az anyakönyvi 
híreket jelentette. Ezenkívül volt egy-egy vezércikk minden 
számban és még legfeljebb egy hosszabb írás.

Az ingyenmellékilet kiadása azonban nem fizetődhetett 
ki, mert bizonyára nem emelte kellő arányban a budapesti 
Friss Újság Szabadkán öladott példányszámát, s minden bi
zonnyal ez a magyarázata, hogy a lap nem is volt hosszú 
életű. A szegedi Somogyi Könyvtárban az 1903. november 2-án, 
hétfőn megjelent 21. szám az utolsó. És nem tudni, hogy je
lentek-e meg ezenkívül még további számok is.

A rövid életű Szabadkai Független Újság tehát a helyi 
hírek ápolása jegyében született. És talán még inkább a helyi 
hírek ápolását tűzte ki maga elé feladatként a megjelenés 
sorrendjét tekintve soron következő újság, a Szabadkai Hírlap, 
ami annál meglepőbb, mert ez volt az egyetlen olyan szabad
kai lap, amelyet nem is Szabadkán, hanem Palánkén nyomtak. 
Ez már abböl a bejelentésből is kiderül, amelyet Garai Koméi 
felelős szerkesztő és Csemicsek Imre palánkai nyomdatulaj
donos mint kiadó együttesen nyújtottak be a. Szabadkai Függet
len Újság megjelenése után három esztendővel, 1906. novem
ber 15-én a polgármesteri hivatalhoz.202 Azt jelentették, hogy 
november 18-ától kezdődően egy hetenként kétszer megjelenő, 
politika nélküli lapot indítanak Szabadkai Hírlap címmel, s 
egyúttal azt is közölték, hogy a lap szerkesztősége és kiadó- 
hivatala Szabadkán, a VIII. köri Láng utca 62. szám alatt van, 
de a -lapot Csennicsek Imre palánkai nyomdájában állítják elő.

A Szabadkai Hírlap minden csütörtökön és vasárnap reg
gel jelent meg, s már első számának teljes oldalszélességű, 
feltűnő, szenzációs Címe is jelzi, hogy bulvárlap. Ez a cím 
ugyanis így hangzott: A falu réme. Szerelmi tragédia.

Csak ez után a cím után juthatott el az olvasó a bekö
szöntő cikkig, amiből a következőket tudhatta meg:



»Főcélunk: becsülettel és lelkiismeretesen szolgálni Sza
badka városának érdekeit. Hü képét akarjuk nyújtani mindan
nak, a mi városunkban történik és, ha alkalom kínálkozik, olyan 
ideákról szólani, a melyek életet, elevenséget visznek e város 
társadalmába.

A localpatriotizmus politikája a miénk. Az ország poli
tikáját úgy is a fővárosi lapokból olvassa a közönség. A ml 
politikánk a demokrácia jogelvén alapszik . . .«

»Hírrovatunkban oda törekszünk, hogy az minél frissebb 
legyen. Az eseményeket nem szárazon, hanem minden oldal
ról megvilágítva hozzuk, a közügyeket megkritizáljuk, a vá
rosunk javéra szolgáló mozgalmakat felkaroljuk és azoknak 
igaz harcosai leszünk . . .«

»Lapunkat főleg a népnek írjuk, azt akarjuk szépirodalmi 
rovatunkban oktatni és szórakoztatni.«

Már a bevezetőben megállapítottam, hogy a Szabadkai 
Hírlap bulvárlapnak indult. És ezt nemcsak az első oldali nagy 
cím tanúsítja, hanem a további cikkek címe is. íme ezek közül 
néhány mutatóba: A falu réme —  Egy híres rabló elfogatása
— Harc a csendőrökkel, vagy pedig: Megfiadzott arany tíz- 
koronás —  A ravasz pincérlány —  Mire jó a hánytató. Ilyenek 
voltak azonban a hírrovat kisebb híreinek címei is: Szerelmi 
tragédia — összevert napszámos —  Kiszúrták a szemét —  
Verekedés a háztetőn —  Megtámadott szabómester —  Aki 
iszik és nem fizet —  Hasba szúrt legény —  Körözött pincér
— Verekedés az obtyinár választáson —  Gyilkos tréfa —  Vi
lágraszóló magyar találmány.

És mindez egyetlen számban, az első számban. És utána 
még jó ideig hasonló címek ékesítik a lapot, jeléül annak, 
hogy a szerkesztő miképpen képzeli el a »localpatriotizmus 
politikájáét. Persze azért akad a lapban egy-egy közérdekű 
problémával foglalkozó vezércikk is. Az első szám vezércikke 
például a nemzeti iskola kérdését veti fel, és leszögezi: »elfo
gadót: igazság az: akié az iskola, azé az állam, azé a hata
lom.« A vezércikkektől eltekintve azonban az egész 'lap a szen
zációs tálalásra épül.

Az indulás után egy hónappal, 1906. december 16-án na
gyobb formátumban jelenik meg a lap, és egészen vastag pa
pírra nyomják. Ekkorjában 6—8 oldalas. És feltűnő, hogy 
megfogyatkoznak a szenzációt hajhászó cikkek, viszont szem
mel láthatóan nagy mértékben megnövekszik a hirdetések szá
ma. A lapnak több mint a fele hirdetés. 1907-ben aztán megint 
visszatér a kisebb formátumra, de csak egy hónapra, s akkor 
megint nagyobbá válik, és megint vastag papíron, utána 
megint váltás, újra 'kisebb. . .  És ezek a változások mintha ma
guk után vonnák teljes elszürkülését, eljelentéktelenedését is. 
Még a szenzációt ígérő első oldali bulvároímek is eltűnnek.



De ekkor már nem Garai Kornél a felelős szerkesztő, hanem 
Csernicsek Imre egy személyben felelős szerkesztő és kiadó 
laptulajdonos is. Még azt is hiába keressük a ilapon, hogy hol 
is van a szerkesztőség. Aztán az 1907. április 7-i számban 
még Csernicsek Imre neve is lekerül az első oldalról, csak 
a négyoldalassá vált lap utolsó oldalának alján találhatjuk 
meg a tájékoztatást, hogy a lap szerkesztősége, kiadóhivatala 
és a nyomda is Csernicsek Imre palánkai óimén kereshető. 
Egy lap, amely tehát Palánkén készüli, de címe Szabadkai Hír
lap, és első oldalán a cím fölött is ott áU a város neve: Sza
badka. A szabadkai hírek azonban erősen megfogyatkoztak, s 
a lap április 7-étől kezdve már nem is hetenként kétszer, ha
nem csupán egyszer, vasárnap jelenik meg. Az 1907. május
25-i számban aztán egy kis változás a lapfejben: a cím alatt 
ott Olvashatjuk az alcímet, hogy: Társadalmi hetilap. Ez az 
alcím meg is marad egészen 1910. január 23-áig, s akkor 
újra a szerkesztők neve kerül helyére, mégpedig felelős szer
kesztő továbbra is Csernicsek Imre, de kapott egy társszer
kesztőt is Haris György személyében. A lap jellegén és szür
keségén azonban ez sem változtat. Tartalma egy vezércikkből, 
esetleg még egy-két hosszabb-rövidebb írásból, kishír ékből és 
hirdetésekből áHI. Még a hagyományos Tárca rovat is ritka 
vendég a lap hasábjain.

1911. augusztus 6-ától megint társszerkesztő nélkül ma
rad Csernicsek, és ekkor már határozottan feltünteti a lapon 
a szerkesztőség pontos címét is: Palártka, Fő-utca 281.

A budapesti Széchenyi Könyvtárban az 1912. évi február 
4~i szám az utolsó. Nincs adat rá, hogy ez az utolsó száma-e, 
vagy pedig megjelent-e még továbbra is.

A Szabadkai Független Újság és a Szabadkai Hírlap te
hát egyaránt azt hirdették magukról, hogy a helyi tájékoztatást 
tartják legfőbb céljuknak. Az utánuk következő Függetlenség 
című napilap viszont az országos politika jegyében született. 
Megjelenése ugyanis a küszöbönáHó parlamenti választásokkal 
volt kapcsolatban.

Mint már a címe is mutatja, az új lap a függetlenségi párt 
sajtóorgánuma volt. Szabadka már 1884 óta mindig kormány
párti képviselőket választott, de a Kossuth Ferenc vezette füg
getlenségiek mindent megtettek, hogy szóhoz juthassanak. A 
városi poétikában például Bíró Károly mellé áMtak a hatatomért 
folytatott harcban —  Lazo Mamužićtyal szemben. Amikor azon
ban közeledtek a parlamenti választások, szembekerültek egy
kori szövetségesükkel, és ez a külön utakon járás hozta létre 
a Függetlenséget is.

1906. november 13-án Mukits Simon, a szabadkai füg
getlenségi kör elnöke bejelentette a polgármesternek, hogy 
másnaptól kezdve Függetlenség ofmmel politikai ilapot indíta



nak, amely hétfő kivételével mindennap megjelenik.203 A lap 
tulajdonosa a szabadkai függetlenségi kör, felelős szerkesz
tője dr. Fischer Jákó, kiadója pedig a Kladek és Hamburger 
cég. A bejelentéshez Mukits csatolta az óvadék letételét iga
zoló könyvecskét is. Ezzel az óvadékkal kapcsolatban azon
ban — a szegedi kir. ügyészség megkeresése alapján —  szin
tén fölmerült a már említett kérdés: napilapnak kel’l-e tekin
teni a hetenként hatszor megjelenő újságot? Még a belügy
miniszter is szavát hallatta az ügyben, és így született meg 
a végső döntés: a Függetlenség napilap, ha hétfőn nem jele
nik is meg, és így 21 000 korona óvadékot kell fizetnie.

A lap első száma azonban nem a bejelentésben jelzett 
napon, november 14-én jelent meg, hanem csak 15-én, s alcí
me azt hirdette, hogy a szabadkai függetlenségi és 48-as párt 
hivatalos közlönye. Ezt egyébként jelezte már az a körülmény 
is, hogy a főszerkesztő maga a függetlenségi kör elnöke, dr. 
Mukits Simon volt.

Mukits 1850-ben született Szabadkán, s tanulmányainak 
befejezése után itt folytatott ügyvédi gyakorlatot is. Alapító 
tagja volt a Népkörnek, és kezdettől fogva ellenzéki állás
pontot foglalt el Szabadka városi ügyeiben Lazo Mamužić pol
gármesterrel szemben. A Kossuth-párt tagjaként többször is 
fellépett képviselőjelöltként, de csak 1901-ben választották 
meg a szabadelvű politikát követő Vermes Bélával szemben. 
Éppen a Függetlenség című lap megindításának esztendejé
ben, 1906-ban a szabadkai kiskereskedők egyesülete örökös 
díszelnökévé választotta meg. Egészen 1912-ig a függetlensé
gi kör ügyvezető elnöke volt, s akkor —  lemondása után —  
dr. Pletikoszich András került a helyébe. Cikkei és képvise
lői beszédei a szabadkai lapokban jelentek meg. A világhábo
rú után, 1920-ban Szabadkáról Magyarországra költözött, és 
ott halt meg 1825-ben —  mint a Hírlap egy híréből kiderül.20* 
A Hírlap ugyanis beszámolt arról, hogy a Népkör közgyűlésén 
dr. Nagy ödön »meghatott szavakkal parentálta el dr. Mukics 
Simont, a Népkör alapító tagját, és bejelentette, hogy a vá
lasztmány gondoskodni fog annak idején Mukics Simon em
lékezetének megünnepléséről«. Ebből az enrílékünnepből azon
ban nem lett semmi, mert mint a Hírlap 1925. május 3-i szá
mában jelentette a Jókai-ünnepélyről írva: »Dr. Nagy ödön 
közölte velünk azt is, hogy a tervezett Mukics Simon-emlék- 
ünnepély engedélyezését is megtagadták az illetékes ténye
zők.«

A szerkesztői posztokon azonban nem csupán dr. Mukits 
Simon állt a párt vezető emberei közül. A felelős szerkesztő 
tisztjét dr. Fischer Jákó töltötte be, dr. Pleszkovits Lukács és 
dr. Ács Jenő pedig társszerkesztők voltak. És hadd mondjam 
el itt azt is, hogy dr. Fischer Jákó a párt vezérszónoka volt.



Az utóbbiról már a Bácsmegyei Naplóval kapcsolatban 
elmondtam, hogy miképpen lett hűtlen a függetlenségi párt
hoz, hogy a Bácsmegyei Napló főszerkesztőjeként a lappal 
együtt Tisza István újonnan alakult nemzeti munkapártjának 
szolgálatába állhasson. Ez azonban 1910-ben történt. Négy év
vel előbb még vállvetve harcolt dr. Mukitscsal és társaival a 
függetlenségi eszmékért. A többiek közül dr. Ács Jenőröl a 
későbbiekben szólok majd néhány szót, a második Független
séggel kapcsolatban, amely 1910-ben indult, és ennek a fele
lős szerkesztői tisztét egy ideig dr. Ács is betöltötte. Dr. 
Pleszkovits Lukácsról azonban hadd mondom el itt, hogy sze
gény földművescsaládból származott, és saját erejéből tanult. 
A gimnáziumot Szabadkán, a jogot pedig Budapesten végez
te el, és ott kapta meg a jogi diplomát is, a jogi doktorátust 
viszont a kolozsvári egyetemen szerezte. Tanulmányainak el
végzése után hat évig fogalmazó volt az igazságügy-miniszté
riumban. Szabadkára visszatérve, dr. Mukits Simon és dr. 
Reisner Lajos irodájában joggyakomokoskodott, majd meg
nyitotta saját ügyvédi irodáját. Már fiatal ügyvédként részt vett 
a szabadkai közéletben, és mint Lazo Mamužić híve harcolt az 
akkori egyesült ellenzék ellen, amelynek vezetője dr. Bíró 
Károly és dr. Mukits Simon voltak. Amikor aztán Lazo Mamu- 
žić bukása után dr. Mukits és dr. Bíró Károly szembekerültek 
egymással, dr. Mukitshoz csatlakozott, és egyik vezére lett a 
függetlenségi pártnak Szabadkán.

Dr. Pleszkovits szintén egyik alapító tagja volt a Népkör- 
nek. Mint mondják, magyar érzelmű ember volt, de azért har
colt, hogy az elemi iskolákban bevezessék a bunyevác taní
tási nyelvet.

1906-ban tehát már a függetlenségi párt híve volt, később 
pedig, 1911-ben függetlenségi programmal fellépett az ország- 
gyűlési választásokon Szabadka I. kerületében, de 80 szava* 
zattal kisebbségben maradt a munkapárti báró Vojnics Sándor
ral szemben. 1918-ban pedig, Batthyány Tivadar belügyminisz- 
tersége idején főispán-kormánybiztossá nevezték ki, de csak 
néhány hétig működhetett ebben a tisztségében, mert bekövet
kezett az összeomlás. A Bajai temetőben levő síremlékének 
felirata azonban — amelyről egyébként megtudjuk azt is, hogy 
1872. június 18-án született és 1927. november 22-én halt meg
— megemlékezésként őrzi azt is, hogy Szabadka város főis- 
pán-kormánybiztosa és országgyűlési képviselő volt.

A háború után ugyanis egy ideig visszavonult a közélet
től, de az 1925. évi képviselőválasztásokon újra fellépett je
löltként, és a demokratákkal szövetségben mint ellenzéki ma
gyar politikus a szabadkai kerületben szerzett mandátumával 
bevonult a parlamentbe. Igen nagy munkásságot fejtett ki a 
Népkörben, főleg az egyesületnek a világháború utáni újjáte- 
remtésében. Az ő elnöksége alatt születtek meg a Népkör ú]



alapszabályai, és sok érdemet szerzett a színházterem beren
dezéséhez szükséges anyagi eszközök előteremtése terén is. 
A Népkörben viselt elnöki tisztségéről azonban később le
mondott. Ezzel kapcsolatos nyilatkozatát megtalálhatjuk a 
Hírlap 1922. augusztus 27-i számának 2. oldalán A Nép
kör házvétel ügyei címmel. A Népkör ugyanis meg akarta ven
ni báró Podmaniczky Endre telkét, hogy azon felépíthesse 
kultúrpalotáját. A báró azt üzente Magyarországról, hogy mind
addig, míg zsidó is van a Népkör vezetőségében, ne számít
sanak a telekre. Később aztán a Kohn és Kriszháber gabona- 
kereskedő cégnek adta el a telket. A Hírlap ezzel kapcsolatban 
megjegyzi: »Ezeket mondotta dr. Pleszkovícs Lukács és hoz
zátette, hogy a Népkör elnökségéről történt lemondása is ezen 
fáradozásainak sikertelenségére vezet vissza.«

Az egykori Függetlenség egyik társszerkesztőjének élet
útját követve, meglehetősen eltávolodtam magától a laptői. Mi
előtt azonban visszatérnék az első számhoz, azt még el kell 
mondanom, hogy Pleszkovits nevének írása tekintetében meg
lehetősen zavarba ejtett a mutatkozó eltérés. Mert az még 
érthető, hogy például Lazo Mamužić polgármester és mások 
nevét az egykori magyar sajtó többféleképpen is írja, de az 
már kevésbé megmagyarázható, hogy Pleszkovits neve az egy
kori újság első oldalán így szerepel: ts-sel, a Bajai temető sír
emlékén pedig cfh-val, a Hírlap híreinek cs-es formájáról nem 
is beszélve. Mindez azonban talán meglehetősen (lényegtelen 
is, s én magam kitartottam a régi >lapban talált névforma 
mellett.

Most pedig hadd térjek át magára a lapra, amelynek 
szerkesztősége és kiadóhivatala is a Batthyány utca 16. szám 
alatt volt. Az újságot nem is a Kladek és Hamburger cég nyom
ta, mint azt a polgármesternél tett bejelentés jelezte, hanem 
Fisoher Mór (azelőtt Krausz és Fischer) vi'Manyerőre berende
zett könyvnyomdája.

Az első szám egész oldalas vezércikkének címe: A mi 
zászlónk. Ebben egyebek között ezeket olvashatjuk:

»Lapunk címe megmondja, hogy mi a programunk.
Függetlenség az ország részére.
Függetlenség az egyén részére.
Függetlenség a sajtó részére.«

Ezután részletesen Ismerteti az ország függetlenségével 
kapcsolatos elképzeléseket, majd így folytatja:

»Az ország függetlensége magával hozza az egyén sza
badságjogainak kiterjesztését és az emberek függetlenségét, 
mely a gyülekezési, a sajtó- ás szólásszabadság nélkül el sem 
képzelhető.«



»A függetlenség biztosítja ez országban a nemzetiségek 
alkotmányos jogait, törekvéseit és szokásait — a h a z a f i  s á g  
k e r e t é b e n .

A függetlenség ad teret a szociális fejlődésnek, a munka 
megbecsülésének és diadalának —  a n e m z e t i  i r á n y  h a 
t á r a i n  b e l ü l . «

»E lap keretében személyek torzsalkodása, magánügyek 
szellőztetése, nyiítterezés és egyes személyek portálésa mind
örökre ki van zárva.«

»Laptársainkkal a legjobb, a legbarátibb és iegönzetíe- 
nebb viszonyt kívánjuk fenntartani és mindegyikben azt a baj
társat kívánjuk megbecsülni, aki ha vetünk nem is egy úton, 
de közös ideálért harcol.«

»A város ügyeiben is a tárgyilagos bírálatot és a szigo
rú ellenőrzést valljuk vezérelvünkül.

Nem személy, vagy személyek ellen indulunk harcba.. .«
»Nem az elfogultság szemüvegén, hanem a tárgyilagos

ságén nézzük az ügyeket, melyekre irányitó és ellenőrző ha
tást akarunk gyakorolni.«

És érdemes ©lolvasni még egy kis hírt ebből az első 
számból, a Napi Hírek rovatából, mely nyilvánvalóan rávilágít 
arra, hogy hiába van négy név is a megindult lap első olda
lán: főszerkesztő, felelős szerkesztő és társszerkesztők. Ezek 
a nevek nem az újságot jelentik, hanem a politikát, amelyet 
követni kíván. A hír ugyanis így hangzik:

»SZERKESZTŐSÉGÜNKBŐL. Lapunk szellemi vezetői más 
irányú teendőik miatt a lap belső ügyeit nem intézhetik. A 
Függetlenség belmunkatársai Vajda József és Havas Emil, a 
Bácskai Hírlap volt helyettes szerkesztője, kik a hírlapirásnak 
tapasztalt, önzetlen munkásai. . .«

A hír ugyan nem említi meg, de šokčić azt írja, hogy 
néhány hivatásos újságíró dolgozott a szerkesztőségben, s 
ezek között volt Fenyves Ferenc is.

A lap mérsékelt hangja a beköszöntő cikktől függetlenül 
is természetesnek vehető annak alapján, hogy a munkatársak 
között ott van Havas Emil is, aki már előzőleg is tanúságot 
tett higgadt hangvételéről és egészséges szemléletéről. A lap 
meglehetősen élénk, a szerkesztők láthatóan nagy gondot 
fordítanak arra, hogy az olvasóközönséggel is elolvastassák a 
megjelent cikkeket, s erre az élénk tálalásra jellemzőek a 
feltűnő címek —  leginkább három is egymás alatt. Hanem 
azért néha vitába is bocsátkozik a szerkesztőség —  példátri a 
Bácsmegyei Naplóval, illetve Dugovich Imrével, akinek azt 
veti szemére, hogy egy vezércikkében »szabadosságnak dek
larálva az általunk az ügyészség ténykedése felett irt kritikán
kat, mely tárgyilagos volt, el akarja vitatni a szabad kritika



gyakorlását és ezáltal újságíró létére megtámadja alapjában a 
sajtószabadságot.«205

December 4-étöl kezdve a lap kiadója is a függetlenségi 
kör lett, s a szerkesztőség is a kör IV. köri helyiségeiben van.
1907. március 19-én aztán újabb változás történik a kiadó 
tekintetében,206 ugyanis a függetlenségi kör helyett Fisoher 
Ernő, a Hungária könyvnyomda tulajdonosa lesz a Független
ség kiadója.

A lapra vonatkozó következő bejelentés arról szól,207 
hogy dr. Fischer Jákó 1908. január 18-a óta nem vesz részt a 
Függetlenség szerkesztésében, és a lapban megjelenő cikke
kért további bejelentésig dr. Ács Jenő szabadkai ügyvéd vál
lalja a felelősséget. Február 15-én azonban dr. Fischer újra 
átvette a szerkesztést.

Erről az első Függetlenségről egy, a levéltárban fellel
hető jelentésből,208 amelyet 1909. január 2-án intézett dr. Bíró 
Károly polgármester a belügyminiszterhez, még azt tudhatjuk 
meg, hogy 1908. június 20-án szűnt meg.

Alakuló közgyűlés a legényegyletben

Az előbbiekben már szó volt arról, hogy a múlt század 
végén, amikor az agrárproletariátus soraiban egyre szélesebb 
körben kibontakozott a szervezkedés, és Magyarország több 
részén, elsősorban a Tiszántúl, de itt Bácskában is az ara
tósztrájkok kirobbanása jelezte, hogy a föld munkásai egyre 
inkább rádöbbennek arra, hogy az összefogásban az erő, a 
politikai katolicizmus is megalakította a maga szervezetét, 
hogy minél eredményesebben szembeszállhasson a szocializ
mus terjedő eszméivel. A katolikusoknak ez a politikai szer
vezete néppárt néven vált ismertté. Csakhamar megmutatkozott 
azonban, hogy a néppárt minden erőfeszítése ellenére sem 
tudott igazán gyökeret verni a nép körében, nem vált igazi 
tömegpárttá, és mindinkább beleolvadt a többi ellenzéki párt 
soraiba — anélkül, hogy képes lett volna megvalósítani külön 
célkitűzéseit.

Másrészt viszont a szocializmus eszméi egyre érezhetőb
ben terjedtek, éspedig az új század beköszönte után elsősor
ban a szociáldemokrácia eszméit képviselő munkásszakszer
vezetek útján. Mint Hóman és Szekfű Magyar története meg
állapítja, 1902-ben még csak 10 000 szervezett munkásról tör
tént említés a szakszervezeti kongresszuson, 1908-ra pedig már 
130 000-re emelkedett a szervezett munkások száma. Nagyjából 
éppen ez az az időszak, amikor a politikai katolicizmus is új 
erővel látott szervezkedéshez, hogy kiköszörülje a néppárt 
csorbáját. Megpróbált ezúttal az ipari munkások felé is köze
líteni, és ez a mozgolódása hozta létre az úgynevezett sárga



szakszervezeteket Magyarországon, 1907-ben pedig megala
kult az új magyarországi párt is, a keresztényszocialisták párt
ja, miután előzőleg már szerte az országban elterjedtek a kü
lönféle katolikus szervezetek, Mária-kongregációk, katolikus le
gényegyletek, szövetkezetek. Hogy miképpen is képzelték el 
ezeket a katolikus egyleteket, arra vonatkozóan megfelelő út
mutatást találhatunk Erdősi Károly Szociális vezérkönyvé ben. 
Erdősi az útmutatások között rámutat arra, hogy a legényegy
letekben az elnöknek és a másodelnöknek is áldozópapnak 
kell lennie, s ezek ügyeljenek arra, hogy a választmány tag
jai ne vegyék észre, hogy csak statisztaszerepet játszanak 
meglettük. Az alelnök pedig önálló, tekintélyes iparosember 
legyen, hogy így a munkásság autonómiája teljesen illuzóri
kussá váljék. Az egyletekben egyébként tag lehet minden 
keresztény, de tisztséget csakis katolikus viselhet.

Fáber Oszkár egyébként idéz egy másik szerző, dr. Bo- 
roviczényi Nándor könyvéből is,209 amelyben egyebek között 
ez áll: »először az összes keresztényeket kell egyesíteni a 
zsidóság leverésére, aztán egyesüljenek csak a kathoJikusok a 
protestánsok legyűrésére.«

Ez a politikai katolicizmus ugyanis úgy képzelte el a ke
resztényszocializmust, hogy a kölcsönvett szocializmus név 
megindokolásaként a zsidó tökében jelölte meg a társadalmi 
bajok forrását, hogy tőkééi lenesség is legyen benne, akár az 
igazi szocializmusban, viszont a párt azért —  neve ellenére 
is — a magántulajdon tiszteletére és az osztályharc elvetésé
re alapozta programját. Célja néhány szóban is összefoglalható: 
az osztáiyharcos munkásmozgalom gyengítése. Ezzel kapcso
latban Fáber Oszkár említett cikkében így jellemzi ezt a kato
likus politikai mozgalmat:

»A XX. századra a szocializmus irta rá kérdőjelét, s íme 
a régesrégen antikulturálissá és antiszociálissá vált katholi- 
kus egyház el akarja hitetni, hogy az új szfinxnek egyedül ő 
adja meg a helyes feleletet.«

A keresztényszocializmus nem magyar találmány volt. 
Még a XIX. század első felében jelentkezett a tudományos 
szocializmus eszméinek ellensúlyozásaképpen Franciaország
ban, Angliában és Németországban is, s a század vége felé új 
lendületet kapott egy pápai enciklikával. Magyarországon is 
ekkortájt vált időszerűvé a politikai életbe is bekapcsolódó 
egyházi körökben, s előbb a néppárt, majd az elburjánzó kato
likus szervezetek és végül a keresztényszoc i al i sta párt for
májában jelentkezett. Ennek a pártnak a soraiba felsorakozott 
a modern tudományokkal felvértezett, és néha látszólag még 
a haladó eszmékkel is kacérkodó Prohászka Ottokár püspök 
csakúgy, mint a lehető 'legkonzervatívabb irányt képviselő Zichy 
grófok. Ez a keresztényszocialista párt végül odáig jutott, hogy



1913-ban Csernoch János hercegprímássá válása után szoros 
szövetség jött létre a kormány és a főpapság között is, amely 
ugyanúgy küzdött a szocializmus és a radikalizmus ellen, akár
csak a politikai hatalmat kezében tartó kormány.

Bizonyára furcsának látszik, hogy a szabadkai sajtó tör
ténetéről írva, ennyire részletesen foglalkozom a keresztény- 
szocialista párttal. Ez azonban egyáltalán nem véletlen, mert 
Szabadkán is elkövetkezett egy olyan időszak, amikor a ke- 
resztényszocialista eszmék a helyi sajtóban is erőteljesen ki
fejezésre jutottak, és rányomták bélyegüket a sajtóélet tekin
télyes részére —  magyar és .bunyevác vonalon egyaránt. Sza
badka lakosságának száma ekkorjában már közeledett a száz
ezer felé (a Bácsmegyei Naplóban közölt kimutatás szerint210 
1908 végén 90 857 lakosa volt a városnak), s a városiasodás 
természetesen itt is elősegítette a szociáldemokrácia térhódí
tását. így azután szinte magától értetődik, hogy a katolikus 
város katolikus egyházi vezetői az elsők között csatlakoztak a 
keresztényszocializmus kibontakozó új mozgalmához. A Bács
kai Napló, az első szabadkai keresztényszocialista lap 1909. 
szeptember 23-i számában részletesen foglalkozik a keresz
tényszocialista mozgalmak szabadkai kibontakozásával, s eb
ből a beszámolóból megtudjuk, hogy ebben a városban Blaž 
Rajić és Mészáros Béla bontották ki először a keresztény
szocialista lobogót. Mint a lap írta, »ezek az emberek vetették 
meg azt az alapot, amelyből egy új társadalmi rendszernek 
kell fakadni Szabadka társadalmára nézve«.

1907-ben alakult meg ez az új magyarországi párt, és 
mindjárt megteremtette az országban a maga sajtóját is. Ele
inte egy országos központja volt, de mint a Naše novine 1907. 
november 15-i számában beszámolt róla, a november 10-én és 
11-én tartott budapesti kongresszuson módosították az alap
szabályokat, s az új alapszabályok szerint az országos köz
ponton kívül megalakultak a tartományi központok is. Ilyen 
központot kapott Budapest —  jobbpart, Budapest —  bal part, 
Kassa, Besztercebánya, Nyitra, Szombathely, Székesfehérvár, 
Pécs, Sopron, Szabadka, Kecskemét, Szeged, Eger, Temes
vár, Nagyvárad, Szatmár és Kolozsvár.

Szabadkán azonban már e központ megalakulása előtt 
is bontakozni kezdett a mozgalom, és már 1907. február 16-án 
megjelent egy felhívás, amely nem csupán a 'keresztényszoci
alista mozgalom kezdődő kibontakozásáról ad hírt, hanem 
már konkrét lépéseket tesz egy keresztényszocialista újság 
megindítása felé is. Ez a felhívás, mely megvan a Szabadkai 
Városi Könyvtárban, így hangzik:

»igen tisztelt Uram!
Bácsvármegyének társadalma sajnos nélkülöz egy ke

resztény irányú napilapot.



A mai viszonyok pedig olyanok, hogy a sajtót, a nagy 
nyilvánosság e hatalmas szócsövét, senki sem nélkülözheti, 
aki a modern életben élni akar.

Szükségtelen kifejtenünk, mily befolyása van a sajtónak 
a mostani időkben.

A keresztény elvek ellenségei vagy azok, kik valamely 
eszméjük számára a nagy közönség támogatását akarják meg
nyerni, jói tudják ezt s napról-rrapra egy-egy napilappal áll
nak elő.

Szinte játszva sikerül nekik e hatalmas fegyvert kezökbe 
keríteni s azt kezelni, míg a keresztény társadalom óriási erő
feszítések dacára sem tud egy magához méltó napilapot elő
állítani.

Azért f. hó 15-én a szabadkai kath. papság s a szabadkai 
kath. társadalom előkelő világi vezető férfiai értekezletet tar
tottak, melyen határozatba ment, hogy szövetkezeti alapon 
teremtsünk e g y  m o d e r n  n y o m d á t  és keresztény irá
nyú 2 filléres politikai napilapot, mely a hazafiságnak s a ke
resztény társadalmi kérdésnek lesz szolgálatába bocsátva.

E tervünket egy „szövetkezet” létesítése útján gondoljuk 
kivinni, melyben egy üzletrész 50 (ötven) koronába kerül s 
mely havi 5 koronás részietekben fizetendő be.

Az értekezlet az alulírott szükebb körű bizottságot küld
te ki, melynek feladata rövid időn belül megszerkeszteni a 
nyomda-szövetkezet alapszabályait, a Szent István-társulat 
igazgatósága által kirendelt szakférfiakkal nyomdát szerezni 
be, s azután megalkotni egy napilapot, melynek felelős szer
kesztését dr. Veréb Gyula szabadkai ügyvéd úr volt szives 
már elvállalni.

Ehhez a fontos, úgyszólván társadalmi életkérdésünkhöz 
kérjük igen tisztelt Uraságod szíves támogatását.

Szíveskedjék üzletrészeket jegyezni, amely becses eljá
rásával nemcsak a kereszténységnek és hazafiságnak méltóz- 
tatik szolgálatot tenni, de pénzbefektetése jövedelmező válla
latba bocsáttatik be, melyből tisztes polgári hasznot is él
vezhet.

KÉRJÜK AZ ALÁÍRÁSI ÍVEKET AZ ELSŐ 5 KORONÁS 
RÉSZLETTEL EGYÜTT F. HÓ 28-1G BEKÜLDENI DR. VERÉB 
GYULA ÚR ÜGYVÉD, SZABADKA, BEM-UTCA CÍMÉRE.

Egyúttal meghívjuk március 1-én d. u. 5 órakor a kath. 
Legényegylet dísztermében tartandó alakuló közgyűlésre.



Abban a szilárd meggyőződésben, hogy eszménk igen 
tisztelt Uraságod tetszését megnyeri s támogatását nem vonja 
meg e derék ügytől

vagyunk hazafias üdvözlettel 

Szabadka, 1907. február hó 16-án

DR. VERÉB GYULA JANDEK MÁTYÁS
ügyvéd városi adópénztárnok

KERSCH MIHÁLY BÖLCSKEY LAJOS
hitoktató főgimn. tanár

LUKÁCSY ISTVÁN 
hitoktató«

A kezdeményezés sikerrel járt, és 1907. június 16-án 
megjelent az új politikai napilap, a Bácskai Napló első száma, 
amely —  mint alcíme tanúsítja —  az országos keresztényszo- 
ciális szövetség bácsmegyei hivatalos közlönye volt, kiadótu
lajdonosa pedig a Szabadkai Nyomda- és Hírlapkiadó Vállalat 
mint szövetkezet. Ugyanez a vállalat állította elő a lapot. A 
szerkesztőség és kiadóhivatal pedig a IV. köri Rákóczi utca 
20. szám alatt volt.

Dr. Veréb Gyula, a felelős szerkesztő, a két világháború 
között királyi közjegyző volt Szabadkán, s ekkor is városszer
te ismert volt szélsőséges jobboldali nézeteiről 1907-ben is, 
a Bácskai Napló indulásakor, nyomban a legszélsőségesebb 
hangot ütötte meg lapjában, szembehelyezkedve a »vörösök«- 
kel, és mindenben a katolikus egyház politikai törekvéseit tá
mogatván. Tekintve, hogy ekkorjában újra előtérbe került a 
gimnázium jellegének ügye, és a város vezetősége jónak látta 
államosítását, a Bácskai Napló 9ietett kifejezésre juttatni a 
katolikus nézeteket. 1908. január 12-i számában ugyanis így ír 
Főgimnáziumunk államosítása címmel: »Mi nem tartjuk hely
telennek az államosítást, de csak azon esetben nem, ha az 
államosítandó főgimnázium címe és jellege ez lesz: állami 
kath. főgimnázium.«

Mint egy párt hivatalos közlönye, természetesen meg kel
lett adnia pártjának programját is. Igaz, ez az 1908. január 
19-i számban A keresztény szociálizmus címmel megjelent ve
zércikk már ismert szólamokat tartalmaz arról, hogy: »Magyar- 
ország legyen független és szabad; legyen a hazának minden 
zege-zuga a magyar nemzeté, a magyar népé. —  Magyarország 
fegyen magyar!« Ezek a szólamok bizonyára megszokottak —  
ha nem is ezekkel a szavakkal —  más lapok hasábjairól is, a 
Bácskai Napló, illetve a keresztényszocialista párt hivatalos köz- 
tönyének hasábjairól azonban külön figyelemre méltóak. Sza
badkán ugyanis a keresztényszocializmus nem lehetett ilyen 
kizárólagosan magyarkodó jellegű, hiszen már —  éppen a



Bácskai Naplóból tudjuk —  egyik megalapítója is bunyevác, 
éspedig Blaž Rajić, és a másik említett ember is a bunyevác 
Naše novinében tevékenykedett. Ezenkívül ebben az időben 
már egy bunyevác lapja is volt Szabadkán a keresztényszoci- 
alista pártnak, a A/a se novine, sőt éppen ekkorjában, talán va
lamivel később megjelent egy másik pártlap is, szintén bunye
vác nyelven, a Katolički pučki savez. Igen furcsa tehát, hogy 
ugyanannak a pártnak magyar lapja olyan programot hangoz
tat, ami semmiképpen sem felelhet meg a párt másnyelvű lap
jai olvasóközönségének. A tények azonban ezt mutatják, és a 
tényekkel nem lehet vitatkozni.

A Bácskai Naplóban azonban nemcsak magyarkodás van, 
hanem nyílt antiszemitizmus is. A keresztényszocialista párt
ban ez az antiszemitizmus az a szélsőséges plusz, ami jel
lemző rá elődjével, a néppárttal szemben, amelyben a nemzet
közi keresztényszocialista mozgalomnak ez a jellege még né
mileg háttérbe szorult. A Bácskai Napló például egy vezércik
kében211 így fejti ki ezt az állásfoglalását:

»A zsidó faj, midőn a nemzet fiai csatákba rohantak, távol 
állott. Egyetlen zsidó tábornok, vagy főtiszt, vagy még csak 
kitüntetett közlegény sem volt, de annál több nyomorult kém
kedő. (Természetesen ott, ahol többet fizettek.) De később a 
jogok birtokában ismét föltűntek és az elerőtlenedett nem
zettel szemben, mely eddig államélethez nem szokott, a gaz
dasági és kereskedelmi küzdelmekhez gyenge volt, sokban 
győzedelmeskedett.«

»Ha a nemzet, mint mondtuk, erőtlen volt, azaz ha most 
is az (?), úgyhogy modern versenyben és munka szervezetben 
győztesen részt venni nem tud, vájjon szabad-e a jó hazafinak 
tétlenül szemlélni önvérének pusztulását és látni azt tétlen, 
hogy az a magyar faj, amely ezer éven át diadalmasan meg- 
állotta helyét a csaták füzében, koldusbotra jut?«

Ez az antiszemitizmus persze szervesen egybefonódik a 
szociáldemokráoia elleni handabandázással. Például az 1908. 
január 29-i számban megjelent, Nemzeti eszme című cikkben 
bizonyos M a következőket állapítja meg:

»A zsidó önérdekét mindenek elébe helyezi, a vörös de
mokrata azt ordítja, kiabálja teli torokkal: „Az én hazám, ahol 
enni kapok!" Nem számit ja azt, hogy mindenütt kap enni, de 
azért „küzdeni és dolgozni kell" és a sült galamb „senkinek”, 
senkinek sem repül a szájéba „sehol", mégha vörös demok
rata is és mégha azt ordítja is pálinkától gőzölgő szájjal: „Az 
én hazám az, ahol enni kapok!"

S mi ennek az eredménye?
Az, hogy egy rövid korszak alatt minden társadalmunk 

tönkre ment, vagy legalább is tönkrem enten van. Boldog jó
létben egy osztályunk sincs immár, a nemzeti vagyon átháram-



tik idegen kézre, az idegenek a tönkremenő magyar lába alól 
úgyszólván kivásárolják a földet, a magyarság pedig kezdi ha
záját szűknek találni és a boldogtalanság hazájának nevezni.«

Ezúttal még csak a zsidókat és a szociáldemokratákat 
azonosítja minden különbségtétel nélkül, de vannak a lapban 
ennél jóval vaskosabb logikátlanságok, fából vaskarikák is. 
Az 1908. június 7-i számban például Frühwirt Mátyás így véle
kedik a szociáldemokratákról:

»A szociáldemokraták halálos ellenségei a magánvagyon- 
nak, mert arra törekszenek, hogy mindenféle vagyont közössé 
tegyenek. Hogy pedig ezt elérjék, minden vágyuk odairányui, 
hogy az egész vagyon minél kevesebb kézbe tömörüljön és 
ezekkel szemben álljon olyan tömeg, amelynek nincs egyebe, 
mint a két keze munkája. Ez a szociáldemokráciának az 
alaptana.«

Hasonló szellemben nyilatkozik a feminizmusról, illet
ve a feminizmusról írva, a tanítónői hivatásról is. Lássuk csak, 
hogyan:

»Az igazi feminizmus az lesz, ha lányainkat a vallásosság, 
önuralom, munkaszeretet és takarékosság elvei szerint nevel
jük.«

És ebből 'kifolyólag erre a következtetésre jut:
»Minek az a sok tanítónőképző? Annyi már az okleveles 

tanítónő, hogy még az óvónői állásokra is százával pályáznak. 
Neveljünk munkás és takarékos honleányokat!«212

Ez a hangnem persze nem mindenkinek tetszett, sőt. . .  
Erre mutat minden bizonnyal az 1908. október 1-i számban 
megjelent Előfizetési felhívás .is. Olvassunk csak bele:

»Másfél éve küzdünk az igaz ügyért. Ha sikert érünk el, 
bárminő keveset is, ez nem a mi dicsőségünk, hanem az igaz
ságé.«

»A küzdelem fáradságos volt, de nem lankasztott el. A 
rosszakarat, az álnokság, az önérdek, a királyi ügyész mind 
megannyian közre működtek pedig, hogy kifáradva föladjuk a 
küzdelmet.

Még bírjuk; még nem lankadunk.
De hogy ne lankadjunk, az eddiginél is nagyobb támoga

tásra van szükségünk.«
S hogy miképpen képzeli ei ezt a támogatást a szerkesz

tőség, arról elég beszédesen szól a hírek között vastag betűk
kel közölt furcsa felhívás is:

»Ne járjunk olyan sörcsamokokba, vendéglőkbe és kávé
házakba, hol a Bácskai Naplót nem találjuk!«

Közben a nyomda, afoal a lap készült, nevet változtatott. 
A továbbiakban, 1908. szeptember 15-étől Szent Antal Nyom



da- és Irodalmi Vállalat mint szövetkezet néven működött és 
vált a szabadkai, sőt bizonyos mértékben az országos katoli
kus politikai mozgalom egyik nyomdaipari központjává. Mert 
ez a katolikus politikai mozgalom igyekezett minél jobban ter
jeszkedni, s a Bácskai Napló rendszeresen figyelemmel kísér
te ezt a terjeszkedést —  például a Katolikus Népszövetség ki
bontakozó tevékenységét. Ez a Katolikus Népszövetség ugyan
is a már említett katolikus szervezetek, Mária-kongregációk, 
legényegyletek és szövetkezetek minél hatékonyabb összefo
gása érdekében jött létre —  a főpapság lelkes támogatásával. 
Szabadkán például 1908 decemberében alakult meg a Kato
likus Népszövetség szervezete, s a Bácskai Napió első oldali 
cikkben számol be erről az eseményről,213 megemlítve, hogy 
a Katolikus Körben került sor az alakuló gyűlésre, amelyet 
Kochán Bertalan zárdafőnök nyitott meg, s őt választották 
végül igazgatónak is. A lap felsorolja még a csoportvezetők 
névsorát is. 1909. május 19-i számában pedig A Népszövetség 
egyházmegyénkben című első oldalas cikkében részletes tá
jékoztatást nyújt a lap a Népszövetségnek az egyházmegyében 
elfoglalt pillanatnyi helyzetéről, azzal kapcsolatban, hogy a 
Pest szálloda dísztermében május 21-én tartották meg a Kato
likus Népszövetség Kalocsa egyházmegyei értekezletét. A 
cikkből kiderül, hogy ebben az időben az egyházmegye terü
letén Zentán (791) és Kalocsán (750) volt legtöbb tagja a 
Népszövetségnek, s mindjárt utánuk következett Szabadka 734 
taggal, majd Péterréve, Hódság, Kerény, Apatin, Temerin stb. 
vőlt a sorrend. Bizonyára érdemes megemlékezni arról, hogy 
ebben az időben Horgoson, Bácsföldváron, Baján, Kishegye
sen, Kossuthfalván (a mai Moravica), Szenttamáson, Újverbá- 
szon és még 23 helyen egyetlenegy tagja sem volt a Katoli
kus Népszövetségnek.

A Bácskai Naptó szélsőséges álláspontjánál fogva ólesen 
szembekerült egyes lapokkal, például a Bácsmegyei Napló
val és annak szerkesztőjével, Fenyves Ferenccel is. 1911. má
jus 30-<i számának 2. oldalán például Zsidógyerek hajszája 
címmel éles hangnemben emlékezik meg a Bácsmegyei Nap
lóról, amelyet egyszerűen csak úgy emleget, hogy: »a zsidó
gyerekek«, s egyebek között arról tájékoztatja olvasóit, hogy 
»a szabadkőművesek és zsidóbankárok« által támogatott Bács
megyei Napló hajszát indított katolikus újságírók, katolikus 
papok és általában a katolikus ügy ellen. »Legutóbb egyik 
papmunkatársunkat fenyegették meg tettleges inzultussal« —  
írja, és a továbbiakban »boykottált fap«^nak nevezi a Bács
megyei Naplói. Azután így folytatja:

»Ebben az izzásban eshetett meg, hogy egy jómódú sza
badkai, k a t h o l i k u s  k ö z i s m e r t  fakereskedő fia szom



baton este kérdőre vonta a Bárány szálloda előtt Fenyves Fe
rencet, a boykottált lap felelős szerkesztőjét, miért támadja 
szüntelenül a katholikus vallást és a katholikus egyház pap
jait.

Minthogy a kérdőre vont zokon vette az ártatlan és jogos 
kérdést, Zeller József arculütötte, amiből kölcsönös verekedés 
támadt.«

Megtudhatjuk a lapból azt is, hogy a rendőrség Zeller 
Józsefet megkötözve bekísértette, s a Bácskai Napló cikkírói, 
Gauder István és Dugovich Imre ezzel kapcsolatban megje
gyezték: »Úgy tudjuk, hogy a rendőrségnek nincs joga senkit 
összekötözve bekísértetni, különösen nincs joga a szombat 
estihez hasonló esetben.«

A továbbiakban megtudhatjuk még azt is, hogy:
»Fenyves Ferenc egyik helyi lapban megjelent nyilatko

zatával azzal gyanúsít meg bennünket, mintha mi biztattuk vol
na Zellert, hogy verje el. Emiatt ellene rágalmazás miatt a bün- 
fenyítő feljelentést haladéktalanul megtesszük.«

A cikk másik részéből, amelyet Dugovich Imre írt, kide
rül, hogy a keresztényszocialisták gyűlésén kimondták, hogy a 
Bácsmegyei Napló ellen megindítják ú j b ó l  a bojkott-moz
galmat.

Dugovich Imre egyébként a későbbiekben dr. Veréb 
Gyula mellett szerkesztője is lett a Bácskai Naplónak. Ez már 
a tízes években történt. Ahogy azután kitört a világháború, ez 
megváltoztatta némiképpen a keresztényszocialisták lapjának 
arculatát is. Egy kissé háttérbe szorult benne a Jakabok, illet
ve szociáldemokraták és a zsidók elleni hadakozás, és termé
szetesen a többi laphoz hasonlóan itt is a harci jelentések 
kerültek előtérbe. Megjelent a lap oldalain egy ilyen címet és 
alcímet viselő rovat is: »LEGÚJABB ESEMÉNYEK —  A Bácskai 
Napló cenzúrázott táviratai«. Mert a liberális sajtószabadság 
természetesen nem érvényesülhetett a fegyverek zajában. Sőt, 
ahogy a háború kimenetele egyre nyilvánvalóbban kedvezőt
lenné vált a központi hatalmakra nézve, egyre nagyobb szük
ség mutatkozott a hírek terjedésének megakadályozására. A 
háború legvégén, 1918. június 27-én például dr. Biró Károly 
polgármester —  udvari tanácsos még plakátot is nyomatott 
(háromszáz példányban) a rémhírek terjedésének megakadá
lyozása érdekében, tekintet nélkül arra, hogy ekkorjában már 
igazán nem változtathatott a helyzeten semmiféle híresztelés, 
vagy a hírek útját áliása. Ez a plakát a Szent Antal nyomdá
ban készült, amely a Bácskai Hírlapot is nyomta, s ha nem 
tartozik Üs tulajdonképpen a szorosan vett sajtótörténet kereté
be, azt hiszem, mégis érdemes idézni, hiszen hírekről van szó 
benne, ha rémhírekről is. íme tehát:



A városban és annak környékén nap-nap után újabbnál- 
újabb és a legképtelenebb híresztelések kerülnek forgalomba, 
a melyek alkalmasak arra, hogy a közönség hiszékenyebb ré
szét épen tarthatatlanságuk miatt, habár rövid időre is, foglal
koztassák és annak munkáját zavarják.

Figyelmeztetem a város közönségét, hogy az eddig isme
retlen forrásból eredő és célzatosan terjesztett izgató rémhí
reknek hitelt ne adjon, azoknak még közvetett formában is 
tovább terjesztéséhez hozzá ne járuljon, mert a mai nehéz vi
szonyok között az ilyen hírek terjesztése, továbbadása nemcsak 
könnyelmű, hazafiatlan és becsületes gondolkozású emberhez 
nem méltó eljárás, hanem a büntető törvénybe ütköző cselek
mény is, a melyet a törvény szigorúan büntet.

Szabadkán, 1918. évi június hó 27-én

Dr. Biró Károly 
udv. tan. polgármester«

Ez azonban már 1918-ban történt. A háború elején, 1915- 
ben elegendő megszorítás volt az ügyészi cenzúra is. A harc
téri hírek azonban már ekkor is csak cenzúrázva jelenhet
tek meg.

A háború alatt egyébként több változás is történt a szer
kesztőségben. Említettem már, hogy dr. Veréb Gyula mellett 
(akinek, mint šokčić írja, Vrabac volt az eredeti neve) Dugo- 
vioh Imre is szerkesztő lett, 1915 októberében pedig Sztipich 
Lázár jelentkezett — előbb mint szerkeszitőhelyettes, majd 
1916 júniusában ő váltotta fel dr. Veréb Gyulát a felelős szer
kesztő tisztségében, végül pedig, 1916 októberétől Kónya La
jos lett a felelős szerkesztő. Ebben az időben egyébként a 
lap már nem is a keresztényszociális szövetség bácsmegyei hi
vatalos közlönye, hanem egyszerűen csak politikai napilap.

1917-ben egyébként címváltozás is történt a lapban. Ap- 
ri'lis 24-étől ugyanis Délvidék címen jelent meg, s csak ez 
alatt volt kisebb betűkkel, hogy: Bácskai Napló. Politikai napi
lap volt ez is, és Kónya Lajos volt a felelős szerkesztője. Ez 
a Kónya Lajos kereskedelmi iskolai tanár volt. 1889. március
7-én született Szombathelyen. Középiskoláit is ott végezte, a 
premontrei gimnáziumban, egyetemi tanulmányait pedig a sváj
ci freibourgi egyetemen. Tanulmányainak befejezése után a 
szabadkai kereskedelmi iskolában kapott tanári állást. Később, 
a háború után a Magyar Kurír munkatársa volt Budapesten, 
majd 1926-tól a szombathelyi kereskedelmi iskolában tanított.

Igen művelt ember volt, franciaországi, olaszországi és 
németországi tanulmány utakat is tett, s beszélte a francia, 
német, szerbhorvát, továbbá a latin és az eszperantó nyelvet



is. Tanári és újságírói működése mellett irodalmi tevékenysé
get is kifejtett, több folyóiratba irt nyelvészeti cikkeket és 
könyvfordítással is foglalkozott.

A háború után eleinte jelentős szerepet töltött be a ju
goszláviai magyarság kulturális életében, közreműködött a 
Népkörben is, és főtitkára volt egy időben a jugoszláviai ma
gyar pártnak. 1925-ben Szabadkáról Kikiodára helyezték, az 
ottani gimnáziumba, de nem sokkal ezután ki is tiltották Ju
goszláviából, s a Népkörbe tervezett előadását sem enge
délyezték.

ö  volt tehát a Délvidék felelős szerkesztője is a Bácskai 
Napló után. Mellette azonban még két név szerepelt a rajzolt 
lapfejes újság első oldalán: Pinterits Károly budapesti igazga
tó volt a főszerkesztő és dr. Fontányi József szabadkai ügyvéd 
a főmunkatárs, igaz, nem sokáig, mert 1917 decemberében már 
eltűnt a lapról a nevük.

De miért is kellett megváltoztatni a lap címét? Erre 
vonatkozólag ugyan nem kapunk nyílt választ az első szám
ban, a Napi Hírek rovatában azonban mégiscsak van bizonyos 
magyarázat:

»Most, amikor a világfelfordulás alkonya már áldozik, új 
lendülettel akarunk résztvenni a további küzdelmekben.

Mindig, de most különösen szükségünk van a támogatók
ra. Olvasó közönségünk megért bennünket, ha kérjük, fogad
ják oly szeretettel a Délvidéket, mint eddig a Bácskai Naplót.«

1918-ban aztán eltűnik a rajzolt cím a lapról, s helyét 
elfoglalja a nyomtatott betű. Ugyanekkor a felelős szerkesztő 
neve mellé felkerül egy új név is: Berkes Márk szerkesztő neve.

šokčić azt írja, hogy Délvidék volt a lap címe 1918 de
cemberében, Szabadka felszabadulása után is, de csak rövid 
ideig, mert a többi magyar lappal együtt ideiglenesen betiltot
ták, s amikor újra megjelent, már megint Bácskai Napló volt 
a címe. A Szabadkai Városi Könyvtárban ezzel szemben még
1919. augusztus 24-i dátummal is találunk Délvidéket, és csak 
ezután változtatta vissza címét Bácskai Naplóra.

Két bunyevác keresztényszocialista lap

A keresztényszocializmus magyarországi megszületésével 
és szervezkedésével részletesen foglalkozik Galántai József.214 
Rámutat arra, hogy ez a reakciós klerikális mozgalom az el
lentétes osztályok békés együttműködését hirdette, ami a 
valóságban a kizsákmányolás zavartalanságát jelentette. Még a 
párt egy jelentését is idézi, amely nyíltan kimondja, hogy a 
keresztényszociaftísták célja »Magyarországnak a forradalmi 
szocializmustól való megmentése«. A néppártból kiábrándult



dolgozókat az új párt más jelszavakkal igyekezett visszaterelni 
az egyház karjaiba. Ha ugyanis sikereket akart elérni, kény
telen volt olyan, a munkások előtt is népszerű jelszavakat han
goztatni, amilyen például az általános választójog, vagy bizo
nyos reformok követelése. Ez már csak azért is fontos volt, 
mert 1905 és 1907 között az ipari munkásság körében is el
szaporodtak a sztrájkok, és csupán 1905-ben mintegy 58 000 
munkás sztrájkolt Magyarországon.

Az előbbiekben említettem már, hogy a keresztényszo
cialista mozgalom külföldi példák alapján bontakozott ki Ma
gyarországon, s a szintén említett Katolikus Népszövetségnek, 
amely az ország különböző katolikus szervezeteit fogta egybe, 
szintén megvolt a külföldi, konkrétan németországi sablonja: a 
Volksverein für das Katholische Deutsohland.

A kibontakozó mozgalomnak természetesen megvolt a 
maga sajtója is. Ahogyan a néppárt esetében az Alkotmány 
volt a központi sajtószerv, ezúttal az Igaz Szó töltötte be ezt a 
központi szerepet. A központi lapon kívül azonban számos 
vidéki sajtóorgánumot is a pártcélok szolgálatába állítottak. 
1910-ben már 14 klerikális napilap, 30 hetilap és 46 folyóirat 
tevékenykedett szerte az országban —  ha olvasótáboruk nem 
volt is valami kiterjedt. Galántai József külön is megemlíti 
ezek közt a Bácskai Naplót, valamint az Esztergomi Friss Új
ságot, a folyóiratok között pedig felsorolja a Katholikus Nép- 
szövetség című központi lapot is. Ennek az utóbbinak egyéb
ként szintén megvannak a szabadkai vonatkozásai. Mielőtt 
azonban ezekre rátérnék, ismertetnem kell előbb egy másik, 
bunyevác lapot, a Naše novinét ( A Mi Újságunk), amely a 
keresztényszocialista párt megalakulásának esztendejében in
dult útjára —  szintén ennek a pártnak a szolgálatában. Igaz, a 
polgármesteri hivatalhoz intézett bejelentés216 nem tesz emlí
tést arról, hogy a Naše novine pártlap lesz, s ezt csupán ab
ból lehet esetleg sejteni, hogy kiadójaként a »Szabadkai nyom
da és hírlapkiadó vállalat mint szövetkezet« szerepel. Ezt a 
bejelentést dr. Mamuzsich József (dr. Joso Mamužić) nyújtot
ta be a sajtótörvény 30. szakaszára hivatkozva, azt közölvén, 
hogy Naše novine címmel bunyevác nyelvű, kéthetenként meg
jelenő társadalmi és gazdasági lapot indít. A bejelentés 1907. 
szeptember 28-án kelt, s az egészben csak az a furcsa, hogy 
a lap első száma 1907. szeptember 15-én már meg is jelent. 
A címet mindkét oldalon kis keretbe zárt szöveg fogja közre. 
Az egyik oldaii keret felirata: Jog, igazság, szeretet (Pravo, 
pravda, ljubav), a másik oldali jelszó pedig: A dicső keresz
tért és az arany szabadságért (Za krst časni /  slobodu ziatnu). 
A lapcím alatt két alcím is; a í  egyik azt hirdeti, hogy a Naše 
novine társadalmi és közgazdasági félhavi lap, a másik pedig 
azt adja tudtul, hogy az országos keresztényszociaílista szövet
ség (udruga) hivatalos közlönye. A lap felelős szerkesztője az



imént említett dr. Joso Mamužić, s a szerkesztőség a IV. Rákó
czi út 20. szám alatt van, vagyis a kiadó nyomdaváílalat helyi
ségeiben. Van azonban egy szembeötlő az indulásnál: a Na- 
še novine ugyanis —  mint láttuk — hivatalos pártlap, és még
sem pol'itikai lap, legalább is az induláskor nem. Mert az er
re vonatkozó bejelentés —  szintén dr. Joso Mamužić aláírá
sával —  csak 1907. december 4-én érkezik be a polgármesteri 
hivatalhoz,216 tudatván azt is, hogy a szükséges óvadékot letét
be helyezték a város házi pénztárában.

Ezzel az óvadékkal egyébként érdemes külön is foglal
kozni. 1908. november 29-én ugyanis a Szent Antal nyomda és 
irodalmi vállalat mint szövetkezet (a Szabadkai nyomda és 
hírlapkiadó vállalat új neve) olyan értelmű bejelentést tett a 
polgármesternél,217 hogy a Naše novine óvadékaként letétbe 
helyezett 10 000 korona tőke dr. Várossy Gyula kalocsai érsek 
tulajdona, a kamatélvezeti jog pedig a Szent Antal nyomda és 
irodalmi vállalat mint szövetkezet igazgatóságát illeti meg. 
Nem tudni, hogy aztán milyen okból, de a Szent Antal nyomda
1909. január 19-én, tehát csaknem két hónappal az előbbi 
bejelentés után újból visszatért az ügyre, s az újabb bejelen
tésben218 helyesbíti az előbbieket, azzal, hogy az előző beje
lentés »az eljárt közeg tévedése alapján történt meg«, a való
ság ugyanis az, hogy a tőke tulajdonjoga is a Szent Antal 
nyomdát illeti meg. »Egyúttal kijelentjük — hangziik a bejelen
tés — , hogy a fentemlített tévedés folytán Dr. Várossy Gyula 
érsek Úr nyilatkozatával fogjuk igazolni tulajdonjogunkat a 
10.000 koronához, s ezért szükség esetén kérjük a kifizetést 
eme körülmény igazolásáig függőben tartani.« A kifizetés 
ugyanis arra vonatkozik, hogy időközben az eredetileg letétbe 
helyezett töke helyett 10 000 korona névértékű értékpapírt he
lyezett letétbe a nyomda.

Az óvadékügyben azonban újabb bonyodalmak is kelet
keztek, és ezzel kapcsolatiban az ügyészség sajtórendőri vét
ség miatt később eljárást indított Gauder István segéd lelkész, 
a Szent Antal nyomda ügyvezető igazgatója ellen, s az ügynek 
csak akkor lett vége, amikor a budapesti Katolikus Sajtóegye
sület, amelynek elnöke herceg Esterházy Miklós, társelnöke 
pedig dr. Prohászka Ottokár volt, s amely azt a célt tűzte ma
ga elé, hogy támogassa és terjessze a katolikus újságokat 
és jó sajtótermékeket, 1911. november 29-én arról értesítette 
a polgármesteri hivatalt,219 hogy a A/aáe novine óvadékaként 
letétbe helyezett 10 500 koronát a Magyar Királyi Központi 
Állampénztárnál, amiről igazolásként elküldte a kiállított ere
deti .letéti nyugtát is. így aztán —  az óvadék végleges rende
zésével — megszüntették a Gauder István segédlelkész elleni 
eljárást is.

A A/aáe novine tehát előbb Kalocsáról, azután pedig Bu
dapestről kapta a szükséges óvadékot mint a keresztéoyszoci-



alista párt hivatalos közlönye. Ezzel az óvadéküggyel azonban 
egy kissé előreszaladtam — egészen 1911-ig. Hadd térjek visz- 
sza tehát ismét az induláshoz. Šokčić a Naše novine megjele
nésével kapcsolatban azt írja, hogy Mladen Karanovió lapjá
nak, a Subotiőke novinének, valamint dr. Dušan Petrovió lap
jának, a Növi ye/rnek a megszűnése után csak a Neven havonta 
megjelenő horvát lap maradt Szabadkán, s minthogy a magyar 
sajtó sokkal fejlettebb volt, hiszen ebben az időben már több 
napilap is megjelent, szükség mutatkozott egy újabb bunyevác 
lap kiadására is, s ebből a célból jött létre a Naše novine. Az 
új lap azonban sokkal bonyolultabb indítóokoknak köszönheti 
megjelenését. Nem egyszerűen csak arról volt szó, hogy a 
bunyevácok újabb lapot kapjanak, ehhez nem kellett volna a 
Szent Antal nyomda, erre bizonyára nem juttatott volna óva
dékot dr. Várossy Gyula, a kalocsai érsek (mert az utólagos 
helyesbítés ellenére is nyilvánvaló, hogy az óvadék onnan 
eredt), és még kevésbé végül a herceg Esterházy Miklós és 
dr. Prohászka Ottokár irányította Katolikus Sajtóegyesület. A 
Noše novine születésének volt ugyan nemzetiségi célzata is, 
de csakis a vatláei és általános politikai célzaton át. Éppen 
ezért teszi hozzá később Šokčić is, hogy Joso Mamužić —  Co
ca, aki igen markáns politikus volt, olyan politikát folytatott, 
amelynek az volt a célja, hogy a bácskai bunyevácokat és so- 
kácokat a keresztényszocialista politika segítségével egyrészt 
eltérítse a délszláv nemzeti vonaltól, másrészt pedig éltérítse 
őket a marxista szocialista politikától is, és megnyerje a ma
gyar ügynek, helyesebben a klerikális reakció ügyének. Joso 
Őokóió mindehhez hozzáteszi azt is, hogy a lap indulása ide
jén még nemigen látszott ez a törekvés, s így aztán sikerült 
megnyerni a Naše novine első szerkesztőjének Đlaško Rajlćot 
is, aki jelentős szerepet játszott a bunyevácok életében. Ami
kor azonban Rajió rádöbbent arra, hogy mi is a céljuk a lap 
kiadóinak — írja Sokčić — , meglehetősen viharosan otthagy
ta a szerkesztőséget és visszatért a Nevenbe.

Őoköiónak ez a beállítása azonban alapjában téves. Blaš- 
ko Rajió ugyanis nem az első szerkesztője volt a Naše novinó- 
nek, hanem csak 1910. május 19-én, Iván Petreátől vette át 
(először!) a felelős szerkesztői tisztséget, amiről egy levéltári 
akta is tanúskodik.220 És ha aztán más váltotta is fel a szer
kesztői székben (1911. november 6-i bejelentés szerint221 
ugyanis Matija Čata'linac káplán lett a szerkesztő), ez koránt
sem azt jelentette, hogy végleg otthagyta a A/aáe novinéx, hi
szen —  mint egy 1914-ből származó bejelentés tanúsítja222 —  
1913. július 27-tőll szeptember 28-áig Matija Catalinac helyett 
újra Blaško Rajié volt a Naše novine felelős szerkesztője.

Mindennek előrebocsátása után éppen ideje, hogy a 
lap első számával is foglalkozzam! Ennek az első számnak a



vezércikke kifejti a szerkesztőség elképzeléseit. A címe Olva
sóinkhoz, s a mondanivaló:

»>4 mai nappal mi is belépünk a társadalmi harcosok 
sorába.«

»Kiléptünk a csatatérre, kibontottuk a zászlót, amely 
alatt harcolni kívánunk a független magyar haza fenséges 
eszméjéért.

Előttünk lebegnek jelszavaink: „Jog, igazság és szere
tet” és „A dicső keresztért és az arany szabadságért”, s ke
zünkben magasra emeljük a keresztény felvilágosulás tiszta 
és fehér lobogóját.«

»Célunk: a bunyevác—sokác nép előtt megvilágítani a 
földi élet nehéz és sötét útjait, megmagyarázni nekik mindazt, 
amit hallanak és látnak, de gyakran talán nem értenek.

Különösen arra törekszünk, hogy a munkás osztály a 
társadalmi kérdésben világosan tájékozott legyen, és olyan 
szilárd meggyőződésű, hogy ellenségei semmiféle módon ne 
vezethessék félre, őket, a munkásokat, meg akarjuk tartani 
a kereszténység szilárd talaján, és megszilárdítani az édes 
hazaszeretetben.«

»Bízunk az Istenben, hogy a bunyevác—sokác nép meg
ért bennünket, hallgat ránk, és útmutatásunkat hallgatván, el
veinket szivébe zárván, biztosítja földi és örökéleti jólétét.«

Mindjárt az első szám félreérthetetlenül nyilatkozik ar
ról is, hogy kik a Naše novine ellenségei. »Egy alapító« alá
írással a szerkesztőség így válaszol erre a kérdésre:

»Azok, akik már előre, a nélkül hogy megismertek volna 
bennünket, mindenfelé azt hlresztellk, hogy mi csak „bunye
vác szó” leszünk, de nem „bunyevác újság”.«

»Címünk világosan és érthetően jelzi: mik vagyunk és 
kik vagyunk?

Mi Társadalmi és közgazdasági félhavi lap és Az Orszá
gos Keresztényszociélista Szövetség hivatalos közlönye va
gyunk. —  Tehát az a programunk, amit 1904-ben adott ki az 
Országos Keresztényszocialista Szövetség, és amely program 
a keresztény szocializmus ama pompás és fenséges elvét jut
tatja kifejezésre.«

»Vajon ki merné állítani, hogy mindez ellentétben áll a 
bunyevác—sokác nép igazságaival, s hogy ezzel a bunye
vác—sokác népet tévútra vezetik?«

Aztán van egy cikk a harmadik oldalon is, Mit akarunk? 
(Sta hoćemo?) címmel. Ebben szintén a keresztényszocialista 
táborhoz tartozását hangsúlyozza a lap, s így érvel:

»Két oldalról is felkínálják a munkásnépnek, hogy enged
jen, és két oldalról hallja a biztató szavakat: Ide hozzánk, test
vér! mi segítünk rajtad, és csak mi segíthetünk neked. Az egyik



a szociáldemokrata oldal, a másik pedig a keresztényszod- 
alista. Az első egy új rendről álmodik, amelyben mindenkinek 
egyforma jogai és egyforma kötelességei lesznek; és minthogy 
a jelenlegi társadalmi rend ellenzi ezt az újat, ezért le akarja 
rombolni. A másik meg úgy vélekedik: hogy a jelenlegi társa
dalmi rendet az Isten teremtette, s így az emberiség csakis 
ebben a rendben maradhat fenn, s ha tán valami nincs rend
jén benne, azt helyre kell hozni. Vajon hol az igazság? Me
lyik oldalon?

A keresztényszocialisták oldalán, é s  miért? Jól fontoljá
tok meg a következő dolgokat, s mindent könnyen megértetek.«

»Vajon lehetséges-e a jelenlegi társadalmi rendet —  
amelyet a mindentudó isteni gondviselés vezetett be, és ame
lyet az emberiség hatezer éves története annyiszor kipróbált
—  kérdem, lehetséges-e: egy ilyen rendet teljesen megsemmi
síteni és lerombolni?

Ez nem lehet lehetséges.«
Ezt a szellemet védi és hirdeti a lap szinte minden cik

kében, akár Hegedűs Lénárd bajmoki plébános, avagy dr. 
Prohászka Ottokár beszédeit ismerteti, vitába szállva a szociál
demokratákkal.

1908, azaz a második évfolyam első számától kezdve 
hetilappá lesz a Naše novine. Ez a hetilappá válás azonban 
azt is jelenti, hogy csak 4 oldalas lesz az előbbi 8 oldal he
lyett. Az év végétől pedig a megváltozott alcím jelzi, hogy im
már »társadalmi, közgazdasági és politikai hetilap«. 1909. ok
tóber 9-én aztán a Szent Antal nyomda bejelentette,223 hogy 
dr. Joso Mamužić megvált a felelős szerkesztő posztjától, és 
helyette Iván Petreš, a Szent Teréz-plébánia segédlelkésze 
vette át a szerkesztés munkáját.

Iván Petreš Katymáron született 1876. október 21-én. Az 
elemi iskola elvégzése után a gimnáziumot Kalocsán végezte, 
majd pedig a budapesti központi papnevelő intézet növendéke 
lett. 1900jban pappá szentelték. Ezután Almáson, Miskén és a 
szabadkai Szent Teréz-templombán káplánkodott, majd admi
nisztrátor volt Horgoson, a Szent Teréz-tem plombán és Felső- 
szentivánon, végül pedig plébánossá és esperessé nevezték ki 
Csávolyon. 1910-ben került el Szabadkáról, s akkor Blaško Ra
jié váltotta fel a felelős szerkesztői székben. 1937. június 14-én 
(vagy mint a Subotiőke novine 1937. június 18-i száma közölte: 
16-án, szerdán reggel) hunyt el a bajai kórházban.

Már kora ifjúságában elkezdett irodalommal foglalkozni, 
és első verse a Nevenben jelent meg. Több önáMó műve is van. 
Ezek a következők: Moje jadi —  lírai versek (Szabadka, 1912); 
Teška vrimena —  történelmi játék 4 felvonásban (a Danica 
kiadásában jelent meg Szabadkán, 1933-ban), mély a bunye
vácok letelepedése utáni időket eleveníti fel; Dva bila gavrana



— öt felvonásos dráma (a Darrica adta ki 1933-ban); Dositna 
ljubav —  5 felvonásos vígjáték (Szabadka, 1933); Poštenje i mar- 
Ijivost sve nadvlada — dráma 3 felvonásban (kéziratban); Ne- 
vještina igra — színpadi mű, kéziratban (1935-ben Baján be
mutatták). Jellemzőek Iván Petrešre a hazafias versek és a 
népi életből vett elbeszélések.

Egy verse különösen nagy port vert fel, amely éppen a 
Naše novinében jelent meg, de nem Iván Petreš neve alatt, 
hanem Öongradac aláírással. A vers címe: Kadgod i sad (Egy
kor és most), s ebben az akkor horgosi adminisztrátor Petreš 
olyan témához nyúlt, hogy a szegedi királyi ügyész vádat 
emelt ellene amiatt, hogy a Naše novine keresztény olvasóit 
a zsidó vallásúak ellen uszította. Az ügy húzódott egy dara
big, 1908 májusától egészen októberig, s akkor a királyi vád
tanács is magáévá tette a vádat. 1908. november 17-én tartot
ták meg a tárgyalást Szegeden, s ez végül is Iván Petreš 
felmentésével végződött. A tárgyalás után aztán a Danica, a 
Katolički pučki savez 1909. évi kalendáriuma, amelyet a buda
pesti Katolikus Népszövetség adott ki, s a szabadkai Szent 
Antal nyomda állított elő, újra közölte a teljes verset, és 
utána a tárgyalásról beszámolva, Petreš védekezését is, amely 
valóságos szónoklat volt. (A tárgyalásról előzőleg már beszá
molt a Naše novine is.) Hadd idézzek belőle, mert jellemző az 
akkori korra, és ezen keresztül a Naše novinéra is:

»A Naše novine a hazaszerető keresztényszocialisták 
hivatalos közlönye, és célja: megvédelmezni a hazafias bunye
vác munkásokat a hitetlen és hazafiatlan szociáldemokráciá
val szemben. Ez a cél vezetett engem is, amikor versemet 
írtam.«

És aztán:
«Legfontosabb az a kérdés, hogy szabad volt-e az ellen

séges tábort zsidó szocializmusnak neveznem, vagy nem?«
»Hiszen a demokrácia megteremtői és mesterei, Marx 

és Lassalle zsidók voltak. A demokrácia német vezérei, mint 
például dr. Aarons, Stadhaagen, Bernstein, Goídstein, Herzfeld 
és a többiek valamennyien zsidók; Ausztriában zsidók vezetik 
a demokratákat, mint például: Adler, Elbogen (valószínűleg 
Withelm Ellenbogen —  K. T.), Jajteles, Ingwar, Silbermann; ná
lunk Magyarországon pedig megintcsak csupa zsidó a de
mokraták vezére, mint például: Mezőfi, Izrael, Goldner, Welt- 
ner, Buchinger, Groszmann, Trebitsch-Tarczai, Forgács, Fleisch- 
mann és a hitetlen Bokányi.«

Mindebből az következik —  fejtegette — , hogy ő nem 
általiéiban a zsidókat értette akkor, amikor zsidót mondott, ha
nem ez csak puszta általánosítás volt a nevek felsorolása he
lyett. E védekezés alapján hozta meg felmentő ítéletét az es
küdtszék, mert úgymond Petreš nem bűnös, tehát fel keH 
menteni a vád és következményei alól.



Persze nemcsak a kalendárium emlékezett meg a fel
mentő Ítéletről, hanem a Bácskai Napló is 1908. november 
19-i számának 2. és 3. oldalián. Petreš ekkor már a Szent Te- 
réz-plébánia káplánja volt. És természetesen a Bácskai Nap
ló is hosszan idéz védekezéséből, imigyen:

»Mint a nép vezetésére kirendelt lelkésznek, kötelessé
gem volt odakiáltani, hogy ti bunyevácok, hősök unokái, ne 
hallgassatok a szociáldemokrata zsidó izgatókra, mert azok 
hiteteket becsmériik és a hazaszeretetei akarják kioltani szíve
tekből, hanem hagyjátok oda a vörös lobogót, s álljatok a 
szeplőtelen magyar trikolór alá!«

A Bácskai Napló szinte szóról szóra úgy idézi a védekező 
szónoklatot, mint a Danica. A bíróság előtt egyébként — mint 
a Bácskai Napló november 18-i számának a Törvényszék ro
vatban közölt híréből megtudjuk —  dr. Veréb Gyula, a Bács
kai Napló felelős szerkesztője Petreš védője. A Bácskai Nap
ló egyébként így zárja híradását:

» .. .dr. Veréb Gyula tagadta jogi szempontból azt, hogy 
a költeményben izgatás foglaltatnék, majd Petres János mon
dott tartalmas, a költemény igazát az utolsó betűig igazoló 
beszédet. E beszéd hatása alatt az esküdtek Petres Jánost 
egyhangúlag nem bűnösnek mondották ki, mire a törvényszék 
kimondotta a felmentő ítéletet.«

Ilyen happy enddel végződött tehát a Naše novine le
endő felelős szerkesztőjének bírósági pere. S hogy Petreš a 
továbbiakban sem lett hűtlen elveihez, az kiviláglik a Naše no- 
vinébői is. Már az 1909. október 10-i számban, amikor átvette 
a lap felelős szerkesztését, ekképpen szűri le a tapasztalatot 
a Naše novine több mint két esztendős .múltjából:

»Minthogy az előfizetők száma napról napra emelkedik, 
kevélység nélkül kimondhatjuk, hogy eltaláltuk azt az irányt, 
amely nagyrabecsült olvasóink szivéhez vezet.«

» . . .  amikor azt jelentjük, hogy dr. Joso Mamužić, az 
eddigi felelős szerkesztő leköszönt a szerkesztésről,. . .  egy
úttal szilárd hitet teszünk arról, hogy a Naše novinét mostantól 
kezdve is ugyanabban a hazafias és önzetlen irányban szer
kesztjük, amelynek alapján a mi szerény lapunk olyan várat
lanul kedvessé vált kedves olvasóink előtt.«

Iván Petreš azonban nem sokáig maradt a lap élén.
1910. május 22-én Blaž Rajié foglalta el helyét. Petreš ugyanis 
nagy elfoglaltságára való hivatkozással leköszönt. Az új felelős 
szerkesztő —  akárcsak elődje — szintén a Szent Teréz-plébá- 
nia káplánja volt. Rajióról úgy emlékezik meg a bemutató cikk, 
hogy a lap munkatársa volt már kezdettől fogva. A nép fá
radhatatlan papnak ismeri, és írói jó tulajdonságairól már nem 
egy elterjedt irodalmi termék tanúskodik.



»Blaž Rajié ezenkívül igazi szabadkai, aki teljesen meg
érti a bunyevác nép gondolkodását, ismeri hibáit és erényeit 
is, de ismeri szükségleteit is. Egyébként igazi és derék művé
sze a bunyevác nyelvnek és beszédnek is.«

Hadd mutassam be hát Blaško, azaz Blaž Rajićot is köze
lebbről! Szabadkán született 1878. január 7-én. Iskoláit Szabad
kán, majd a gimnázium utolsó osztályait Kalocsán végezte. 
Ott végezte el a papnevelő intézetet is, és 1902-ben pappá 
szentelték. Először Dusnokon, Szantován, majd pedig a sza
badkai Szent Teréz-plébánián volt káplán, s 1911-ben plébá
nossá nevezték ki a Rókus-templomba. Ebben az évben meg
vált a Naše novine szerkesztői székétől is, 1912-ben pedig ő 
alakította meg a katolikus leányegyesületet, amely arról ne
vezetes, hogy az honosította meg a Dužijanca népi ünnepélyt.

Blaško Rajió élettörténetéhez tartozik, hogy 1918. októ
ber 28-án a bunyevácok képviseletében ő is részt vett azon 
a zágrábi történelmi ülésen, amelyen kimondták az Osztrák— 
Magyar Monarchiától való elszakadást. 1918. november 25-én 
pedig ő vezette a bunyevácok küldöttségét az Újvidéken meg
rendezett nagy népgyűlésen. Járt Párizsban is ebben az idő
ben, és dokumentumokat terjesztett elő arról, hogy Szabadka 
a Szerb— Horvát— Szlovén Királysághoz tartozik. A továbbiak
ban háromszor is képviselővé választották. 1924-ben ő lett a 
bácskai püspökség fővikáriusa és apostoli protonotáriusa. Az
tán 1944-ben egy ideig a népfelszabaditó bizottság elnöke is 
volt. 1951. január 3-án hunyt el Szabadkán.

Számos mű jelzi irodalmi munkásságát. 1907-ben Sza
badkán jelent meg Šta obećaje crvena demokracija? A što 
daje? (Mit igér a vörös demokrácia? é s  mit ad?) című írása, 
mely támadás volt a szociáldemokrácia ellen. 1910-ben Prid- 
slava címen elbeszélést adott ki az első keresztény időkből. 
Amikor 1941— 42-ben a budai ferencrendi kolostorban volt in
ternálva, Siava (Dicsőség) címen 24 énekből álló eposzt irt, 
mely Budapesten van meg kéziratban. 1913-ban Szabadkán 
adták ki Betlehem című 3 felvonásos pásztorjátékát. További 
müvei: Stari mirotvorci (elbeszélések az apostolok korából, 
Szabadka, 1925), Našim šorom (szabadkai elbeszélések, Sza
badka, 1928), Bunjevčice (képek a bunyevác horvátok életé
ből, Zágráb, 1936), Muka Isusova (dráma 7 felvonásban, kéz
iratban). írt ezenkívül verseket és cikkeket is.

Blaško Rajió azonban szintén nem hosszú ideig felelt a 
Naše novine szerkesztéséért. Mint már jeleztem is, akkortájt, 
amikor plébánossá nevezték ki, átadta a lapot egy másik káp
lánnak, Matija Catalinaonak. Catalinac 1878. november 6-án 
született Koluton. 1903-ban avatták pappá, majd Csonopiyán, 
Szabadkán és Újvidéken káplánkodott. 1919-ben Béregre plé
bánosnak nevezték ki, és ott is halt meg 1929. február 19-én. 
Jeles hitszónoknak tartották.



1911. november 5-én vette át a felelős szerkesztő tisztjét 
minden különösebb bejelentés nélkül, de 1913. július 27-én, 
illetve augusztus 10-én (az első dátum egy későbbi bejelentés
ből -’4 származik, amelyet egy 1914. augusztus 21-én kiadott 
felhívás alapján kellett tenniök a lapoknak, tehát téves is lehet) 
ismét Blaž Rajiénak adta át helyét. A Naše novine még több 
szerkesztőt is váltott. Šokčić szerint a szerkesztők között vol
tak bizonyos Heitzmann és Sorg és más papok is, akiknek 
semmi kapcsolatuk nem volt a magyarországi horvátokkal. Én 
magam nem találkoztam Heitzmann és Sorg nevével a lapnál, 
annyit tudok róluk, hogy ők a Szent Antal nyomda igazgatói 
voltak. Annyi azonban bizonyos, hogy a lapot általában »ma
gyarbarát« névvel illették bunyevác körökben —  és nem is 
indokolatlanul. Ez volt a vélemény a Aleven köreiben is, amely
—  bár szintén katolikus politikát folytatott —  éles ellentétbe 
került a keresztényszocialista Naše novinéve\. A bunyevácság 
körében ugyanis bizonyos kettéválás volt tapasztalható, fő
leg azután, hogy a néppárt nem váltotta be a hozzáfűzött re
ményeket. Ez a kettéválás elsősorban a nemzetiségi kérdésben 
elfoglalt különböző álláspontok következménye, amire még 
majd visszatérek a továbbiakban. Ez okozta a Neven és a 
Naše novine közötti ellentéteket is.

De hadd térek vissza a Naše novine szerkesztőihez! 
Sokéié ugyan azt írja, hogy Mészáros Béla a Naše novine 
egyik főmunkatársa volt, de megállapítottam, 'hogy nemcsak 
főmunkatárs volt, hanem a későbbiekben felelős szerkesztő is. 
De csak később, mert Rajié után még nem ő következett, ha
nem újra az első felelős szerkesztő tért vissza dr. Joso Ma- 
mužić személyében, aki 1913. szeptember 28-án kezdte meg 
munkáját, s ez alkalomból közölt beköszöntőjében nagyjából 
megismétli azt, amit már a lap indításakor is elmondott. 1914. 
május 3-ától kezdve aztán a felelős szerkesztő posztját áten
gedte Mészáros Bélának, s ő mint szerkesztő tevékenykedett 
tovább. Néhány hónap múlva, augusztus 24-étöl Mészárost 
Stipan Subotiéki váltotta fel rövid időre, de 1915. január 24- 
étől újra Mészáros a felelős szerkesztő, és a vezető gárda így 
alakul: szerkesztő dr. Joso Mamužić, felelős szerkesztő Mészá
ros Béla, főszerkesztő Stipan Subotiéki.

Ekkor azonban már folyt a háború, s természetesen a 
Naše novine 'is bekapcsolódott a magyar lapokkal együtt a 
hadijelentések közlésébe. 1914. szeptember 13-án egész oldal
szélességet betöltő új, nagyobb címbetűkkel jelenik meg a 
lap, s ugyanebben a számban az első oldalon szembetűnő 
cím hirdeti a kezdeti magyar sikereket: Csapataink fényesen 
tartják magukat (Sjajno držanje naših četa). S az alcím is ezt 
hirdeti: Vereséget szenvedett a Timoki hadosztály —  A szer- 
bek veresége. Ekkor már a Neven sem jelent meg, a Naše 
novine voilt az egyedüli horvát lap Szabadkán, de csak a nyelve



volt bunyevác, a bunyevác szellemről azonban a háború kö
rülményei közepette teljesen le kellett mondania. 1916-ban 
azonban már kevésbé hangosakká váltak a háborús 'híradások, 
hiszen a monarchia ügye is kezdett rosszul állni. Ebben az 
időben az imént jelzett szerkesztői hármasból (1916. január 
30-án) kimaradt Stipan Subotički, úgyhogy csak Mamužić és 
Mészáros Béla maradt tovább.

Hadd mondom el itt Mészárosról, hogy Zomborban szü
letett 1880. június (egyes adatok szerint július) 26-án. Elemi 
iskoláit is ott végezte, s aztán Kalocsán készült fel papi hiva
tására. 1903-ban szentelték pappá, majd káplán volt Bajmo- 
kon, Dusnokon, a szabadkai Szent György- és Rókus-templom- 
ban, valamint Zomborban, 1911-ben hitoktató Szabadkán, s 
szintén itt káplán a Szent Teréz-templomban, 1914-től pedig 
Tompán adminisztrátor. A háború után, 1925-től Vaskúton volt 
plébános. Irt is, de csupán egy önálló műve van: a Szabadkán 
1915-ben megjelent Devetnice u őast Gospe Lurdske (Kilenc- 
napos ájtatosság a Lourdes-i Nagyasszony tiszteletére). Mint a 
keresztényszocializmus híve, számos cikket írt a Naše noviné- 
be. A lapra visszatérve meg kell említenem, hogy 1918. június 
2-án már megszűnik a keresztényszocialisták orgánuma len
ni. Ezt jelzi, hogy címe alól eltűnik a keresztényszocialista 
párt alcímbe foglalt neve. Ellenben már előzőleg is, 1918 
januárjától kezdve ilyen, egész oldalszélességű felhívások 
jelennek meg az első és a további oldalakon is: »Bunyevácok 
és sokácok! Terjesszétek egyedüli lapotokat: a Naše novinét.« 
Vagy más változatban: »Siessünk megújítani az előfizetést a 
mi bunyevác—sokác lapunkra: a Naše novirtére.« És egy har
madik változat: »Aki a jó olvasmányt terjeszti, apostoli munkát 
végez.«

A lap egyébként egészen megváltoztatta jellegét a há
ború folyamán. Elmaradtak belőle a kezdeti nagyobb címek 
is, és egyre inkább rovatokra tagolódott, és egyre inkább kiüt
köztek benne azok a magyarbarát törekvések, amelyek elvá
lasztották a bunyevác— horvát nemzeti irányvonaltól, amelyet 
a Neven gárdája képviselt.

1917. szeptember 30-*i számában például egy cikket közölt 
Trabunjanje o Bunjevaökim Hrvatima (Üres fecsegés a bunye
vác horvátokról) címmel. A zágrábi Novine című lappal vitázva 
(a Neven, mint ismeretes, ebben az időben nem jelent meg), 
megemlíti, hogy a Novine »már másodszor beleköt a Naše no- 
vinébe, és semmiképpen sincs ínyére, hogy ez a becsületes 
lap nem ír a maga hazája ellen. A zágrábi Novine valamiféle 
„bunyevác horvátokról” fecseg, akiket Magyarországon borzal
masan sanyargatnak, és a Novinének a maga hazafias nagy
lelkűségében a segítségükre kell sietnie.«



»Vajon önök, ott a zágrábi Novine tájékán nem értenek 
r á c u l ,  ha mi azt mondjuk, hogy Magyarországon nincsenek 
horvétok?«

»Amikor Mandióot és az ő Neven jé t emlegetik nekünk, 
akkor számunkra halott emberek, és egyáltalán nincs előttünk 
becsületük. A Neven című lapot és az önök Subotiöka Darti- 
céját betiltották pánszlávizmus miatt, mert az államban az ál
lamtól idegen eszméket követtek! Erre nem volt szükségük se 
a bunyevácoknak, se a sokácoknak, egy egészen kicsiny, fél
revezetett hazaficsoport kivételével.«

A cikk alatti aláírás így hangzik: »Egy „megmagyaroso- 
dott lelkész”«. És ugyanez a »megmagyarosodott lelkész« még 
egy másik cikket is írt a Naše novine 1917. október 21 -i szá
mában Még egyszer a horvát bunyevácokról való fecsegésről 
címmel, és  ebben leszögezi:

» . . .  mi elveinkkel védelmezzük magát Horvátországot is, 
amelyben a horvátokon kívül nem ismerünk el más népet, s 
amikor ezt állítjuk, egyúttal a legkomolyabban azt üzenjük, 
hogy a bunyevácok és sokácok soha nem válnak horvátokká, 
bármennyire is erőlködnek önök ott túl a Dráván.«

S hogy nem csupán a horvátokkal szemben foglal állást 
a Naše novne, hanem a szerbekkel és a jugoszláv eszmével 
szemben is, arról egy másik cikk tanúskodik. 1918. április
14-én jelent meg, s a címe Jugoszlávia. »Katolikus« aláírással 
megállapítja, hogy a szerbek és horvátok emberemlékezet óta 
ádáz ellenségei egymásnak, s aztán így folytatja:

»A katolikus horvátok —  mintha valami váratlan köd va
kította volna el őket —  teli szájjal hirdetik új és egyedül üd
vös tanukat Jugoszláviáról, azaz a horvátok, szerbek és szlo
vének egységéről egy állam testében, a Habsburgok jogara 
alatt; de nem veszik észre, hogy a szerbek többnyire hallgat
nak, vagy ha megszólal is valamelyik vezérük, az nem a Habs
burgok jogaráról, hanem a Karagjorgjevióok trónjáról zenge- 
dezik.«

»Reméljük, hogy a nemes horvát nép nem hagyja magát 
félrevezetni, és mielőbb felfigyel mintapéldájára: Štadler sza
rajevói érsekre, aki először vette észre Jugoszláviában a ka
tolikus nyáját fenyegető nagy veszélyt, és ezért nyíltan szakí
tott vele.«

fgy vélekedik hát a Naše novine, amelynek utolsó pél
dánya az újvidéki Matica srpska könyvtárában az 1918. szep
tember 29-i szám, bár Iván Kujundžić azt írja, hogy megvannak 
az 1— 52-ig terjedő számok. Nem tudni, hogy megszűnt-e szep
temberben, vagy élt még tovább. Kemény György is csupán 
annyit közöl erre vonatkozóan, hogy 1918-«g jelent meg.225

A keresztény szocialista pártnak azonban volt a Naše no
vine mellett móg egy képviselője Szabadkán, amire már utal



tam is az előzőekben, amikor a Budapesten megjelenő Katho- 
likus Népszövetség című folyóiratot említettem, hozzátéve, 
hogy ennek szabadkai vonatkozásai is vannak. Igaz, ezek a 
vonatkozások csak alapos kutatómunka után deríthetők fel. 
Szentgyörgyi István azonban részletesen foglalkozott adatgyűj
tései során a katolikus sajtóval általában, és ő hívta fel figyel
memet erre az összefüggésre.

Amikor ugyanis Budapesten felfedeztem a Széchenyi 
Könyvtárban a Katolički pučki savez című szabadkai lapot, 
nem túlságosan sokat állapíthattam meg belőle, legfeljebb 
annyit, hogy a keresztényszocialista párt lapja. Megvan ugyan 
a könyvtárban az első évfolyam első száma is, de ebből a meg
jelenés pontos dátuma sem derül ki, csupán az év: 1908. Azt 
jegyeztem fel róla, hogy Szabadkán, IV. Rákóczi u. 20. szám 
alatt van a szerkesztősége és kiadóhivatala, hogy ára egész 
évre 1 korona, ami a Katolikus Népszövetség tagjainak tag
díja, vagyis a tagok ingyen kapják.

Kijegyeztem egy idézetet is a beköszöntő cikkből. Ez 
így hangzik:

»A Katolikus Népszövetség egy nagy katolikus tábort ki- 
ván összegyűjteni és egyesíteni, hogy mint Magyarország több
sége biztosítsa a maga politikai és gazdasági kormányát, hogy 
mindig teljesíthesse kívánságait, hogy minden hitellenes tá
madást visszaverjen, hogy megújítsa a katolikus név régi di
csőségét és régi tekintélyét.«

»A Katolikus Népszövetség mozgalma nagyon korszerű, 
tehát sikerrel kell járnia.«

»Minél előbb össze kell gyűjteni egy nagy katolikus tá
bort, amely minél szorosabban egyesüljön, minél jobban fel le
gyen fegyverkezve, és minél nagyobb jártasságra tegyen szert, 
és mint ilyen, a maga erejénél fogva: a maga többségévei a 
mindennapi élet minden körülménye között valósítsa meg a 
katolikus elveket. Ez a szép feladat áll a Katolikus Népszö
vetség előtt, amely szervezetileg már 800 faluban meghono
sodott.«

Feljegyeztem továbbá, hogy a lap írt az új ipartörvényről, 
a szociáldemokraták programjának egy paragrafusáról, az ál
talános szavazati jogról, válaszolt jogi vonatkozású kérdésekre, 
sőt találtam benne egy írást még a fülbetegségről is. Felje
gyeztem azt is, hogy a szövetkezeti nyomda állította elő, 
hogy 16—20 oldalas lap volt, s első évében négy, a második
ban hét számára bukkantam, valamint hogy 1914-ben már na
gyobb volt a formátuma, s ekkor Budapesten, a IV. kerületben, 
a Ferenciek tere 7. szám alatt, a III. lépcsőház második emele
tén volt a szerkesztősége, s hogy a továbbiakban itt jélent meg 
a háború alatt. Ez azonban minden, amit megállapítottam, s



még csak arra sem tudtam rájönni, hogy ki is volt ennek a 
titokzatos keresztényszocialista lapnak a szerkesztője, tekint
ve hogy ezt nem tüntették fel egyetlen példányon sem.

A további megállapításokhoz aztán már Szentgyörgyi Ist
ván vezetett el, aki —  mikor tudomást szerzett a Katoliöki 
puöki savez című lap létezéséről —  a katolikus sajtóval kap
csolatos régebbi ismeretei révén kezdett kutatni a budapesti 
Katholikus Népszövetség című folyóirat körül, és érdekes meg
állapításokra jutott. A Katholikus Népszövetség című folyóirat
1907-ben indult meg Budapesten, s ezt követte nemsokára a 
német nyelvű Katolischer Vofksverein, majd 1908-ban a bu
nyevác Kato/iöki puöki savez megjelenése is. Ez a Katoliöki 
puőki savez tehát nem önálló lap volt, hanem a Budapesten 
megjelenő Katholikus Népszövetség egy változata. Ha tehát 
meg akarjuk érteni a Katoliöki puöki savez mibenlétét, tanul
mányozni kell a budapesti Katholikus Népszövetséget is. Ez a 
budapesti lap pedig havonként egyszer jelent meg —  július 
és augusztus kivételével. Az évi 10 füzet ára 1 korona volt, s 
a Népszövetség tagjai a tagdíj fejében ingyen kapták. A lapot 
Szentiványi Károly szerkesztette.

Az első számok első oldalán ugyanaz a címkép volt. 
amelyet később a Katoliöki puöki savez címlapján láttunk vi
szont. Amikor azonban megjelent ez a bunyevác lap, a Katho
likus Népszövetség másik címoldali képet kezdett közölni a 
magyar kiadásban. Éppen ebből lehet következtetni arra, hogy 
körülbelül mikor is indult meg a bunyevác lap, ha nincs is 
rajta pontos dátum. A magyar kiadásban az 1908. évi 2. szám
ban jelent meg utoljára a régi kép, a következő számban már 
felváltotta az új. A logika tehát azt mutatja, hogy 1908 márci
usában jelenhetett meg a Katoliöki puöki savez első száma.

Az így kikövetkeztetett dátum azonban nem egészen pon
tos. A Katoliöki puöki savez indulásának időpontjáról a Naše 
novine két kis híréből szerezhetünk tudomást. 1908. április
26-i számában ugyanis a következő kis hírt találjuk:

»Vasárnap megjelenik a Katoliöki puöki savez c. lap első 
száma bunyevác—sokác nyelven.«

A május 3-i számban pedig egy másik hír azt adja tud- 
tul, hogy megjelent a Katoliöki puöki savez, és kapható a sza
badkai nyomdaszövetkezetnél, IV. Rákóczi utca 20. szám alatt. 
Egy szám ára 10 fillér.

Ezek alapján pontosan megállapíthatjuk hát, bogy az első 
szám az 1908. április 26-a és május 3-a közé eső vasárnap 
került ki a nyomdából.

Ezeknek a tényeknek ismerete érthetővé teszi azt az 
adatot is, amely a Katoliöki puőki savez 1909. évi 3. számában 
jelent meg, s amelyet előbb feljegyezni sem mertem, hogy 
tudniillik a Katoliöki puőki savez 1908-ban 920 509 példányban



jelent meg. így azonban már érthető, hogy ez a szám nem 
csupán a bunyevác kiadásra vonatkozik, hanem a magyar, né
met és bunyevác kiadásra együttvéve.

És kiderült még valami. Az imént azt mondtam, hogy a 
Katholikus Népszövetségből évente tíz szám jelent meg. De 
ez sem egészen egyszerű. A tíz közül ugyanis egy —  az óv 
vége felé —  kimaradt, azzal, hogy ezt a számot a következő év
re szóló kalendárium helyettesítette. 1909-ben például a 8. szám 
nem jelent meg, ezt pótolta a kalendárium, 1910-ben pedig a 
nyolcadik szám után, a 9. szám helyett adták ki a kalendá
riumot. Említettem már, hogy 1914-ben már Budapesten volt 
a bunyevác lap szerkesztősége is, az átköltözés pontos dátu
mát azonban nem lehet megállapítani. És külön kérdés az, 
hogy a szerkesztőséggel együtt mindjárt átvitték-e a nyomását 
is. 1913-ban ugyanis még itt nyomták, 1916-ban pedig már 
Budapesten.

Ezek után pedig próbáljuk némiképpen összehasonlítani 
a magyar és a bunyevác számok tartalmát! Megállapítható, 
hogy a bunyevác kiadásban megjelent oikkek jó része a ma
gyar kiadásban megjelenteknek a szabad fordítása, illetve át
dolgozása. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a cikkek egyi
dejűleg jelentek meg, vagy hogy a horvát kiadás egy számmal 
később közölte őket. Az átvétel nagyon rendszertelenül és 
meglehetős késéssel történt, és nem olyan sorrendben, aho
gyan a cikkek a magyar kiadásban megjelentek. Minden jel 
arra mutat, hogy ezeket az átdolgozásokat nagyrészt Bladko 
Rajić készítette, aki —  mint ismeretes —  a Naše novinének is 
volt két ízben is felelős szerkesztője. A Katóiički pučki savez 
ugyanis aláírás 'helyett névjelekkel közölte az átdolgozott cik
keket (nem az eredeti cikk Írójának névjelével!), s ezek között 
a névjelek között többször jelentkezik a P. B. aláírás, ami 
minden jel szerint Pop Blaékót (Blaško pap) jelen-t. Ezt a fel
tevést az is alátámasztja, hogy Bladko Rajié a Katoliöki puöki 
savez kalendáriumában is szerepeit.

A fordításokon és átdolgozásokon kívül azonban voltak 
eredeti bunyevác oikkek is a lapban, de számuk meglehetősen 
kevés. Valószínűnek látszik, hogy az 'iniciáléval aláírt cikkek 
a fordító nevét rejtik, és csak a  teljes névvel aláírottak az ere
detiek. Az imént azt mondtam, hogy az átdolgozott cikkek név- 
jelek aláírásával jelentek meg a Katoliöki puöki savezban. Ez 
azonban mindig osak olyankor fordult elő, amikor a magyar 
kiadásban megjelent eredeti cikknek nem volt aláírása, vagyis 
csak a bunyevác kiadásban jelentkezett az iniciálé.

És ei keH mondani még valamit ezzel a lappal kapcsolat
ban. A KatoNöki puöki aavez eleinte i-ző, azaz bunyevác nyelv
járásban jelent meg, később azonban változás állt be, és már 
1909-től kezdve az ije-ző nyelvjárás, vagyis a horvát irodalmi



nyelv váltotta fel fokozatosan a 'bunyevác nyelvet. Ez a körül
mény arra mutat, hogy a Katolikus Népszövetség budapesti 
központja eredetileg csupán a bunyevácoknak és sokácoknak 
szánta a horvát kiadást, később azonban rájöttek arra, hogy ki 
kell terjeszteniök a terepet Muraközre is. Cikkek is jelentek 
meg arról a vidékről. És minden bizonnyal ezzel a kiterjesz
téssel áll kapcsolatban az a döntés is, hogy a lapot később át
költöztették Budapestre.

»Válságos időben é lü n k ...«

A Bácskai Hírlapról szólva megemlékeztem arról, hogy 
ennek az újságnak a fejlődésében Braun Henriknek volt a leg
főbb érdeme, és megemlítettem azt is, hogy 1909-ben, éspedig 
nap szerint március 7-én egy időre megvált a felelős szerkesz
tői széktől, és helyét dr. Havas Emil foglalta el. Ez a szerkesz
tőcsere azonban nem tartott hosszú ideig, mert Braun még 
ugyanabban az évben, augusztus 7-én újra elfoglalta felelős 
szerkesztői posztját a Bácskai HirtapnáA, és Havas Emil lett a 
társszerkesztője. Vajon mi a magyarázata enne a rövid távol
létnek? A megválás okát ugyan nem tudom, de a megválás 
időtartamára megadja a választ az 1909. mácius 14-én megje
lent új lap, a Délmagyarország, amelynek Braun Henrik lett a 
felelős szerkesztője, s amikor ez a lap megszűnt (1909. június 
28-án), újra visszatért eredeti lapjához, a Bácskai Hírlapihoz.

Lehet, hogy a lapindítás már előre meg lehetett beszélve, 
s erre mutat a kilépés és az új lap megindulása közötti mind
össze egyhetes időszak, de az is lehet, hogy csak a Bácskai 
Hírlaptól való kilépése után egyezett meg Braun Szántó Lajos 
szabadkai nyomdatulajdonossal a feflelős szerkesztői tisztség 
elvállalása kérdésében. Akárhogy volt is, annyi bizonyos, hogy 
1909. március 13-án Szántó Lajos bejelentette a polgármester
nek, hogy politikai lapot indít.226 Azt is bejelentette, hogy a 
lap felelős szerkesztője Braun Henrik hírlapíró lesz. A szer
kesztőség a Kossuth utcáiban, a Pest száNoda épületében van, 
s a lapot az I. köri Bercsényi utca 3. szám alatti nyomda ál
lítja elő.

Másnap aztán meg is jelent a Délmagyarország 1. száma, 
s ezen nem csupán Braun Henrik neve szerepelt mint felelős 
szerkesztőé, hanem mellette ott állt dr. Baioghy Ernő neve 
is, aki a főszerkesztő helyét töltötte be. Braun Henrikről már 
szóltam bővebben a Bácskai Hírlappal kapcsolatban, így hát 
most még dr. Baloghy Ernő éHetrajzát ismertetem nagy vona
lakban.

Bócsben született 1867. november 8-<án. Az egyetemet 
Budapesten, Grazban, Berlinben és Párizsban végezte el. Zom
borban ügyvédi irodát nyitott, és 1890. november 4-étől 1905.



január 6-áig az ottani Bácska szerkesztője volt. A közéletben 
a függetlenségi párt tagjaként vett részt, és 1906-ban az újver- 
bászi kerület országgyűlési képviselőjévé is megválasztották. 
Az ő nevéhez fűződik a függetlenségi párt Bács-Bodrog vár
megyei szervezőmunkája. Többször járt Olaszországban is, és 
a zombori Bácskában közölte a reneszánsz kori nagy festő
művészek munkáiról szóló képzőművészeti cikkeit. Cikkei meg
jelentek továbbá a Jog, a Magyarország, a Pesti Hírlap és a 
Pester Lloyd hasábjain is. 1918 novemberében főispán és Bács- 
Bodrog vármegye és Zombor kormánybiztosa, decemberben 
pedig miniszterelnökségi államtitkár lett. 1919. január 19-én 
tárca nélküli miniszterré és a közélelmezési hivatal vezetőjévé 
nevezték ki, a tanácsköztársaság kikiáltásakor azonban lemon
dott. Több önálló irodalmi munkát megjelentetett. 1894-t>en 
Zomborban jelent meg Adatok a zombori takarékpénztár 25 
éves történetéhez című műve, 1906-ban, szintén Zomborban 
adta ki A képviselőházban a felirati vita alkalmával elmondott 
beszédéi, a következő évben, 1907-ben Budapesten jelent meg 
A képviselői mentelmi jog köréből című munkája, és 1918-ban 
szintén Budapesten adták ki még két könyvét. Az egyiknek 
A magyar kultúra és a nemzetiség a címe, a másiknak pedig 
A magyar nyelv és a választási reform.

Ha tekintetbe vesszük dr. Baloghy Ernő függetlenségi 
párti tevékenységét, s ha tudjuk azt is, hogy a Braun Henrik 
szerkesztette Bácskai Hírlap egy ideig (éppen 1909ng) a füg
getlenségi párt lapjaként szerepelt, akkor nyilvánvalóvá válik 
az is, hogy az új lap, a Détmagyarország, milyen politika szol
gálatában állott.

A hétfő kivételével] mindennap megjelenő lap első száma 
a bizonytalan, politikailag sokfelé ágazó törekvések korának 
szellemében köszöntötte olvasóit:

»A szabad magyar sajtó hatvanegyedik születésnapián új 
lapot adunk az olvasó közönség kezébe.«

»A magyar közélet napjainkban a hullámverés tetőpont
ján van, vagy legalább afelé közeledik.

Válságos időben élünk. Politikai és kulturális válságok 
részben folynak, részben küszöbön állanak. A belpolitikában 
zavarok vannak. Senki sem tudja pontosan a helyét, a sze
repét. A politikai színpadon fejetlenség uralkodik.«

»Az ország sok baja, a kiáltó elmaradottság, kulturálat- 
lanság, a nagy gazdasági és nemzetiségi ellentétek, a tömegek 
küzdelme a létért, érvényesülésért, a társadalmi forrongások 
egyre fenyegetőbb modorban : figyelmeztetik az alkotmányos 
tényezőket, hogy a politika nem játék, hanem a reális való
ságokból szervesen folyó életműködés.«



»Szabadka túlnőtte önmagát. Ez a sajátságosán fejlő
dött, speciális természetű municipium birtokában van minda
zoknak a tényezőknek, a melyeik az általános anyagi és szel
lemi fejlődéshez szükségesek, és mégis mindezideig nem ju
tott ebben a fejlődésben a kívánatos magaslatra.«

»Törekvésünk az lesz, hogy szavainknak, akciónknak 
eredménye mindenkor Szabadkának, ennek a megyének, de 
az országnak is javát szolgálja.«

Az 1. szám második oldalán még Fernbaoh Károly, a 
megye és Zombor város főispánja is nyilatkozott az induló 
lapról a szerkesztőséghez írt levelében. Egyebek között eze
ket írta:

»Hazafias örömmel értesültem, hogy az önök kitűnő és 
elismert vezetése alatt Délmagyarország címen egy olyan poli
tikai napilap indul meg Szabadkán, mely kétségtelenül méltá
nyolandó helyi jelentősége mellett egyenlő soron kívánja szol
gálni Bácsbodrogvármegye, sőt egész Délmagyarország ér
dekeit . . .  «

»Vármegyénkben és a vármegye nagyobb városaiban már 
évek óta létesültek ugyan zsurnaiisztikai vállalkozások, de az 
önök zászlóbontását szükségesnek látom, mert csakugyan 
szükség van a publicisztikának olyan bácsmegyei szervére, 
amely modern eszközökkel, kipróbált és jeles, önzetlen és ha
zafias toHal küzd azokért az eszmékért, melyek mindnyájunkat 
lelkesítenek és amelyek elérhetése az önök lapjának megala
kulásával egyöntetűbben és célravezetőbben elérhetőnek lát
szik.«

Igaz, semmitmondó, tartatom nélküli szavak, minden konk
rétum nélkül, de hát a politikus főispán szavai. És ebben az 
esetben nyilván nem is a mondanivaló volt a fontos, hanem 
a főispán részéről jött üdvözlő sorok. A lap élettartamát azon
ban ez a felülről jött üdvözlet sem tudta meghosszabbítani. 
Lehet azonban, hogy ehhez hozzájárult a túlzott költekezés is. 
A Délmagyarország ugyanis —  a legtöbb laptól eltérően —
8— 10 oldalas terjedelemben jelent meg, sőt volt, amikor 16 
oldalt adott.

Mindenesetre elmondható róla, hogy higgadtabb hangot 
üt meg, mint sok más újság. Megemlékezik ugyan ő is a há
borús veszélyről, akér a Szabadkai Újság, de nem uszít hábo
rúra, sőt inkább csitítja a hangulatot, hogy a behívásokból még 
egyáltalán nem lehet arra következtetni, hogy a háború elkerül
hetetlen, és noha egy kicsit —  az általános hangulatnak megfe
lelően —  lenézően nyilatkozik Szerbiáról, mégis leszögezi, 
hogy »a háborús hírek nyugtalanítanak bennünket már hetek 
óta . . .«

El kell még mondani azt is, hogy a Délmagyarország szo
lid kiállítású lap volt, nem törekedett szenzációkra, még címei



sem kiabáltak. A Széchenyi Könyvtárban az 1909. június 27-i 
szám az utolsó belőle. A levéltári adatokból pontosan meg le
het állapítani, hogy mikor szűnt meg. Ugyanis Szántó Lajos
1909. július 8-án azt jelentette a polgármesteri hivatalnak,227 
hogy a Délmagyarország megjelenését június 28-án beszün
tette. A június 27-i szám tehát valóban az utolsó.

Alig telt el azonban egy-két hónap a Délmagyarország 
megszűnése után, máris újabb lappal gazdagodott a szabadkai 
sajtóélet. Igaz, ez semmiféle rokonságban nem volt a Délma- 
gyarországga\, más volt a rendeltetése, más volt az érdeklő
dési köre, s mindössze talán az az egyező bennük, hogy ez 
az újabb lap, a Tisztviselő Újság is azokban a válságos idők
ben jelent meg, amelyeket a Délmagyarország beköszöntője 
úgy jellemezett, hogy »senki sem tudja pontosan a helyét, a 
szerepét. A politikai színpadon fejetlenség uralkodik«.

Ezekben az időkben a szociáldemokrata párt megpróbálta 
maga köré tömöríteni a munkásságot, a keresztényszocialisták 
a vallás vonzóerejére támaszkodva igyekeztek szembeszállni 
a »vörös demokráciával«, a koalíció lényegében teljesen fel
bomlott, a függetlenségi párt maga is két ellenséges csoportra 
szakadt, s ebben a rendkívül zavaros politikai helyzetben a 
Tisztviselő Újság egy egészen különálló csoport, a tisztviselői 
réteg érdekeinek kizárólagos szolgálatába szegődött.

Szokatlan dolog, de ezúttal mégis úgy történt, hogy előbb,
1909. szeptember 15-én megjelent a lap első száma, és csak 
másnap, szeptember 16-án érkezett be a polgármesteri hiva
talba a kiadóhivatal bejelentése, hogy megindult egy új lap, 
a Tisztviselői Újság, s ennek szerkesztője dr. Gál Lajos kir. 
járásbíró, kiadótulajdonosa pedig a Krausz és Fischer nyomda- 
vállalat.228 Az már a polgármester határozatából derül ki, hogy 
a lap havonként kétszer jelenik meg, hogy nem politikai tar
talmú, s hogy szerkesztősége, kiadóhivatala és előállítási helye 
egyaránt a Kossuth utcai Vojnich-palotában van. Mindez azon
ban már nem újság, mert hiszen a 15-én megjelent lapból 
már előzőleg kiderült, hogy a Tisztviselői Újság minden hónap 
1-én és 15-én jelenik meg, sőt ennél jóval több is. Az új lap
nak ugyanis igen hosszú alcíme van: »Az összes állami, tör
vényhatósági, községi tisztviselők, vasutasok, postások, tan
férfiak, magánhivatalnokok és egyéb szellemi munkások érde
keit képviselő jogi lap.« Tehát lényegében hangsúlyozottan az 
értelmiség lapja. Ilyen lap még nem volt Szabadkán. És még 
egyedülállóbbá teszi az, ami az Előfizetési felhívásból kiderül, 
hogy »a T i s z t v i s e l ő  Ú j s á g  országos jellegű lap lesz, 
amennyiben az összes állami, megyei, törvényhatósági és köz
ségi tisztviselők, valamint a tanárok, tanítók, postások, vasuta
sok, bankhivatalnokok és más magántisztviselők személyi ér
dekeit óhajtja szolgálni«.



De olvassuk csak tovább a bemutatkozó sorokat!
« . . .  képviseli maid ez a lap az ügyvédek, orvosok, mér

nökök és minden egyéb lateiner pályán működőknek is evi
dens érdekeit.«

« . . .  tehát valójában az ö s s z e s  s z e l l e m i  munká
sok újságja lesz.«

" . . .  küzdeni fogunk a szellemi proletárizmus ellen. Har
colni fogunk a tisztviselők anyagi jobblétéért.«

»A Tisztviselő Újság életfeladatának különösen az o r- 
s z á g o s t i s z t v i s e l ő i  p á r t  m e g a l a k í t á s á t  t ű z 
t e ki .

Ebben a pártban a minden osztályú tisztviselők és más 
szellemi munkások közös harcra egyesülhetnének. Ennek a 
pártnak további feladatát az képezné, hogy a tisztviselőknek 
az országházban is hatalmas szószólói legyenek egykoron.«

« . . .  a T i s z t v i s e l ő  Ú j s á g  n e m  c s u p á n  a 
t i s z t v i s e l ő k  és  s z e l l e m i  m u n k á s o k  é r d e k e i t  
v é d i  me g ,  h a n e m  a k ö z ö s s é g é t  is.  Mert a tisztvi
selői érdekek a közösség érdekeivel vannak összeforrva.«__
»Hiába hoznak jó törvényeket (ha hoznak ilyeneket), ha azok 
őrei, alkalmazói gyöngék; ha azok rossz fizetésű, gondokkal 
küzdő, ideges tisztviselők. A törvények igy az életben célt 
tévesztenek. Hiába jó a fegyver, ha a katona nem tudja kezel
ni. És minél több a tisztviselők javadalmazása, annál több jö
vedelme lesz az iparosnak és kereskedőnek is.«

és  aztán következik a  panaszok felsorolása:
»Közviszonyaink rosszabbodtak! Most is robotol a sze

gény hivatalnok, nyomorog az ügyvéd, az orvos. Szabadsá
gukban korlátozta a vasutasokat a szerencsétlenül megcsinált 
„szolgálati pragmatika" . . .  Elégedetlenség, keserűség, sze
génység terjed mindenfelé.« . . .  »A szellemi munkások között 
nem az érdemesekből lesznek az elöljárók, hanem a legjobb 
összekötettésekkel rendelkezőkből. Orgiákat ül a prepoten- 
ci al . . . « » . . .  Ex offó úri pálya a mienk, de koldus tarisznyával 
kell járnunk a világot!. . .  «

»Feltámadunk, hogy elpanaszoljuk a szellemi munkások 
nyomorát. Hogy feltárjuk a sok igazságtalanságot, mellőztetést, 
keserűséget, amiben a z  o r s z á g  l e g é r t é k e s e b b  e l e 
m e i  s e n y v e d n e  k!«

Ne feledjük el, hogy a Tisztviselő Újság felelős szerkesz
tője dr. Gál Lajos királyi járásbíró. Bizonyára furcsának, szo
katlannak látszik, hogy a törvény szigorú őre a lázadó szere
pében lép fel, még ha ez a lázadás csak tisztviselői elégedet
lenség szüleménye is! De hadd mondom el röviden, hogy ki 
is volt ez a dr. Gál Lajos! 1866-ban született Alsóhangony köz
ségben. Középiskoláinak elvégzése után a Pázmány Péter Tu



dományegyetemen, aztán az egri és a nagyváradi jogakadé
mián tanult, s utána állami szolgálatba lépett. A miskolci, majd 
a makói pénzügyigazgatóságnáil működött, aztán Újvidékre ne
vezték ki törvényszéki joggyakornoknak. Aljegyző volt a bács- 
topolyai járásbíróságnál, majd pedig jegyző a szabadkai királyi 
törvényszéknél. 1898-ban letette a gyakorló bírói vizsgát, és 
ekkor Sátoraljaújhelyre helyezték át. Volt még Miskolcon és 
Bazinban is. 19084>an letette a jogi doktorátust, és mint sza
badkai járásbíró, az ügyvédi vizsgát. 1914-ben saját kérelmére 
nyugdíjazták, és ekkor ügyvédi irodát nyitott.

Sokoldalú irodalmi munkásságot fejtett ki. Már középis
kolás korában szépirodalmi jellegű cikkei jelentek meg a vi
déki heti- és napilapokban. Több önálló művet is megjelen
tetett. Állandó munkatársa volt az Ügyvédek Lapjának és a 
Bírák Lapjának. A lapokban megjelent cikkeiben a bírói füg
getlenségért küzdött. A nyugdíjasok országos szövetségének 
egyik alapítója és ügyvezető elnöke is volt.

A Tisztviselő Újság tehát az elégedetlenség hangját ütöt
te meg már indulásakor. S hogy ez a hang sokaknak nem 
tetszett, az kiderül már az 1909. november 1-i számnak Az ol
vasókhoz intézett vezércikkéből is, amely felpanaszolja, hogy 
alig indult meg a lap, »máris összeröffentek azok, akik na
gyon, de nagyon kívánatosnak tartják a jelenlegi, siralmas ál
lapotok változatlan fenntartását s akiket bánt ennek az újság
nak fölöttébb igazságos, nyílt hangja.«

Mint a cikkből megtudjuk, »az eléggé nem jellemezhető 
üldözési akció nem merült ki abban, hogy a bírósági, törvény- 
széki tisztviselőket egyes helyeken terrorizálni igyekeztek a 
lap ellen, hanem formálisan hajszát indítottak a lap felelős 
szerkesztője ellen«.

Ezzel a hajszával kapcsolatos Faragó Rezső hírlapírónak 
a Tisztviselő Újság irányításába való bekapcsolódása is. 1909. 
október 29-én ugyanis a kiadóhivatal azt jelentette, hogy a 
fölelős szerkesztői tisztet Faragó Rezső veszii át, dr. Gál La
jos pedig a lap főszerkesztője lesz.229 A november 1-i szám
ban megjelent, említett cikket is már Faragó Rezső írta, s a 
továbbiakban azzal indokolja, hogy elvállalta »a felelősséggel 
páros szellemi vezetést«, hogy a szerkesztő személye miatt 
ne üldözhessék a lapot. Faragó Rezső szavaitioz még dr. Gál 
Lajos is hozzáteszi, hogy:

»Mint a lap főszerkesztője továbbra is megmaradok an
nak, aki voltam. De elejét veszem a nevetséges és igazán 
megdöbbentően célzatos folytonos zaklatásnak, amellyel az 
igazság harcának egyesek gáncsot szeretnének vetni. íme! 
Tessék! Most már nem „bíró" szerkeszti a lapot. Ha csak ez 
a kifogás, ezen könnyen segíthetünk. De az igazságot nem le
het sem véka alá rejteni, sem megfojtani. Kitör és győz! Hiába



minden tondorkodás. Ezt jegyezzék meg maguknak azok, aki
ket illet.«

Faragó Rezsőről nem sokat tudok, mindössze annyit, 
hogy szépirodalommal is foglalkozott, s például a szabadkai 
Szabad Líceumban 1910. január 28-án egy novelláját olvasta 
fel, később pedig —  valószínűleg akkor, amikor a Tisztviselő 
Újság egy időre a fővárosba költözött — a Bácsmegyei Napló 
számára is dolgozott Budapestről. Mert a Tisztviselő Újság to
vábbi életében még sok viszontagságon ment át. Igaz, 1910. 
január 1-i Eiőlizetési felhívásában büszkén hirdeti, hogy: » . . .  
l a p u n k  c s a k u g y a n  o r s z á g o s  l a p  l e t t  immár. 
Lapunkat ismerik, olvassák, szeretik úgy a fővárosban, mint az 
ország egyéb vidékein.« Ez az »országos lap« jelleg azonban 
tulajdonképpen már bizonyos új irányt is jelent a Tisztviselő 
Újság életében: a főváros felé fordulást. És ez még inkább 
megmutatkozott abban, hogy 1910. február 1-ével dr. Bányász 
Vilmos budapesti tanár és jogi író vette át a felelős szerkesztő 
tisztségét. Ennek nyoma van a szabadkai levéltárban is.230 
Ekkor Faragó Rezső egy rövid időn át a lap szerkesztője volt. 
Dr. Bányász Vilmosról hadd mondom el azt, hogy Nagybányán 
született 1881-ben, s hogy Kolozsvárt és Budapesten végezte el 
a jogot. 1910-től 1914-ig felelős szerkesztője volt a Székesfő
városnak, valamint az Ócskavas és Fémkereskedők Lapjának 
is. Jogi lapokba dolgozott, és 1916-ban ügyvédi diplomát is 
szerzett.

Dr. Bányász azonban — ha jelezte is a Tisztviselő Újság 
Budapest felé orientálódását —  nem maradt sokáig a lap kö
telékében, mert —  rrtint a polgármesternél tett újabb bejelen
tés tanúsítja231 —  már 1910. április 15-én kivált a lap kötelé
kéből, s ettől kezdve újra Faragó Rezső vette át a felelős 
szerkesztő posztját.

Hogy a Tisztviselő Újság a szabadkainál megfelelőbb 
környezetet igyekezett találni magának, arról tanúskodik a 
Függetlenség egy cikke is.232 Ez a cikk ugyanis arról számol 
be, hogy Gál Lajos szabadkai járásbíró néhány hónappal előbb 
erős hangú beadványban azt kérte, hogy helyezzék át Buda
pestre, s ugyanakkor alaposan összeszidta Kray Istvánt, a 
szegedi tábla elnökét, azt írván róla, hogy a táblai elnök igaz
ságtalanul megvádolta, üldözte, rágalmazta. Aztán —  mint a 
Függetlenség írja —  Gál bíró maga is belátta, hogy túllőtt a 
célon, és visszavonta Krayról írt áHításait, de már késő volt, 
és Gál bírót felfüggesztették. A Függetlenség így folytatja:

»Hát hiszen ez nem nagy dolog, ez még nem ítélet, csak 
egy kicsit furcsa ez a dolog. Tudni kell ugyanis, hogy Gál 
bíró főmungó. A kormányt támogatja az újságjában és a Justh- 
pártot támadja olyan cifrán, mintha csak Tiszától tanulta volna 
a helyesírást.



A kormány szívesen jutalmazta volna ezeket a kitűnő 
szolgálatokat, ha meg tudta volna érteni, hogy valami haszon 
lehet belőlük. Gál bírónak a kormányt dicsérő kis cikkei azon
ban se hozzá nem adtak, se el nem vettek semmit abból az 
érthetően pici népszerűségből, amivel erre a dicsőséges bécsi 
társaságra Szabadkán gondolnak. Gál bírót megbüntetik, mert 
se nem árt, se nem használ.«

Hanem ha Gál Lajosnak kellemetlenségei támadtak is 
(vagy talán annál inkább!), a Tisztviselő Újság mégis elköltö
zött Szabadkáról —  ha csak ideiglenesen is. Igaz, ez az elköl
tözés nem egyenesen a fővárosba történt, volt egy közbeeső 
állomása is: Kiskunhalas. Erről az átköltözésről is tanúskodik 
egy régi okmány.233 Horváth Gyula kiskunhalasi lakos ugyanis
1910. augusztus 2-án azt jelentette a szabadkai polgármester
nek, hogy a Tisztviselő Újság augusztus 1-étől kezdve Kiskun
halason jelenik meg. Felelős szerkesztője továbbra is Faragó 
Rezső szabadkai hírlapíró, kiadótulajdonosa pedig ő, Horváth 
Gyula kiskunhalasi lakos. Ehhez az átköltözéshez hozzájárult 
a szabadkai nyomdászsztrájk is (amelyről még majd bőveb
ben is szólok más helyen!), ugyanis emiatt mintegy két hóna
pon át akadályozva volt szabadkai megjelenése. Az első kis
kunhalasi számban a vezércikk helyén közölt Felhívás így in
dokolja az áthelyezést:

»Mielőtt lapunkat véglegesen a fővárosba helyeznénk át, 
szükségesnek találjuk a szerkesztőséget és kiadóhivatalt már 
most Pest megyébe hozni. Az okokra majd rátérünk a legkö
zelebbi számunkban.«

És csakugyan, a legközelebbi, augusztus 15-én megje
lent számban Spectátor aláírással hosszabb cikk ismerteti »A 
Tisztviselő Újság káíváriáját«-\. (me részletek ebből a cikkből:

»Szeptemberben lesz egy éve, hogy egy lelkes, fiatal új
ságírókból álló gárda dr. Gél Lajos főszerkesztőnkkel élén 
ezt a lapot megalapította.«

»Nem . . .  Nem mentünk neki tőke nélkül a lapalapítás
nak. Pénzünk nem volt, az igaz. De lelkesedéssel, hittel és 
bizalommal indultunk el a rögös úton. S ez volt a mi erkölcsi 
tőkénk.«

» . . .  a fejlődő közviszonyok, az egész országban meg
fordult közhangulat igazolta a mi meggyőződésünket, a mi 
hitünket és a mi lelkesedésünket. A liberális korszellem győ
zelmesen tért vissza mindenfelé.

Csak a mi lapunkra várt továbbra is a vészes üldözések 
láncolata.

A szegedi ügyészség a főügyészséggel vállvetve jobb 
ügyhöz méltó buzgalommal törekedett lapunk életét megrövi
díteni. Minden cikk a ,,politika körül forgó”-nak mutatkozott.



Perbe került a lap kiadója. Fegyelmi panaszok zuhataga hul
lott a szerkesztő fejére —  a ki véletlenül aktív bíró is. —  Hiába 
volt felelős szerkesztő egy hírlapíró, Faragó Rezső, mégis fe- 
gyelmileg a bíró ellen is folyton eljárni igyekeztek. E közben 
kiütött a nyomdászsztrájk is. A kiadó nyomdász nem akarta a 
lapot tovább nyomtatni. Az előfizetők már-már a fap halálát 
várták. Végre sikerült Pestmegyébe áthozni a lapot. . .  Élünk 
tovább« . . .  »Lapunkat száz ügyész sem tudja agyonütni, mert 
ez a lap maga az eszme: erőssé, modernné, önérzetessé teszi 
a magyar tisztviselői kart, hogy ez által ezt az országot Is 
erőssé és hatalmassá tehessük.«

1910. november 15-étől kezdve aztán —  mint egy újabb 
szabadkai bejelentés tanúsítja234 — már Budapesten jelenik 
meg a Tisztviselő Újság, azzal, hogy ideiglenes előállítási he
lye a szabadkai Hungária nyomda. A felelős szerkesztő tovább
ra is Faragó Rezső, de a címlapon, Faragó Rezső neve mellett 
ez a szöveg áll: »Alapította dr. Gál Lajos kir. járásbíró.« A lap 
szerkesztősége a Dob utca 70. szám alatt, az I. emelet 8. szá
mú helyiségben van.

A Tisztviselő Újságra vonatkozó következő érdemleges 
hírt egy másik szabadkai lapból kapjuk.235 A Szabadkai Hétfői 
Hírlap ugyanis beszámol arról, hogy dr. Gál Lajos szabadkai 
járásbíró, aki »már annyi borsot tört radikális hírlapi cikkeivel 
a felsőbb hatóságainak orra alá, hogy az úgynevezett megtor
ló intézkedésekkel már teljesen jól lakott«, elhatározta, hogy 
otthagyja a bírói pályát, és az általa alapított Tisztviselő Új
ság szerkesztősége hosszabb időre kibérelte a »kies fekvésű« 
Kamarás-Erdő üdülőhelyet, s ott a szerkesztőség agilitása foly
tán 106 tisztviselői lakás épül, »és a nagyszámú tisztviselő 
csoportnak a kaszinója a fürdő szállodájában lesz. A fürdőt 
egyelőre dr. Gál Lajosné igazgatja, aki szintén beíső dolgozó
társa a Tisztviselő Újságnak. Mihelyt azonban dr. Gál Lajos 
a bírói pályát otthagyja —  ami értesülésünk szerint már a kö
zel jövőben megtörténik — maga veszi át a fürdő vezetését és 
a lap szerkesztését is. A fürdő igazgatóság úgy tervezi, hogy 
Kamarás-Erdőn szegény újságírók és tisztviselők nemcsak ol
csó ellátásban fognak részesülni, hanem az egész adminiszt
rációját nyugalmazott tisztviselők és hírlapírók fogják végezni.«

»E tárgyban kérdést intéztünk dr. Gál Lajoshoz, aki csak 
ennyit mondott tudósítónknak:

"Az önök értesülése mindenesetre lényegében igaz, bár 
részleteiben kissé túlzott. Tervem lényegileg ugyanaz, amit 
önök tudnak. Célom az, hogy Kamarás-Erdőt naggyá és szép
pé tegyem. Egyelőre mást nem mondhatok.’’«

Aki arra kíváncsi, hogy lett-e valami ebből a tisztviselői 
üdülőtelepből, annak minden bizonnyal magának kell utána
néznie, én ugyanis nem tettem, mert nem tartozik szorosan a



szabadkai sajtótörténethez. Ellenben a Tisztviselő Újság továb
bi sorsát követve, rábukkantam egy olyan bejelentésre is a 
szabadkai levéltárban, amely arról tanúskodik, hogy a Tisztvi
selő Újság még 1911 augusztusában visszatért Szabadkára.236 
A bejelentő ezúttal Hubert Oszkár hírlapíró, kiadótulajdonos 
(lakik a Piros utca 46. szám alatt), aki 1911. augusztus 26-án 
azt jelentette a polgármesternek, hogy az addig Budapesten 
megjelenő Tisztviselő Újság című havi folyóirat »a mai naptól 
helyben fog megjelenni«. Ugyanezen a napon kelt egy másik 
bejelentés is,237 amelyben viszont Hirth Aladár azt jelenti, hogy 
ettől a naptól kezdve ő a felelős szerkesztő, s a szerkesztőség 
és a kiadóhivatal az I. köri Tompa utca 353. szám alatt van. 
A lap Hirth Aladár Széchenyi tér 17. szám alatti könyvnyom
dájában készül.

Alig egy hónap múlva, 1911. szeptember 27-én dr. Gál 
Lajosné, írói nevén dr. Kadocsa Ernőd fordult a polgármester
hez azzal a bejelentéssel, hogy e naptól kezdve ő a felelős 
szerkesztő, valamint a kiadásért is ő felel. Hozzáteszi azonban: 
»Valódi nevemet titokban kívánom tartani, s e célból annak 
szabályszerű bejelentése mellett írói nevemet fogom a lapra 
kitenni.« Bár a régii szabadkai lapok között nem egyet találni, 
amelyben a szerkesztő álnév mögé bújik (például a Bohó 
Miska című élclap szerkesztőjeként is Bohó Miska szerepel), 
a szegedi kir. ügyészség ezúttal nem bizonyult elnézőnek, és 
meglehetősen sietve, már 1911. október 10-én tudatta a pol
gármesterrel 12357/1911 k. ü. számú átiratában, hogy azt az 
értesítését, »hogy ezen lap szerkesztője és kiadójaként magát 
bejelentő Dr. Gál Lajosné a lapon mint szerkesztő és kiadó 
Dr. Kadocsa Ernőd írói álnevet használhassa, tudomásul nem 
vehetem, és kérem nevezett szerkesztőt és kiadót utasítani, 
hogy az 1848. évi XVIII. t. c. 30. §-ának 1. pontja értelmében 
szerkesztőként és kiadóként valódi nevét tüntesse fel, mert 
különben a hivatkozott t. c. 31. §-a értelmében ellene sajtó
rendőri vétség miatt a feljelentést megteszem«.

Az ügyészség szerint ugyanis « . . .  nincs arra törvényes 
intézkedés, hogy az írói név pótolhassa a valódi nevet, már 
csak azért sem, mert ez a sajtójogi ellenőrzést és a sajtóügyi 
közvádlói teendőket nehezítené meg . . .  «

Mit volt mit tenni? Dr. Gál Lajosné visszalépett — lega
lábbis háttérbe vonult, és 1911. november 15-ón Hirth Aladár 
már azt jelentette,238 hogy ettől a naptól kezdve ismét ö a 
Tisztviselő Újság felelős szerkesztője és a kiadásért is ő a 
felelős. És ezenkívül még egy bejelentés található a szabad
kai levéltárban a Tisztviselő Újságra vonatkozólag,239 mégpedig 
egy Molnár nevű nyomdavezető 1912. szeptember 17-én tett 
bejelentése, amely szerint a lap még 1911 decemberének má
sodik felében megszűnt, »és azóta nem jelent meg«. A nyom
davezetőnek ez a bejelentése azért következett be, mert a



szegedi királyi ügyészség megkeresése folytán a polgármester 
fordult felvilágosításért a nyomdához.

A lap tehát megszűnt. De azért mégis van még valami 
hozzátennivaló a történethez. Később ugyanis újra megjelent — 
ha nem is Szabadkán. A budapesti Széchenyi Könyvtárban 
ugyanis az 1910. évi számok után van még egy 1916. április
15-i szám is, mint a IV. évfolyam első száma (a szabadkai 
megszűnés után tehát ez lehetett az első megjelent szám). 
Ekkor Budapesten jelent meg a lap, és dr. Gál Lajos, a nyug
díjasok országos szövetségének ügyvezető elnöke volt a fe
lelős szerkesztője és a lap tulajdonosa is. Ebben az időben 
egyébként már megváltozott a lap alcíme. Az új alcím sze
rint a Tisztviselő Újság: »Tisztviselői érdekeket szolgáló szak
lap«, továbbá a második alcím szerint: »A nyugdíjasok orszá
gos szövetségének hivatalos közlönye.« Ezen az egyetlen 1916. 
évi számon kívül azonban több nem található a Széchenyi 
Könyvtárban sem.

Szocializmus és nyomdászsztrájk

A soron következő szabadkai lap megjelenése érdekes 
módon egy nyomda megbüntetésével kezdődött. Hirth Aladár 
könyvnyomdája ugyanis mint egyéni cég megszűnt, és mint 
Hirth és Duohon cég működött tovább. Az új cég azonban el
felejtette bejelenteni a hatóságoknak ezt a változást, ezért 60 
korona pénzbüntetésre ítélték. Ennek alapján a Hirth és Du- 
chon cég 1910. február 26-án utólagosan bejelentette ezt a 
változást a polgármesternél.240 Ugyanezen a napon a Hirth és 
Duohon nyomdacég még egy másik bejelentéssel is élt,2,41 s 
ebben arról értesítette a polgármestert, hogy Hétfői Hírek cím
mel egy hetenként egyszer megjelenő szépirodalmi, társadalmi 
és közgazdasági hetilapot indít, melynek első száma 1910. 
február 28-án jelenik meg. A lap szerkesztéséért a kiterjedt 
Hirth család egyik tagja, Hirth Ferenc ügyvéd vállalta a fele
lősséget. Azt már magából az 1. számból tudhatjuk, hogy a 
táp szerkesztősége és kiadóhivatala a Széchenyi tér 17. szám 
alatt volt, minthogy itt működött Hirth és Duohon könyvnyom
dái műirrtézete is.

Olvasóinkhoz címmel így jelentkezik le a nagyközönség
nél a Hétfői Hírek:

»A mai nappal egy új lapot adunk a t. olvasó közönség 
kezébe. Mint a lap címe mutatja, a fősúlyt arra fogjuk helyezni, 
hogy a közönséget a vasárnap történt helyi és országos ese
ményekről már hétfőn a kora reggeli órákban tudassuk, és 
igy némileg pótoljuk a többi lapoknak ama hiányát, hogy azok 
hétfőn nem jelennek meg.«



A cikkben külön bekezdés szól a hirdetőkhöz is, feihíván 
figyelmüket, hogy »miután a Hétfői Híreket minden kávéház
ban, társaskörben, vendéglőben és nagyforgalmú üzletben ol
vassák, hirdetései a legeredményesebb reklámok«. Ha azonban 
már a hirdetésekről van szó, hadd említsük meg azt is, hogy 
a lap első számának teljes negyedik oldalát magának a Hirth 
és Duchon cégnek a hirdetése foglalja el. A kiadóhivatal tehát 
nemigen bővelkedhetett másoktól kapott hirdetésekben.

Már az első számból is megállapítható, hogy a Hétfői 
Hírek igen nagy figyelmet fordít a lap élénkségére, címbetüi 
igen változatosak, sokszor háromféle típusú betű is szerepel 
egy címben. Ha azonban a tartalmát vizsgáljuk, azt látjuk, 
hogy meglehetős ellentmondások is mutatkoznak a szelle
mében. Az 1910. március 21-én megjelent 4. szám Szilánkok 
című első oldali cikkében az első rész a nemzetiségi kérdés
sel kapcsolatos témát fejteget. A főgimnáziumban ugyanis —  
mint írja —  botrány történt. Evetovits Mátyás hatodikos gimna
zista ugyanis olyan értelmű kijelentést tett, hogy Kossuth La
jos gazember volt.

»Minő elfajulása ez a nevelésnek, mikor már a diák is 
ilyen kijelentésre ragadhatja magát?« —  teszi fel a lap a kér
dést, s aztán elmondja, hogy a diák azzal védekezett, hogy ő 
otthon, a szüleitől is így hallja. Azok ugyanis csak gazember
nek és nagyszájú fiskálisnak nevezik Kossuthot, sőt még vala
mi »szabadkai állítólagos úri ember« is így emlegeti Kossu
thot a diák szerint. A Hétfői Hírek aztán némi megnyugvással 
szögezi le, hogy Evetovits tanulótársai és a tanári kar meg
találták a méltó büntetést az eltévelyedett diákkal szemben. 
Tanulótársai ugyanis elverték, a tanári kar pedig kizárta az 
intézetből. A Hétfői Hírek csupán azt fájlalja, hogy ez a dolog 
éppen Szabadkán történt meg: »Nálunk, akik igazán híresek 
vagyunk arról, hogy mily békés egyetértésben élünk az itt lakó 
bunyevácokkal, akik még sohasem adták jelét annak, hogy ők 
taJán más nemzet volnának mint mi.«

»A kis diák már megkapta büntetését. A felbújtó azonban 
menekül. Azt a b i z o n y o s  ú r i  e m b e r t  kellene kinyo
mozni, aki a nemzeti gyűlölködést már a fiatal gyermekszí
vekbe is beléoltja, azt kellene megbüntetni. Kutya korbáccsal 
kellene a városból kiűzni, mint közveszélyes egyént, a ki a 
polgárok közötti békés egyetértést akarja megbontani, és aki 
a náiunk eddig ismeretlen nemzeti gyűlölködést akarja ter
jeszteni.«

Azt mondtam az imént, hogy bizonyos ellentmondás lát
szik a lap szellemében. És ez az éllentmondás mindjárt meg
mutatkozik, ha ezt a nemzetiségi felfogást, amely igaz, békés 
egyetértésről beszél, de ezt az egyetértést úgy képzeli el, 
hogy a bunyevácok is a magyar nemzet kötelékébe tartoznak,



egybevetjük ugyanennek a számnak egy másik cikkével, amely 
Szocialisták népgyűlése címmel, és Követelik a választói jogot
— Kikelnek a konzervatizmus ellen alcímekkel számol be ar
ról, hogy »impozáns módon nyilatkoztatta meg politikai hitval
lását Szabadka munkás népe«. A szocialisták ugyanis nagy 
népgyülést tartottak a Szent István téren, miután a munkásság 
előbb tüntető körmenetben követelte a maga jogait.

»A szocialisták ünnepélyén példás rend, egyöntetű békés 
eljárás volt az uralkodó« —  írja a lap, s aztán részletes tu
dósítást közöl az eseményről, a következőképpen:

»Fél tíz óra tájban gyülekeztek a szocialista munkások a 
Munkás Otthon Petőfi-utcai helyisége előtt. Tíz órakor meg
indult a menet, amely előtt hatalmas táblát vittek. A táblára 
nagy feltűnő betűkkel ezt festették:

KÖVETELJÜK AZ ÁLTALÁNOS, TITKOS, EGYENLŐ VÁ
LASZTÓI JOGOT!

A körmenet a Rudics, Eötvös, Damjanich, Kossuth-utcá- 
ban haladt el és a Szent István téren megállt. Itt tartották a 
népgyűlést, amelyen körülbelül kétezer ember vett részt.

Szekulics Jakab az egybehívok nevében üdvözli a meg
jelenteket. A népgyűlés elnökké Kapner Ármint, jegyzővé Csűri 
Józsefet választja.

Kapner Ármin az elnöki megnyitóban röviden foglalko
zik a március tizenötödiki eseményekkel. Elmondja, hogy a 
nemzetnek ezt az ünnepét a tőkések kisajátították a maguk szá
mára« . . .  »Nemzetiségi lázitás miatt száz és száz szocialistát 
csuknak Szegeden és Vácott börtönbe. A mágnások a legna
gyobb nemzetiségi lázitók. Ők a magyarság érdekében tesz
nek mindent, de azzal nem törődnek, hogy Budapesten éhti- 
fusz dühöng . . .«

»Az elnök után Dúsainszky (Nagybecskerek) szerb nyel
ven beszélt.«

A lap folyamatos megjelenését azonban csakhamar meg
zavarta valami. 1910. május 30-i, mindössze kétoldalas számá
ban ugyanis Sztrájkolnak a nyomdászok címet viseli az első 
cikk, s ez a következőkről számol be:

»A szabadkai nyomdákban a mai napon megállt a mun
ka. A zakotoló gépek nem zörögnek. A munkások, úgy a szak- 
mint a segédszemélyzet, horribilis béremelést és munkaidő- 
megrövidítést követelnek.«

»Nem kevesebbet követelnek, mint heti 4 korona javítást 
a szakszemélyzet és 2 koronát a segédszemélyzet részére.

A szabadkai nyomdatulajdonosok belátták ezen követe
lés lehetetlenségét, és erősen szervezkedve, az árszabály alá
írását egyhangúlag megtagadták és állást foglaltak a segédek 
által reájuk oktrojálni akart hatalmi kérdéssel szemben is. A



főnökök közt erős az összetartás és oly harcra van kilátás, a 
mely eddig példátlanul áll a szabadkai sztrájkok történelmé
ben.«

»A helyi lapok a sztrájk ideje alatt nem jelennek meg, 
vagy csak igen kis terjedelemben.

Mi is elnézését kérjük olvasóközönségünknek, hogy két 
oldal terjedelemben jelenhettünk csak meg.

Mint lapunk zártakor értesülünk, a mai napon az egész 
országban — Budapest kivételével —  kiütött a nyomdász 
sztrájk.«

A sztrájk mintegy három hétig tartott. És hadd idézzem 
ezzel kapcsolatban még egy másik lap, az újra megjelent 
Függetlenség június 19-i véleményét is a Rovás c. rovatból:

»A nyomdászok sztrájkolnak. Ez azt jelenti, hogy Szabad
kán az emberek két hétig nem olvashatták mindennap az újsá
got. Tehát nem voltak botrányok, nem voltak szédelgések, nem 
voltak ki- és leszólások. Kezdett beütni az általános megelége
dés. És kezdett kiderülni, hogy az a sok újság jobb volna, 
ha nem volna. Az ember elolvassa. Csudát olvas ottan egyik
másik ember társáról. A csudát aztán segit ő is terjeszteni. 
Akik hajba kaptak, azokat az újság még jobban összeereszti. 
Akik békülnek, azokat visszariasztja a béküléstől. é s  azután 
nem is tanítja az igazságot. Ma az újság —  tisztelettel a kivé
telnek —  üzlet. A vidéki sajtó kapzsi kis nyomdászmesterek
nek hirdetési vállalata. A nyomdász fizeti a szerkesztőt. Pa
rancsolja neki a lap irányát. Denikve a hatóság pártjára lép 
az újság azért, hogy Szőlősi (alias Weinberger) Jakab nyom
dász a hatóságtól hirdetést kapjon. Hát nem csoda, hogy az 
emberbe megelégedést plántál az igazságérzet, mikor az ilyen
fajta lap munkásai sztrájkba lépnek . . .«

Lesújtó vélemény a vidéki sajtóról! De persze a Függet
lenség is nem általában áll a sztrájkolok pártjára, hanem csak 
»az ilyenfajta lap munkásai« esetében. A Hétfői Híreket elő
állító Hirth és Duchon nyomda azonban a jelek szerint nem 
túlságosan érezte meg a nyomdászsztrájk hátrányait. A sztrájk 
idején megjelent kétoldalas számban ugyanis ilyen hirdetés 
hívja fel magára a figyelmet:

» N Y O M D A I  M U N K Á K A T  
a nyomdász sztrájk alatt is csinos kivitelben készít Hirth és 
Duchon nyomdája.«

Sikerült tehát sztrájktörőket munkába állítania. Vagy talán 
maguk a tulajdonosok és hozzátartozóik? Ki tudja? A Hétfői 
Hírek június 20-i számának A hétről című mozaikcikkéböl az
tán megtudjuk, hogy:

»Megszűnt végre a nyomdász-sztrájk is. A betűszedők és 
munkaadók között létre jött a békés megegyezés Szabadkán



fs, két-három nyomdát kivéve, ahoi szervezetlen munkások 
dolgoznak. A mi nyomdánkban is a szedő szekrények előtt 
állnak a munkások, hogy testet, formát adjanak a gondolat
nak, egymásután sorozzák a mondatokat. Nyomdánk aláírta 
az árszabályt, a sztrájk megszűnt, a munka zavartalanul folyik 
tovább.«

Újra négyoldalas lett tehát a Hétfői Hírek is. Sőt nem
sokára még rendkívüli kiadást is adhat a Bácsmegyei Naplóval 
és a Szabadkai Friss Újsággal együttesen. Ez a június 1-én 
megjelent rendkívüli kiadás az aznap megkezdődött választá
sokkal áll kapcsolatban, és hírt ad a választások állásáról 
a délelőtti órákban. Az egész híranyag ráfért egy oldalra, úgy
hogy a 2. oldal üresen maradt. Még egy rendkívüli kiadást is 
kiadott a Hétfői Hírek, mégpedig 1910. október 12-én, s ebben 
a Haverda-perben elhangzott ítéletet közölte. Említettem már, 
hogy a lap mindig élénkségre, szenzációs tálalásra törekedett, 
s ebbe a bulvárlap-jellegébe jól beleillett ez a rendkívüli 
kiadás is, amely csupán néhány nagybetűs sorban közölte 
magát az ítéletet, és a második oldal ezúttal is üresen maradt.

Közben azonban történt egy változás is a szerkesztőség
ben. A felelős szerkesztő Hirth Ferenc kapott egy főmunka
társat is —  ifj. Gálfy György személyében. Ifjabb Gálfy, akár
csak édesapja, szintén a gyógyszerészszakmát választotta, de 
részt vett a politikai életben is, sőit a háború után, 1925-ben a 
radikális párt listáján még képviselőjelölt is volt. Mint a Nap
ló 1940. április 16-i számából megtudjuk, előző vasárnap halt 
meg, 64 éves 'korában.

És még egy nagy változás történt a szerkesztőség ke
belében. 1911. február 20-ától ugyanis dr. Oszter Péter vette 
át a felelős szerkesztő tisztjét. Ugyanebben a számban egy 
első oldali cikk is beszámol részletesebben a változásokról, 
íme:

»A Hétfői Hírek legutóbbi száma nem jelent meg. A 
közönség észrevette, a lapok cikkeket közöltek, hogy a Hétfői 
Hírek jobblétre szenderült. Ez a vitatkozás féle sajnálkozás a 
legjobban bizonyítja azt, hogy a mi lapunkat észrevették, ol
vassák és megsajnálják, ha egy hétfői reggelen nem kopog
tat be.«

»A Hétfői Hírek munkatársai eddig becsülettel teljesítet
ték nehéz munkájukat. Vidéki újságírói körökben, a főváros
ban, mindenütt az volt a vélemény, hogy a Hétfői Hírek az or
szág legelevenebb, legjobban megírt hétfői lapja, amelynek 
nemcsak kiváló kiállítása, fejlett hírszolgálata, hanem komoly 
politikai tónusa is van.

A Hétfői Hírek szerkesztősége most újjáalakul s az új 
erőket nyert redakció minden tudását latba veti, hogy ez a 
lap méltó helyet foglaljon el a vidéki zsurnalisztikában.



A Héttői Hírek élén mint főszerkesztő dr. Hirth Ferenc 
marad, továbbá ifj. Gálfy György, a kiválóan képzett főmun
katárs. Új ember a szerkesztőségben Oszter Péter dr., a fele
lős szerkesztő, akinek működése erőteljesebbé, izmosabbá te
szi az újságot. A segédszerkesztő Joób János, a fiatal, kitű
nő rutinú hírlapíró lesz, aki három hónapig szerkesztette már 
lapunkat, de időközben megvált. A Hétfői Hírek munkatársai 
dr. Gaál Lajos és dr. Lóránt Zoltán, akik társadalmi cikkeket 
írnak. A Héttői Hírek tulajdonképpeni jellegét a riporterei: fíe- 
horovszky Jenő és Rácz Lukács adják meg: az ő nevük any- 
nyira ismert és elismert Szabadkán, hogy nem kell hozzá 
kommentárt tűzni.«

Ez a cikk tehát a Hétfői Hírek 1911. évi február 20-i, má
sodik évfolyambeli 6. számában jelent meg. Érdemes ezzel 
kapcsolatban megemlíteni, hogy egy levéltári okmány ellent
mond ennek a dátumnak. 1911. december 28-án ugyanis a 
szabadkai polgármester a szegedi ügyészség megkeresése 
alapján azt közölte,242 hogy a Hirth és Duchon cégtől nyert 
telefonjelentés szerint a Hétfői Hírek még 1910. december 
26-án megjelent számával megszűnt. Nyilvánvaló azonban, 
hogy ez a polgármesteri jelentés téves, hiszen a szegedi 
Somogyi Könyvtárban megvan még az 1911. március 27-i szám 
is. Újvidéken pedig, a Matica srpska könyvtárában, ahol mind
össze négy példány található a Hétfői Hírekből, szintén ez az
1911. március 27-i szám az utolsó. Valószínű hát, hogy ez 
az utolsó száma a Hétfői Híreknek, annál is inkább, mert 
február 20-ától, a 6. számtól még öt számnak kellett volna 
megjelennie, tekintve hogy öt hétfő volt közben, viszont a 
március 27-i szám a második évfolyamnak csak 9. száma, két 
szám tehát e közben is kimaradt, azaz a Hétfői Hírek már meg
jelenési nehézségekkel küzdhetett.

A Hétfői Hírekkel kapcsolatban csupán egy dolgot kívá
nok még megemlíteni. Beszéltem már arról, hogy ez a lap a 
Hirth és Duchon cég .létrejöttével, illetve létrejöttének be nem 
jelentésével és az emiatt kiszabott büntetéssel függ össze. A 
lap megszűnése azonban szinte szervesen összefügg ennek
a társas cégnek a megszűnésével is, amely — mint egy újabb 
bejelentésből megtudjuk243 — 1911. szeptember 3-án szin
tén megszűnt, és helyette újra egyedül Hirth Aladár lett a
tulajdonosa.

A Hétfői Hírek —  mint már említettem — 1910. február 
26-án adta ki első számát. Mindössze két nappal ezután újabb 
bejelentés is érkezett a polgármesteri hivatalba egy másik lap 
indításáról.244 Vukov Lukács szabadkai újságíró, aki a II. kör
ben, a Gábor utca 263. szám alatt lakott, azt közölte a polgár- 
mesterrel, hogy 1910. március 5-étől kezdve minden szomba
ton egy Futó Hírek című társadalmi hetilapot ad ki, s e lapnak
ő a tulajdonosa és felelős szerkesztője is. A bejelentés szerint



a lapot a Hungária nyomda állítja elő, s ugyanott, a VII. köri 
Batthyány utcában lesz a kiadóhivatal és a szerkesztőség is. 
Vukov egyúttal kérte a lap utcai elárusításának engedélyezését 
is. A polgármesteri hivatal tudomásul vette a bejelentést, és 
egyúttal 1910. március 28-ától június 28-áig terjedő, háromhavi 
időtartamra megengedte ennek a »nem politikai tartalmú heti
lapénak az utcai árusítását is, azzal, hogy az utcai árusításra 
szánt lapszámokból egy-egy példányt még az elárusítás meg
kezdése előtt be kell mutatni, továbbá az utcai elárusítók 
nevét a rendőrkapitányi hivatalnál be kell jelenteni.

Hogy a bejelentett napra valóban megjelent-e az új lap, 
azt nem tudnám más lapok segítsége nélkül megmondani, 
mert ez idő szerint egyetlen példányt sem sikerült találnom a 
Futó Hírek példányaiból. Az azonban vitathatatlan, hogy meg
jelent, vagyis hogy Vukov nem maradt meg a puszta bejelen
tésnél, mert megjelenése igen heves visszhangot váltott ki 
egyes más szabadkai lapoknál, például a keresztényszocialista 
Bácskai Naplónál. Dr. Veréb lapja ugyanis március 8-i számá
ban egy aláírás nélküli cikkben reagál az új lap első számá
ra, mégpedig igen hangzatos címmel, illetve alcímekkel. A 
Futó Hírek főcím alatt ugyanis a következő alcímeket közli: 
»A Ménykü második, rosszabbik kiadásban —  Merénylet a hír
lapírói tisztesség ellen«. A Ménykü, azaz pontosabban a 
Ménykü ugyanis egy, a kilencszázas évék közepén megjelent 
igen rosszhírü élclap volt, amelyről (és szerkesztőjéről!) még 
külön is szólok majd később az élolapok sorában. Nos, a 
Bácskai Napló még ennél a hírhedt Menykűnél is rosszabb
nak bélyegzi a Futó Híreket, mégpedig a következő érvekkel:

«. . .  ez az irodalmi termék egyenes megcsúfolása az 
újságírói tolinak, határozott merénylet a hírlapiróí tisztesség 
ellen. Az emberi értelemnek ilyen aberrációja, a rosszakarat
nak ilyen meztelen, ilyen kiélezett, igaztalan, egész a szemé
lyes becsületig vájkáló megnyilatkozása: az iiyen lelki, erköl
csi elcsuszamlás szégyen az illető szerkesztőre és gárdájára, 
megbélyegző a szabadkai hírlapíró testületre, ha az ilyen 
gátjavesztett tobzódásokra szavát föl nem emelné.

A nyilvánosság előtt szereplő embernek állnia kell a 
kritikát, ezt tudja és érzi mindenki, de ne lépje át az a kritika 
a jóhiszeműség és a tisztesség határait, különben bombasz- 
tokkal dolgozó krakélerségnek, üres szólamokba bújtatott nagy
képűsködésnek, a toll immunitásába és az írói sértetlenségbe 
rejtőző betyárvirtusnak kereszteli a józanul ítélő közönség a 
nagyhangú megrovásokat és fullánkos csipkedéseket.

A Futó Hírek legeJsedrk számát nem ismertetem, legyen 
elég annyi, hogy piszkos talpakkal végig gázol mindenkin, 
aki magas tetszését nem bírja.



Invokációjában egy vén szipirtyó után eseng, ettől kér 
és vár inspirációt, erőt, lendületet, kitartást; ennek pletykáit 
akarja és fogja tolla hegyére venni és megénekelni. Sapien- 
ti sat.

Különben azt hiszem, ez volt az első és egyúttal utolsó 
száma.«

A következő, március 9-i számában azonban újra ír a 
lap a Futó HirekröX, amelyet a Menykű utánzatának nevez. Az 
előbb mondottak fenntartásával megállapítja, hogy azért van 
a Futó Hírek cikkei között egy, éspedig dr. Lányi Ernő cikke, 
mely »az igazság hangján bírálja egy helyi irodalmi nagyság 
irodalmi szereplését«, amit egyébként dr. Lányi már a Bács
kai Napló bán is megtett. Ezzel kapcsolatban megállapítja, 
hogy dr. Lányi Ernőnek sejtelme sem volt a Futó Hírek irány
zatáról, amikor hosszas »faggatás« után cikket adott neki, s 
bizonyítékul mindjárt közli is dr. Lányi Ernő alábbi nyilatko
zatát:

»A Futó Hírek első számában megjelent Rege az üdvö
zítő táviratról című cikkben kritika tárgyává tettem dr. Havas 
Emil úr írói működését. Dr. Havas Emil úr erre a Bácsmegyei 
Napló március hatodiki számában sértő nyilatkozatot tett köz
zé. Ezért én tőle megbizottaim, ifj. Gálffy György és dr. Popovics 
Milivoj urak által lovagias elégtételt kértem, kijelentettem, hogy 
a vonatkozó cikk szerzője én vagyok, azonban a Futó Hírek 
irányáról előzetes tudomásom nem volt. Az 1909. március 6-án 
kelt jegyzőkönyv szerint dr. Havas Emil úr a sértő nyilatkoza
tért megbízottai, dr. Székely Zoltán és Pál Andor urak által 
nekem lovagias elégtételt adott, amennyiben sértő nyilatko
zatát visszavonta és annak tartalma felett sajnálkozását fejez
te ki (Az 1909 — nyilvánvaló elírás — K. T.).

Az ügy tehát igy a lovagiasság szabályai szerint befeje
zést nyert. Én azonban a magam részéről szükségesnek tartom 
még egyszer hangsúlyozni, hogy a Futó Hírek irányáról előzete
sen tudomásom nem volt, a nevezett lap egyéb cikkeit és köz
leményeit egyáltalán nem ismertem, sem tárgyukról, sem tar
talmukról a lap megjelenése előtt nem nyertem értesülést. A 
dr. Havas Emil úrról szóló cikkel pedig csupán az ő írói mű
ködése fölött óhajtottam közérdekű bíralatot gyakorolni. Sze
mélyét nem sértettem és nem is akartam sérteni. Sajnálom, 
hogy bírálatom éles hangja folytán intencióimat félremagya
rázta és esetleg egyénileg is sértve érezte magát.

Szabadka, 1910. március 7-én
Dr. Lányi Ernő«

Vukov Lukács aUakját nem kell külön bemutatni azoknak, 
akik figyelemmel kísérték a szabadkai újságírás kibontakozá
sát. Markáns egyénisége nem egyszer újságírói botrányok köz



pontjába került még Budapesten is (emlékezetes például Mi- 
lotay Istvánnal, a hírhedt szélsőjobboldali újságíróval, a Ma
gyarság, majd az Új Magyarság felelős szerkesztőjével való 
összecsapása). Egyszer már említettem is a nevét Silenus 
visszaemlékezéseit idézve, amely szerint »egy ideig a pesti 
újságíróvilág egyik zajos életcsoportjának központja« (valószí
nűleg: elitcsoportjának —  K. T.) volt. Még a nemzetiségét sem 
lehet pontosan megállapítani. A Bácskai Hírlap úgy emlegeti, 
mint az első bunyevác újságírót, másrészt viszont mindig ma
gyar lapoknál dolgozott, s idővel nehezére is esett, hogy 
szerbhorvát nyelven fejezze ki magát, ami szláv nyelven meg
írt visszahagyott kéziratából (a Szabadkai Városi Könyvtárban 
őrzik) is látszik.

A háború előtt több szabadkai újság szerkesztőségében 
is közreműködött. 1911 előtt dolgozott a Bácsmegyei Napló
nál, 1911-ben szerkesztője volt a Tisztviselő Újságnak is. Sza
badka szervesen összenőtt alakjával. Itt is született 1887. no
vember 11-én, és itt is halt meg —  a szegényházban —  1957. 
június 30-án. A közbeeső hetven esztendő során sok-sok viha
ros eseményben volt része. A Bácskai Hírlap 1915. december 
15-i számában részletesen megemlékezett róla, külön kiemelve 
bohém természetét. Hadd idézzek belőle csupán egyes kira
gadott részleteket —  nem is szó szerint, csak éppen megem
lítvén. íme: Bár jó1! termő bunyevác földet örökölt, a gazdál
kodás nem érdekelte, hát eladta. Pesten különösen zajos éle
tet élt. A pesti mulatóhelyek ismert alakja volt, szájában füs
tölgő Regalia Medea szivarral. Párbajai is nevezetesek. Pár
bajozott egy gróf Zichyvel is. Mindig a legdrágább italokat 
szürcsölte, a legnagyobb orfeumcsillagokat látta vendégül va
csorán. Vagyona utolsó roncsaiból vette meg a gyorsvonati 
jegyet, meg néhány Medea szivart, úgy jött haza. S itthon 
aztán nekifeküdt a robotnak. A hónap végén már 10 koronás 
kölcsönökből tengődött, és néhanapján az ebédről is lemon
dott, csak a feketéket itta egymás után, és szívta a Medeát.

A Bácskai Hírlap azzal kapcsolatban emlékezett meg 
róla, hogy a szerbiai fronton hadifogságba esett, és a ditorai 
(azaz debari) fogolytáborba került, ahol —  úgymond —  az éh- 
halállal viaskodtak nyolcvanan. A Bácskai Hírlap egyébként 
még egyszer írt Vukov Lukácsról, a hadifogolyról, 1916. július 
21-én. Ekkorjában már Assinara sziget olasz hadifogolytábo
rában volt, ahová a szerbek szállították. Ott állítólag a tábor
parancsnok felkérésére egy könyvet írt —  magyar nyelven, s 
ez úgymond meg is jelent Olaszországban. Itt azonban közbe- 
vetőleg el kell mondani az előzményeket is, hogy miért is fog
lalkozott Vukov személyével a Bácskai Hírlap. Említettem már, 
hogy a háború kitörése előtt a szabadkai (no meg szegedi) 
lapok szerkesztőségében dolgozott. Már az első mozgósítás
kor bevonult, részt vett a szerbiai offenzívában, és több tudó



sítást is küldött egyes csaták leírásával. Ezek a tudósítások 
a Bácskai Hírlapban jelentek meg. Fogságba kerülése után 
előbb Üszkübbe, azaz Szkopjébe került, s ott az amerikai misz- 
sziónál is dolgozott. Amikor azután bekövetkezett a szerb 
visszavonulás, őt is magukkal vitték, s így a szerb hadsereg
gel együtt vonult vissza Albánián át. Útközben azonban meg
szökött, s ezért halálra is ítélték, de kegyelmet kapott, s így 
került végül Assinara szigetére.

A hadifogolytáborból aztán levelezett is itthoni ismerő
seivel, többek között Kisteleky Kornél szegedi újságíróval is. 
A neki írt levélben számolt be arról, hogy könyve jelenik meg, 
s ebben albániai vándorlásait írja meg. Mint megjegyezte, el
ső eset, hogy egy hadifogoly a hadifogságban könyvet ír, s azt 
maga a fogolytábor parancsnoka, egy olasz ezredes adja ki. 
Ez a parancsnok egyébként azt is tervbe vette, hogy kiad egy 
hadifogolyújságot, s a szerkesztését Vukov Lukácsra és egy 
bécsi, szintén hadifogoly újságíróra bízza, csak éppen a lap 
nyelvére vonatkozóan nem tudtak megegyezni, ezért hát a 
lapkiadás terve nem valósult meg. Vukov 1916. május 25-én 
írta a levelet, és azt közölte, hogy a könyv kézirata már el is 
készült. A levélben egyébként ezt írta szegedi újságíró kollé
gájának:

»Én, tekintet nélkül arra, hogy hadifogoly vagyok, bru
tális őszinteséggel írtam. Hoínap-holnapután lemásolom. 
Eredeti kézirat a tied lesz, s ha lehetséges, a megjelenő 
könyvből is igyekszem elküldeni egy példányt, ölel szeretettel 
Lukács«.

Megjelent-e valóban a könyv? S ha igen, elküldte-e? 
Erre nincs válasz. Bizonyosat csak a háború utáni időkről 
léhet tudni. Ekkor —  1919-ben a Bácsmegyei Naplónál dolgo
zott — jelentős szerepe volt a magyar kisebbségi politikai és 
kulturális életben. 1921-jben, amikor a magyar párt Szabadkán 
lapot indított Hírlap címmel, ennek felelős szerkesztője lett 
1927-ben aztán megvált a Hírlaptól, és Föld címen lapot indí
tott. 1928-ban rövid ideig Franciaországban tevékenykedett 
mint tudósító, aztán Budapesten telepedett le, és különböző 
lapokba írt cikkeket. 1941-ben tért vissza Szabadkára —  de 
csak azért, hogy utolsó éveit a szegényházban élhesse le.

Ez tehát Vukov Lukács kalandos élete nagy vonalakban. 
Szinte minden megmozdulására az ideiglenesség, az egyik 
napról a másikra élés nyomta rá bélyegét. Nem völt hosszú 
életű a Futó Hírek sem. Alig néhány számot ért meg — szin
tén a levéltári akták tanúsága szerint. 1910. október 24-én 
ugyanis a szegedi királyi ügyészség arról érdeklődött Bíró 
Károly szabadkai polgármesternél, hogy mi van a Futó Hírek
kel, mert nem érkeznek a példányai. A polgármester ekkor,
1910. október 29-én ezt válaszolta:246



« . . .  tisztelettel értesítem, hogy a Vukov Lukács szer
kesztésében Szabadkán kiadott Futó Hírek című időszaki lap
ból összesen csak 4— 5 szám jelent meg a 336/1910 ein. szá
mú és a t. Címmel is közölt határozatommal történt tudomásul 
vétel után.

Minthogy ez idő óta több szám nem jelent meg —  a lap 
megszűntnek tekinthető.

A megszűnés t. Címmel azért nem közöitetett, mert en
nek megtörténte hozzám be nem jelentetett.«

Dr. Bíró Káröly polgármester mindehhez hozzáteszi még:
»Megjegyzem, hogy a lapok nyilvántartása e helyt is 

nehézségekbe ütközik azért, mert többször megtörtént, hogy 
a bejelentett lapok egyáltalán nem is jelentek meg, vagy az 
első szám megjelenése után minden további bejelentés nélkül 
hallgatólagosan megszűntek.«

Az előzőekben megemlékeztem már arról, hogy a Bács
kai Hírlap egy ideig —  1909-ig —  a függetlenségi párt lapja 
volt, és az 1909-ben rövid ideig megjelenő Délmagyarország 
szintén a függetlenségi párt politikáját képviselte. 1910-ben 
aztán Függetlenség címmel újra megjelent egy lap, s ez átvet
te tőlük a stafétabotot. 1910. április 20-án dr. Szeifert Ernő 
jelentette be a polgármesternél, hogy Függetlenség címmel 
politikai lap indul, amely hetenként kétszer, éspedig minden 
szerdán és szombaton délben fog megjelenni.246 A lap tulaj
donosa és kiadója dr. Mukits Simon, felelős szerkesztője pedig 
dr. Szeifert Ernő, mindketten szabadkai lakosok. A lapot Hor
váth Istvánnak a Petőfi utca 87. szám alatt, az ipartestület 
székházában levő könyvnyomdája áliítja elő. A felelős szer
kesztő ugyanakkor bejelentette azt is, hogy a politikai laphoz 
szükséges biztosítékot még az első szám megjelenése előtt 
letétbe helyezik,

Április 23-án meg is jelent a lap első száma. Alcíme azt 
hirdette, hogy: politikai lap, s megtudhatjuk bélöle azt is, hogy 
szerkesztősége és kiadóhivatala a függetlenségi körben van. 
Igen ám, de a kiadóhivatal nem fizette be az óvadékot az első 
szám megjelenéséig, ezért a polgármester nem vette tudo
másul a bejelentést, hanem kötelességének elmulasztása miatt 
feljelentést tett a lap ellen a szegedi királyi ügyészségnél, és 
nem engedélyezte az utcai elárusítást —  még dr. Mukits Si
mon külön kérésére sem. A zavar azonban nem tartott sokáig, 
mert a Függetlenség kiadóhivatala hamarosan eleget tett az 
óvadék letételével kapcsolatos kötelességének, úgyhogy dr. 
Bíró Károly polgármester április 27-én már engedélyezte is az 
utcai elárusítást. Mint azonban később kiderült, a letétbe he
lyezett óvadék nem volt elegendő. A belügyminisztérium 
ugyanis 1910. június 10-én kelt leiratával247 arról értesítette 
a polgármestert, hogy az óvadék kiegészítésre szorul, mert a



letett értékpapíroknak a letétbe helyezés napján alacsonyabb 
volt az árfolyama (4%-kal kamatozó magyar korona járadék
kötvényekről volt szó), és így értékük rvem 10 500, hanem csak 
9723 korona volt. Ennek alapján a polgármester felhívta a 
Függetlenség illetékeseit az óvadék kiegészítésére, s minthogy 
a kiadóhivatal nem tett mindjárt eleget a felszólításnak, a pol
gármester július 12-én visszavonta az utcai elárusítási enge
délyt is, és csak a szükséges pótlás letétbe helyezése után, 
július 21-én adta meg újra az engedélyt.

Mindez bizonyára nem is túlságosan lényeges magának 
a lapnak a szempontjából, de mégis megemlékezem róla, mert 
jellemző az akkori idők lapkiadási viszonyaira.

De hadd beszéljek most már magáról az új lapról, amely 
első számában A közönséghez című beköszöntő cikkében így 
magyarázza meg megjelenését:

»Szabadkán elég újságot nyomtatnak, é s  ha a vidéki 
újságnak csak az a célja, hogy felvirágoztassa a papírgyárat 
és a festékipari, kenyeret adjon a szerkesztőknek és legye
zője legyen a hatalom érdekeinek: akkor a mi lapunk feles
leges. De minket nem ez vezet. Nem kenyérre reflektálunk, 
hanem Szabadka józan és hazafias gondolkodású népének 
elismerésére. Azért indítjuk meg a F ü g g e t l e n s é g e t ,  
mert manapság a szabadkai sajtó nagy része, mintha kive
szett volna belőle a magyar újságírás radikáíizmusa, olyan 
tanácstalan hallgatásba merült „száraz ágon hallgató ajak
kal”, hogy közönyük, tehetetlenségük és a hatalom fényében 
való sütkérezésük már észrevehetően rovására megy az igaz
ságnak.«

»A F ü g g e t l e n s é g  szerkesztősége emelt fővel áll 
minden becsületes magyar ember elé, mert lapunk iránya a 
legönzetlenebb, legőszintébb és legmagyarosabb politikát szol
gálja.«

Miben nyilvánul meg ez az őszinte, önzetlen és magya
ros politika? Már az első számtól kezdve nyilvánvalóan látszik, 
hogy a lap a közelgő választásokra agitál, gunyoros hangú 
írásokat és bökverseket is közöl Tisza Pistáról és a mungók- 
ról. Első oldalán állandó rovata a Rovás, amelyben apró je
lenségeket pelilengérez ki gunyoros hangon. A 4. számban 
pedig Hatalmi korteskedés című cikkét így kezdi:

»Az a hatalmi önkény, amellyel a kormány a működéséi 
megkezdette, előreveti árnyékát a megejtendő választásokra 
is. Ez a hatalmi önkény a munkapárti többség minden áron 
való keresztülhajszolása érdekében egyelőre csak titkos intel
mek és utasítások, néhol példaadásul szolgáló enyhe nyomás 
alakjában nyilvánul; utóbb majd fenyegetésekben és megtor
ló intézkedésekben fog érvényesülni. Mind ezzel szemben 
pedig unosuntig hangoztatja a munkapárti sajtó, hogy az ellen



zék ilyen meg olyan terrorizmussal él, hogy erőszakoskodik, 
hogy fenyeget, hogy kioktat, hogy törvényre hivatkozik; szóval 
él azzal, amit úgy neveztek el, hogy terror.«

»De amilyen országos jellegű a munkapárti kormány 
erőszakos készülődése a továbbiakra, épp úgy ismétlődik ez 
többnyire, minden egyes kerületben a meghunyászkodó ható
ság részéről, amely mindennek felsőbb jóváhagyása reményé
ben érezteti hatalmát és garázdálkodik a polgárság eltántori- 
tásán. így tapasztaljuk ezt Szabadkán is a hatóság részéről 
a munkapárti jelöltek érdekében; jól lehet, a hatóság tisztelt 
feje aláhúzott programpontja gyanánt hirdette a politizálástól 
való tartózkodását, lévén ő csak tisztviselő, akinek a feladata a 
Szabadka város jóvoltán való munkálkodásban merül ki.

Igaz, ő nem politizál, csak rendelkezésre bocsátja a 
hatalmi tényezőit; igaz, hogy ő nem korteskedik, csak a város 
szolgálatában álló korteseket tart, akiknek aztán a legfőbb 
hatalomtól nyert felhatalmazásból eredő elbizakodottsága a 
legbotrányosabb vakmerőségre vetemedik.«

A Függetlenség még a lapokat is pontosan osztályozza 
ebben a választási harcban. A Bácskai Hírlap — amely pedig 
nemrég még a függetlenségi párt lapja volt — szerint félmungó 
újság, a Bácsmegyei Napló viszont (Janiga és Fischer Jákó 
lapja) főmungó lap. Az embereket is ilyenképpen nevezi meg: 
báró Podmaniczky Mungó Endre, Janiga Mungó János, és 
minden számban van néhány mungóversike is. Igazi korteslap 
a Függetlenség, s ehhez a korteskedéshez tartozik az is, hogy 
a Hírek rovatban megbélyegzésként A gyászmagyarok címmel 
közli azoknak a vasutasoknak a névsorát (tizenhármán van
nak!), akik részt vettek a VII. körben rendezett mungóvacsorán.

A május 28-i szám Hírek rovatában A választókhoz! cím
mel a következő felhívást közli:

»Szentül meg vagyunk győződve, hogy az a példátlan 
presszió, mellyel most a húsos fazekak körül óláfkodók a sza
badkai polgárok meggyőződését akarják megingatni, nem fog
ja célját elérni.

E független lakosságú város polgárainak nagyobb része 
állja a megpróbáltatások tüzét, és elkergetve magától a kísér
tés förtelmes alakjait, szive érzését fogja követni s diadalra 
viszi a függetlenségi és 48-as párt zászlaját.

Éljen Dr. Mukics Simon!
Éljen Dr. Pfeszkovics Lukács!«
Ez a csúcspontja a lap korteskedésének, mert legkö

zelebb, a június 5-i számban már Bukás címmel számol be 
arról, hogy »erőszakos gonosz emberek kicsavarták a kezünk
ből Kossuth Lajos becsületes lobogóját«, s megállapítja, hogy 
»a munkapárt győzelme az egoizmus diadala«. Aztán így foly
tatja:



». ..  Szabadkának azt a pár ezer emberét, akiknek átl- 
hatatiansága kellett az ellenfelünk győzelméhez, mi nem bé
lyegezzük meg. A tömeg nem gonosz. A tömeg — ember.«

»Hanem megbélyegezzük Szabadkának azokat a pantal- 
lós embereit, a kik a szegény tudatlan népet a saját önző cél
juk megvalósításának eszközéül hajtják fel az urnához.«

A rosszul sikerűit választások után a Függetlenség nem 
múlt ki, de már ebben a számában bejelentette, hogy ezentúl 
csak minden szombaton délután 4 órakor fog megjelenni, 
vagyis a szerdai megjelenés elmaradt. Igaz, a választások 
után némileg megcsendesedett a hangja, de itt-ott azért még 
mindig »mungó«-zik. Még ilyesféle felhívások is megjelennek 
oldalain: »Magyarok! Mungóknál ne vásároljatok!« —  »Bojkot
táljuk a mungókat!«

1910. október 2-i számában pedig A munkapárt csődje 
címmel a következőket írja:

»Az országház megnyitása után az elnök kijelentette, 
hogy a ház egyáltalán semmihez se kezdhet, mert a miniszter 
urak és kreatúráik eddig még semmit se dolgoztak és igy 
tárgyalás kitűzése elé semmi sem kerülhetett.

Ilyen szégyenletes kijelentést Ázsiában sem tettek még 
emberek, akiknek gondjára egy nagy ország törvényhozása 
bízva volt.«

1911. január 1 -étöl aztán változás következett be a lap 
élén: Dr. Ács Jenő ügyvéd, a függetlenségi kör főjegyzője vet
te át a felelős szerkesztői tisztet, de dr. Szeifert Ernő nem vált 
meg a laptól, hanem mint belmunkatárs, továbbra is a szer
kesztőség kötelékében maradt. Március 5-étől pedig eltűnik a 
lapcím alól a »Politikai lap« felirat, s helyette ez a szöveg 
kerül: »A szabadkai függetlenségi és 48-as párt hivatalos lap
ja«. Az év vége felé pedig megváltozik a nyomda is. November 
12-étől ugyanis Szántó Lajos villamos erőre berendezett gyors
sajtóján nyomják a Függetlenséget. Ez a nyomda a Damjanich 
és Bercsényi utca sarkán volt. A nyomdacsere azonban nem 
volt végleges, mert a lap 1912. június 16-ától újra Horváth Ist
ván nyomdájában készült, amelyet szintén villanyerőre ren
deztek be. Ez a cég aztán Horváth és Blank nyomdára változ
tatja nevét.

1913-ban újabb változás következett be. Május 6-án Lrp- 
sitz Sándor azt jelentette a polgármesternél,248 hogy a Függet
lenség kiadóhivatala ezentúl az Eötvös utca 61. szám alatt 
lesz, s hogy ő a kiadótulajdonosa. A lapot a Lipsitz és Lam- 
pel cég állítja elő. A polgármester a bejelentést tartalmazó 
beadványt kiadta dr. Mukits Simon addigi laptulajdonosnak, 
azzal, hogy ő is írja alá a maga részéről, mire dr. Mukits 1913. 
május 17-én újabb bejelentést tett,249 s ebben közölte, tiogy 
» . . .  a Függetlenség című politikai lap tulajdonosa szeméiyé-



ben változás nem történt, annak tulajdonosa továbbra is én 
vagyok, változás mindössze annyiban történt, hogy a lapot 
Lipsitz és LampeJ cég nyomdája állítja elő«.

1913. szeptember 7-én aztán dr. Mukits Simon bejelen
tette, hogy dr. Ács Jenő lemondott felelős szerkesztői tiszt
ségéről, és helyét Németh Simon vette át. A vezércikkeket 
azonban továbbra is dr. á c s  Jenő írta teljes névaláírással.

Hadd szóljak néhány szót dr. Ács Jenőről, aki két és fél 
évig állt a Függetlenség élén. Szabadkán született 1881-ben, 
eredeti neve Perl volt, s csak 1903-ban magyarosította. Közép
iskoláit szülővárosában, a jogot pedig Kolozsvárt és Buda
pesten végezte el. 1906-tól 1921-ig Szabadkán, azután pedig 
Budapesten volt ügyvédi irodája. Szabadkán tagja volt a városi 
törvényhatóságnak is, a függetlenségi körben pedig a főjegyző 
tisztjét töltötte be. Károlyi Mihály egyik ügyvédje volt a Károlyi
féle nemzetgyalázási perben. Irodalommal is foglalkozott. Ver
sei a Bács-Bodrog megyei lapokban jelentek meg, ezenkívül 
írt tárcákat, és olaszból is fordított. 1910-ben megjelent egy 
fordításkötete is Szabadkán Olasz novellák címmel.

A Függetlenség nem sokkal élte túl dr. Ács Jenőnek a 
felelős szerkesztői tisztségtől való megválását. A Széchenyi 
Könyvtárban az 1913. október 26-i Függetlenség-szám az utol
só, és ezután már nem is jelent meg sokáig, ugyanis dr. Mu
kits Simon 1913. november 8-án azt jelentette a polgármes
teri hivatalnak,250 hogy megszűnt a Függetlenség tulajdonosa 
és kiadója lenni, s a lap meg sem jelenik tovább, azt azonban 
nem írta meg pontosan, hogy melyik volt az utolsó száma. A 
Bácskai Napló azonban november 11-i számában azt közli, 
hogy a Függetlenség november 8-án szűnt meg.

A szociáldemokrácia szava

Megemlékeztem már arról, hogy Braun Henrik szerkesz
tésében és kiadásában 1912-ben egy Nagyváradon kinyomott 
kis könyv jelent meg Városháza —  Szabadka, 1912 címmel az 
új városiháza felavatásának ünnepére. Ebben a kis könyvben, 
amely jó néhány fényképfelvételt tartalmaz az új épület kül
ső és belső részleteiről is, az építkezés krónikájának írója 
leszögezi, hogy: »A piactéren emelkedő hatalmas palota meg
adta végre Szabadkának a város jelleget«. Ez a várossá alaku
lás azonban korántsem volt egészen egyszerű folyamat, és 
korántsem csupán a városháza felépülésének a következménye 
volt. Még a század elején is általában mezőgazdasági jellegű 
vóK nem csupán Szabadka, hanem egész Magyarország, amely
ben erősen érzett a szinte egyedül iparosodó Budapest cent
ralizáló irányzata. De Szabadkára különösen rányomta bélye
gét a kezdetleges mezőgazdasági termelés. A törvényhatósági



bizottság tagjainak többsége is falusias gondolkodású, földmű
vesemberekből állott, s ezek nemigen voltak kaphatók olyan 
áldozatokra, amelyek a városiasodás útját egyengették volna. 
Éppen ezért, amikor felmerült a gondolat, hogy a piac közepén 
álló zsindelytetős régi, ódon, egyemeletes városháza helyett 
újat, korszerűbbet kellene építeni, dr. Bíró Károly polgármes
ter valami olyan utat-módot keresett, ami lehetővé teszi ezt 
a vállalkozást, anélkül, hogy újabb adókkal terhelné meg a 
földművelő rétegeket. A város határában hatalmas homokte
rületek voltak, amelyeken csak gyér gizgaz nőtt. Harmad
rangú közlegelő volt ez a hatalmas terület, amely alig jövedel
mezett valamit. Ennek a nagy területnek az eladogatását kezd
te meg a vállalkozó szellemű polgármester, és az így kapott 
vételárból teremtette meg a városházépítési alapot.

Ennek a lépésnek első következménye volt, hogy ezen 
az egykor értéktelen területen 1905 után kezdett kibontakozni 
a korszerűbb mezőgazdaság, és nem csupán szántóföldek, 
hanem szőlőültetvények és gyümölcsösök keletkeztek az egy
kori legelők helyén. Az eladott területekért kapott pénzből pe
dig jutott nem csupán a városházépítési alapba, hanem lehe
tővé vált a részleges csatornázás is. Ugyanekkor azonban 
nagy léptekkel kezdett kibontakozni a város ipara és keres
kedelme is. Mint a városháza felavatásának tiszteletére ki
adott könyvből kiderül, 1907-ben még csak 6600 ipari és keres
kedelmi munkás dolgozott a város területén, s az elkövetkező 
öt-hat évben számuk megkétszereződött. Ebben a fejlődésben 
is volt szerepe a városházépítés akciójának, tekintve hogy 
elsősorban a szabadkai iparosokat állították csatasorba.

Az új városháza különösen élesen kifejezésre juttatott 
egy lappangó ellentmondást: az új épület ugyanis a magyar 
provincia legnagyobb, legdíszesebb épülete volt, viszont még 
mindig Szabadkán volt viszonylag az egész országban leg
nagyobb az írástudatlanok száma, és a statisztika szerint az 
egész civilizált világban itt, Szabadkán volt a legnagyobb a 
halandóság.

Az elmaradottság azonban legfeljebb késleltette, de meg 
nem akadályozhatta, hogy a szocializmus haladó eszméi eb
ben a városban is tért hódítsanak. Amikor például 1912-ben 
Budapesten Angyalföldön, a Váci út környékén nagy tünteté
sek zajlottak le Tisza István ellen, az általános titkos válasz
tójog követelésével, s amikor az úgynevezett véres csütörtökön 
a rendőrség, a csendőrség és a katonaság együttesen lépett 
fel a villamosokat is feWordító, tüntető munkásokkal szemben, 
kíméletlenül kardlapozva a tömeget és tömegesen tartóztatva 
le a tüntetés résztvevőit, már Szabadkán is egyre hangosab
ban hallatszott a szociáldemokrácia hangja, éspedig nem csu
pán a munkásság körében, hanem még a sajtó hasábjain is.



Egy ilyen lap volt például az 1911-ben megjelent Szabad
kai Hétfői Hírlap is. Az új lap megjelenésére először a Bács
megyei Napló egy kis híre hívta fel a figyelmet. Ez a kis hír
1911. április 9-én jelent meg, és így hangzott:

»MÉG EGY HÉTFŐI LAP. Eddig héttőn két lap jelent 
meg, gondoskodván arról, hogy a szegény közönség hétfőn 
délelőtt valamikép szellemi táplálék nélkül ne maradjon. Két 
hétfői újság azonban —  ez evidens dolog — nem elegendő 
Szabadkán. Kell még egy. És ma egy újabb hétfői lap meg
jelenését jelentik be. Az új hétfői lap húsvét utáni kedden, 
április 18-án jelenik meg Hétfő és Vidéke cím alatt.«

Nyilvánvaló, hogy a Bácsmegyei Napló nem volt hajlandó 
komolyan venni az új hétfői lapot, s ezért írt megjelenéséről 
ilyen gunyoros hangon —  még igazi címét is elhallgatva, mert 
hiszen természetes, hogy Hétfő és Vidéke teljesen lehetetlen 
cím, hanem minden bizonnyal a Szabadkai Hétfői Hírlapra 
célzott, amelynek megjelenését valóban 1911. április 8-án je
lentette be a polgármesteri hivatalnál Pusztai (Paszku) Béla, 
a Szabadkai Újság felelős szerkesztője.251 E bejelentés szerint 
az új lap első száma 1911. április 10-én jelenik meg, és fele
lős szerkesztője, valamint kiadója is Pusztai Béla lesz, s az 
újságot a Hirth és Duchon cég nyomja. Érdekes ezzel szem
ben, hogy az április 17-én megjelent 2. számban (az 1. szám 
nincs meg a Széchenyi Könyvtárban) nem a bejelentett Pusz
tai Béla a felelős szerkesztő, hanem dr. Hirth Ferenc ügyvéd, 
kiadótulajdonos pedig a Hirth és Duohon cég. A nyomda 
mellett, a Széchenyi tér 17. szám alatt volt a szerkesztőség és 
a kiadóhivatal is.

Ez a második szám friss, eleven tartalmú, jó újságot ígér, 
»pontos helyi és fővárosi hírszolgálattal, a fővárosból legfris
sebben érkezett telefon, távirat és express tudósítással. Aki 
értesülni óhajt a szombat estétől hétfő reggelig történt esemé
nyekről, az olvassa és vegye meg lapunkat«.

A Szabadkai Hétfői Hírlap nem szociáldemokrata újság. 
Nem a munkásság nevében beszél, de azért április 24-i, Halá
los csönd című vezércikkében megállapítja, hogy Magyaror
szágon elült a 3— 4 évvel előbb tapasztalható nagy »erkölcsi 
fergeteg«, és felteszi a kérdést, hogy miért. »Elnémuítak-e a 
közélet purifikátorai, vagy nincs immár mit purifikálniok? Nem 
akad többet kivándorlási szerződés, szubvenciókijárás, maf
fiáknál, kamorráknál feketébb szövetkezet a köztulajdonnak 
magántulajdonná való átváltoztatására?« »Vagy pedig most is 
folynak-e az üzelmek, lappangó, alattomos, piszkos kalózko
dások és csak nincs, aki meglássa ezeket. . .?«

Később, május 1-i számában azonban már konkrétabban 
is foglalkozik a szociáldemokráciával. Cikkének címe A vörös 
május, s ennek közvetlen folytatása a szöveg, tehát így:



»A v ö r ö s  m á j u s  ma már minden eszperantónál ért
hetőbb nyelven hirdeti a munkás emberiség együvé tartozását, 
együttérzését. Egy napra elpihennek a dolgos kezek, megás
nak a dübörgő, zakatoló gépek, megüresednek a gyárak és 
ünnepi csend borul a diadalmas közös akarat szimbólumaként 
a munka hombárjai fölé.

De mintha e szimbólum mégsem lenne tökéletes kifeje
zője annak a nagy eszmének, melynek győzelmét kívánja hir
detni. Mintha hiányoznék belőle valami lényeges, nélkülözhe
tetlen kellék: az igaz meggyőződés, az őszinte lelkesedés, a 
frissen, elevenen lüktető élet heve.«

A cikk konklúziója pedig így hangzik:
»És amikor mellettünk, az út derekán, recsegő zeneszóval 

a szabadság véres himnuszával ajkukon, de fegyelmezett ren
dekben és oszlopokban, vöröskokárdás ellenőrök felügyelete 
alatt vonulnak ki ünnepelni a kezük munkája után élő proletá
rok: valami kellemetlen, hűvös szellő borzongat meg bennün
ket, nyomorúságos szellemi proletárokat, kik egyek vagyunk 
amazokkal, a kicserzett kezüekkel, a munkában megroggyan- 
takkal még abban is, hogy nem akkor ünnepiünk, amikor aka
runk, hanem akkor, amikor muszáj.«

Ez még csak egészen enyhe kacérkodás a szociálde
mokrácia gondolatával, a későbbiekben azonban találhatunk 
határozottabb kiállásokat is elsősorban Kanizsai Ferenc bu
dapesti leveleiben, amelyek az első oldalon jelennek meg 
állandó rovatként Vasárnapi levél címmel. Mielőtt azonban 
ezekre a Szabadkai Hétfői Hírlapot annyira jellemző levelekre 
rátérnék, előzőleg meg kell emlékeznem a szerkesztőségben 
bekövetkezett változásról is. Július 10-én ugyanis új felelős 
szerkesztőt és kiadót kap a lap Vajda József személyében,252 
és dr. Hirth Ferenc ideiglenesen főmunkatárs lesz, de az 
augusztus 7-i számban már eltűnik a neve a lapról, az augusz
tus 21-i számtól kezdve pedig megváltozik a lap feje is. Eddig 
ugyanis a Szabadkai szó külön sorban volt, ezután azonban 
egy sorba került az egész lapcím.

Vajda József, az új felelős szerkesztő A közönséghez in
tézett szavaiban először is vállalkozásának teljes függetlensé
gét hangsúlyozza, majd leszögezi: » . . .  meggyőződésem az, 
hogy hiányt pótolok azzal, ha a szabadkai erős, nívós sajtó 
keretébe egy tárgyilagosan, becsületesen szerkesztett, pon
tos, gyors és tartalmas hírszolgálattal ellátott hétfői lapot 
viszek.«

Ennek a »becsületesen szerkesztett« hétfői lapnak min
denképpen érdekes színfoltjai Kanizsai Ferenc már említett 
budapesti levelei.

Az 1911. szeptember 4-i számban például szerepel a 
Vasárnapi levélben a megyeközpont kérdése is, mégpedig így:



»Zombort és közvetlen környékét kivéve (ahol a helyi 
érdek e kérdésben igen érthetőleg és méitányoihatóan ellen
tétbe kerül a közérdekkel) egész Bácskában általános a vágy, 
hogy Szabadka legyen a megye székhelye. Ám, bármilyen ál
talános ez a vágy és bármennyire indokolja a közérdek, ennek 
megvalósulása veszedelmes zátonyra jut abban a percben, 
mihelyt azt a kormány mint soviniszta ajándékot akarná kiját
szani; mihelyt azt úgy akarná feltüntetni, mint gyökeres sovén 
politikai eredményt, magyarok dédelgetését és nemzetiségek 
programszerű letörését. Bácsmegye negyvennyolcas meggyő
ződésű polgárai nem hajlandók megfizetni egy Uyen aján
déknak az árát; és a nemzetiségek, melyek most békében 
vannak, csakugyan fellázzadnának.

Ezért tehát végzetes és elhibázott szempont a székhely- 
kérdésnek politikai karaktert adni. . .«

»A magam gyenge szavával mit sem tartok fontosabbnak 
hangsúlyozni, mint azt, hogy Szabadka ne engedje, hogy mél
tó törekvését nemzetiségi és pártpolitikai vonatkozások elmér
gezzék. E kérdésben Szabadka földrajzi fekvése, közlekedési 
gócpont-jellege, nagy lélekszáma, fejlődő ipara és kereskedel
me lehetnek egyedül az alkalmas argumentumok. És ha Sza
badkából megyeszékhely lesz —  mert bizonyos, hogy előbb, 
vagy utóbb, de: lesz —  akkor ez kétségkívül az imént érintett 
kvalitások természetes eredményeként áll majd elő.«

A Vasárnapi levélből tudjuk meg azt is, az 1911. novem
ber 20-i számban, hogy ettől a számtól kezdve a Szabadkai 
Hétfői Hírlapot gépen szedik.

»Hogy mi ebben az örülni való?« — teszi fel a kérdést 
Kanizsai Ferenc, és így válaszol rá: — »Hét bizony, ha a pá
rizsi Grand Caféban eltűnődhetett Szabolcska Mihály, hogy mi 
van azon sírnivaló, hogy a ménes ott delelget valahol a kon
doros/' csárda mellett, —  ezzel szemben, e felejthetetlenül szép 
poézissel szemben kiáltó és ízléstelen prózának látszik, vagy 
pedig szentségtörő travesztiának, merengeni és ábrándozni 
azon, hogy lám, Szabadkán van olyan nyomda, ahol szedő
gépen dolgoznak.«

» . . .  A szedőgép közvetlenül a kultúra hirdetője. Még 
nemrégen a szappan fogyasztást állították be kritériumnak. De 
ma már a Fidsi-szigeteken is közhasználati cikk a szappan, 
meg a fogkefe. Ma már igazából a betűfogyasztás méri vala
mely társadalom kulturáltsági fokát. Ahol pedig mindennap 
annyi betűt fogyaszt a közönség, hogy kéziszedéssel a keres
letet győzni mér nem lehet, ahol már szedőgépre van szükség, 
ott nyert ügye és megvivhatatlan vára van a kultúrának.«

»Ez pedig, különösen ez, a szabadkai sajtónak az érde
me. Azé a sajtóé, amelynek a közöny és a félreismerés hihe
tetlen akadályaival kellett küzködnfe, sőt ezenfelül —  saját 
magával Is. De végtére mégis konszolidálódik a szabadkai



sajtó és most már hamarosan megszerzi a megérdemelt po
zíciót.«

De nemcsak Kanizsai Ferenc méltatja a szabadkai (kon
szolidálódó) újságírást, hanem a szabadkai sajtó —  konkrétan 
a Szabadkai Hétfői Hírlap — is méltányolja az ő értékes köz
reműködését. Az 1912. január 15-i számban, A közönséghez 
intézett szavaiban, miután nagy vonalakban ismerteti azokat a 
nehézségeket, amelyekkel meg kellett küzdenie, mert hát »bi
zonyos érdekkörök. . .  páratlan és jobb ügyhöz méltó buzga
lommal igyekeznek csírájában megfojtani mindent, ami nem 
az érdeküket szolgálja, hanem éppen ellenkezőleg«, megemlé
kezik arról is, hogy a lap hasábjain »hétről hétre valóságos 
szenzációszámba megy Kanizsai Ferenc, a kiváló fővárosi 
írónak Vasárnapi Levele. Kanizsai ma a magyar írók között 
egyike a legtalentumosabbaknak, akinek a népszerűsége foly
vást nő. Egy-egy újabb kötete eseménye a könyvpiacnak. S ő 
sohasem felejtkezik meg arról, hogy innen, Szabadkáról in
dult el hóditó útjára. Ezért tér vissza mint győztes hadvezér 
hétről-hétre a S z a b a d k a i  H é t f ő i  H í r l a p  hasábjain 
ennek a városnak a közönségéhez, a mely igaz szeretettel be
csüli meg írásait.«

Azt mondtam, Kanizsai Ferenc levelei a lap jellegzetes 
színfoltjai. Hozzá kell azonban tennem, hogy természetesen 
nemcsak ez a figyelemre méltó a lapban. Megemlékeztem már 
arról is, hogy a Szabadkai Hétfői Hírlap hasábjain kifejezésre 
jutott egészen szokatlan rokonszenv is a szociáldemokrácia 
iránt. Ez különösen érezhető például az 1912. június 10-i szám
ban megjelent, Az első tiltakozás cimű féloldalas első oldali 
cikkből, melyben egyebek közt a következőket olvashatjuk:

»Azok a politikai események, melyek a közelmúlt napok
ban Budapesten a képviselőház üléstermében és azt követő- 
leg az országház téren lejátszódtak, természetszerűleg nem 
maradhattak hatás nélkül. A vidék hangulata egyre forróbb lett 
és ha igazak a lapok híradásai, mint ahogyan a híradások ko
molyságában kételkedni nincs okunk, melyek a választópol
gárok elkeseredett hangulatét ecsetelték, méltán lehet arra 
következtetni, hogy a parlamenti erőszak, az ellenzóki kép
viselőknek fegyveres hatalommal való erőszakos eltávolítása 
rövid időn belül olyan események kútforrása lesz, mely föl
rázza tespedéséből a magyar nemzetet és nyíltan fogja a cse
lekvésre hívni.«

Ez a cikk tulajdonképpen Zentárói szól, és a tiltakozó 
népgyűlések sorozatáról ad hírt. A következő számban azon
ban már egy egész oldalas cikk van az 1. oldalon, s a címe: 
Szuronyerdőben. Hadd idézzek ebből is, mely a fővárosi hely
zetet ecseteli:

»Még alig tűntek el a főváros utcáinak kövezetéről a vé
res nyomok, még az emberek fülében van a rendőrgolyók vé



szes durranása, még telve vertnek a kórházak a megcsonkí
tott emberek százaival, már újabb attakra készül a hatalom. 
Ügy látszik, hogy a korlátlan cselekvési szabadság elvakitotta 
a hatalmi őrjöngésben tobzódó intéző köröket. Már nem elé
gednek meg azzal, hogy a dolgozó proletárok pirosló vére hir
deti Magyarország belpolitikai viszonyainak züllöttségét, újabb 
áldozatokat kívánnak, hogy még cudarabb kajánsággai ver
desi) essék mellüket azok, akiknek existenciális érdekük e hata
lom szekerét tűzön-vízen keresztül tolni. Eddig csak Budapest 
voit katonailag megszállva. Eddig még csak a főváros utcáin 
akasztották meg a forgalmat a hemzsegő kakastollas katonák. 
Ma azonban már úgy áll a helyzet, hogy a pesti módszert 
kezdi alkalmazni a vidéki rendőrség is.«

Aztán megemlékezik a lap a szabadkai helyzetről is, 
megírván, hogy:

» . . .  az utcákon napok óta ólálkodó fegyveres készenlét
ben álló csendőrök és rendőrök cirkáló serege, a rendőrségi 
laktanya udvarán csoportosított rendörtömeg és a fegyveres 
készenlétbe helyezett gyalogos és lovas katonaság« látható. 
»Pedig mindössze arról van szó, hogy a rendőrséghez egy név
telen följelentés érkezett, amely szerint az ipari munkások 
tüntetésre készültek volna.«

A cikk a továbbiakban elmondja, hogy a szabadkai szo
ciáldemokrata munkások kedden, azaz másnap nagy nyilvános 
gyűlést tartanak a Lozán-féle vendéglő kerthelyiségében, 
és erre az alkálomra felhívást adtak ki. A Szabadkai Hétfői 
Hírlap teljes egészében közli is ezt a felhívást 1912. június 12-i 
számában. Ez a felhívás a következő szavakkal zárul:

»Munkások! Forradalmi időket élünk, a jogainkért való 
küzdelem utolsó stációjához értünk, —  minden elszánt, min
den bátor munkás harcosra szükség van, —  legyetek ott a 
gyűlésen valamennyien!

Testvéri üdvözlettel a szabadkai szociáldemokrata párt.« 
A következő lapszámok is tele vannak az eseményekkel 

és tiltakozásokkal. A Szabadkai Hétfői Hírlap, ha nem is igazi 
szociáldemokrata újság, de mindenképpen a szociáldemokrá
cia hangját hallatja.

Aztán meg kell emlékezni egy, a lapot meglehetősen 
súlyosan érintő eseményről is. 1912 végén eltűntek az első 
oldalról Kanizsai Ferenc Vasárnapi levelei. Kanizsai ugyanis 
hosszabb időre Abbáziába ment pihenésre, mert az orvosok 
egy időre a túlfeszített munka folytán minden munkától eltil
tották —  mint a lap írja. Nem is jelentkezett többé a lapban. 
1914-ben aztán — éppen a május elsejei számban — egész 
oldalas első oldali tudósítás számol be halálhíréről és te
metéséről.

Közben a lap még 1912-ben nyomdát változtatott: Krausz 
és Fischer nyomdájába költözött át, a szerkesztőség és a kia



dóhivatal pedig a Kossuth utca 17. szám alatt, a Vojnich-palo- 
tában kapott helyet. 1914-ben aztán a szerkesztőség megint 
költözködött, ezúttal a Lendvay utca 19. szám alá, a Pest 
szálló mögé. Ugyanebben az időben terjedelmében is változás 
következik be. Már 1911 nyarától hat oldalon jelent meg, most 
négyoldalas lesz egy ideig, de aztán ismét visszatér a régi 
terjedelemre. A háború folyamán persze —  a többi laphoz 
hasonlóan —  a harotéri jelentések kerültek benne előtérbe, 
azaz elsikkadnak a jellegzetességei. 1918 őszén már több 
száma a Szabadkai Nyomda és Kiadó R. T. villanyerőre be
rendezett könyvnyomdájában készült, a Szerdahelyi utcában. 
Ekkorjából való utolsó visszamaradt száma is a Széchenyi 
Könyvtárban: 1918. október 28-áról: a 40. szám. A könyvtáros 
azt a megjegyzést írta a kötetre, hogy a 41. és a további szá
mok hiányoznak. Vajon mennyi jelenhetett meg még belőle? 
Erre a kérdésre egyelőre nem tudok válaszolni, mert még 
Kemény György is Magyarország időszaki sajtója 1911— 1920 
című kötetében csak indulásának dátumát közli, de megszűné
sének még az évét sem.

A Szabadkai Hétfői Hiriap abban az időben, amikor meg
indult, a harmadik hétfői lap volt Szabadkán. Érdekes ezzel 
szemben, hogy ugyanabban az évben, 1911^ben megindult 
egy másik hetilap is, amely viszont vasárnaponként hagyta el 
a sajtót, és ez volt a címe is: Vasárnap. Ez a lap azonban igen 
rövid életű volt. Hirth Aladár 1911. augusztus 12-én jelentette be 
a polgármesternek, hogy Vasárnap címmel egy nem politikai 
tartalmú hetilapot indít,253 s amikor még ugyanabban az évben, 
december 28-án a rendőrkapitány azt jelentette a polgármes
ternek, hogy a Vasárnap részére november 12-éig kiadott utcai 
elárusítási engedély lejárt, és ezért intézkedést kért az ügy
ben, dr. Bíró Károly polgármester azt válaszolta neki254 és 
egy nappal később a szegedi királyi ügyészségnek is, hogy 
nincs szükség semmiféle intézkedésre, mert a Vasárnap című 
lap megszűnt.

De hát milyen elgondolások is hozták létre ezt az új he
tilapot, amelynek Hirth Aladár volt a felelős szerkesztője és 
a kiadója is, szerkesztősége és kiadóhivatala pedig a Széche
nyi tér 17. szám alatt volt, a Hirth és Duohon nyomda mellett, 
amelynek a jelek szerint új lapra volt szüksége a Hétfői Hí
rek megszűnése után? A lap augusztus 13-án megjelent első 
száma Vasárnap című vezércikkében megpróbál választ adni 
erre a kérdésre:

*>... úgy érezzük, hogy Szabadkán, a hol a keneténél 
sokkal több újság van, meg keli magyarázni, hogy miért 
indul meg ez az új lap.«

»Deák Ferencnek azt a mondását, hog a sajtónak csak 
igazat szabad írni, úgy fogják tel, hogy a sajtónak nem kell 
az igazat írni. Nekünk az a szerény véleményünk, hogy a saj



tó nem egyeseket, hanem a közönséget szolgálja, és a közön
séget csak akkor szolgálja becsületesen, ha mindent megír, 
a mi érdekes és igaz.«

»Nem véres szájú újság lesz ez a Vasárnap, csak lázon
gás az ellen, hogy a közönség tudomása elől mesterségesen 
elrejtenek oly dolgokat, a melyek a közönséget érdeklik és a 
melynek eltitkolásából a köznek csak kára van.

Nem céhbeli újságírók írják ezt a lapot, hanem azok, 
akiknek fáj a méltánytalanság, akik elkeserednek minden igaz
ságtalanságon és akik a sajtót annak látják, aminek idealis
ták elképzelik: a gyengék védelmezőjének, az igazságtalanok 
üldözőjének és a közönség igazi barátjának.

De hát hol az igazság, hol a méltányosság és hol a 
közönség szolgálata abban, hogy humorral és megbotránko
zással felhígított hasábok jelennek meg arról, hogy Kiss Pál 
22 éves róm, kath. napszámos a korcsmában beveri Nagy 
Péter 21 éves ev. ref. per absolutum foglalkozás nélküli egyén 
fejét, ellenben egy betű sem szól arról, hogy a fényes, tükrös 
kávéházban több rendbeli folytonossági hiányokat ejtenek egy
máson a doktor úr meg a tanár úr. Pedig talán inkább köz
érdekű részeg urak verekedése, mint paraszt legények virtus
kodása.

Nos hát nekünk az az ideálunk, hogy az az igazság, ami 
a napilapok hasábjairól kiszorul, itt találjon helyet okulásul 
és elrettentésül.

Ennek dacára sem fogunk magánéletbe vájkáfni, nem 
fogjuk a családi élet titkát fel rebbentem, szent nebántsvirég 
lesz számunkra a hálószobák intim titka, de megírjuk mind
azt, a mi nyilvánosan és a közönség érdekei ellen történik.«

Mondtam már, hogy olyan esztendők voltak ezek, ami
kor teret kért magának a társadalmilag elnyomott rétegek 
hangja. A Vasárnap is megpróbált ezen a vonalon haladni? 
A beköszöntő cikkben mintha halvány utalás is volna erre, de 
ez persze nem egyéb szemfényvesztésnél. A Vasárnap koránt
sem kívánt társadalmi igazságtalanságok ellen küzdeni, hanem 
csak olyan szenzációkról gondoskodni, amelyek érdekelhetik a 
nagyközönséget. Az ígéret szerint például »szent nebántsvirág 
lesz számukra a hálószobák intim titka«, és ennek gyors meg
cáfolására mindjárt az első számban egy pikáns cikk:

» . . .  az eset úgy történt, hogy a férj hazajött és az ágyá
ban megtalálta a hivatalnok úr diszkrét „darabját”, amely se 
nem ruha, se nem orvosság, hanem a kettő között van« stb. 
stb. Hát a további számok? Néhány cím —  érzékeltetésül: 
»Ki az a Szemző Gyula? —  Katonaszabadítás 1700 koronáért
— Egy 30.000 koronás váltó története —  Új vádak a bajai 
főispán ellen«. Vagy pedig: »Mikor a spenótbakter berúg — 
Pénzügyőrök botránya a Lengyel utcában« (azaz a színes lám



pás házakban), vagy pedig: »Csendőrszázados és ezredes af
férja a palicsi Vigadóban«.

Hogy mennyire megbízhatóak ezek a szenzációs cikkek? 
Erre vonatkozóan hadd említsem meg, hogy egyik szám Nyílt 
tér rovatában Hirth Aladár szerkesztő nyilatkozik, s kijelenti, 
hogy a 40.000 liter hamis bor című cikket nem ő írta, s hogy 
utólag meggyőződött arról, hogy a szerkesztőséget »tévesen 
informálták«. Aztán van egy Szerkesztői üzenet is, amely ar
ról szól, hogy a Lengyel utcai csendőrbotrányról szóló cikk 
állításai a rendőrség információja alapján nem felelnek meg 
a valóságnak, mert a pénzügyőrök hivatalos kötelességüket 
teljesítették. De a hasonló hangnemű cikkek azért folytatód
nak —  például Kéjtanya a torony alatt címmel arról, hogy szin
te a rendőrség szeme láttára ágyasházzá változik a torony
ba felvezető lépcső, ahol három pár szentségtelenítette meg 
a városháza szűzi tisztaságát stb. stb.

Hirth Aladár egyébként ismert alakja volt a szabadkai 
sajtóéletnek — elsősorban mint nyomdász, de később mint 
szakszervezeti elnök, egy időben a Bácsmegyei Napló tulaj
donosa, később, a világháború után pedig alkalmazottja — 
mint a Hírlap 1925. évi december 24-én megjelent híréből lát
szik. Egyébként még 1910-ben, tehát még a Vasárnap megje
lenése előtt heves afférja volt egy szabadkai lap szerkesztő
jével, Malusev Sándorral, mint erről a Bácsmegyei Napló 1910. 
november 22-i számának Nyílt tér rovatában megjelent Nyilat
kozata tanúskodik ekképpen:

»Malusev Sándor elcsapott rendőr és a Közgazdaság cí
mű papiros nyírója (részeg állapotában szerkesztőnek nevezi 
magát) 27 példányban megjelent tegnapi számában aljas cél
zattal és gyalázatos fondorlattal azt írja, hogy én nyomdaiparo
mat beszüntettem. Nem válaszolnék a klozett papír nyírójá
nak, ha nem üzleti hírnevem megóvásáról lenne szó.

1910. február 1-én társultam Duchon Jánossal, mikoris a 
nevemen álló iparról lemondtam és azt Hirth és Duchon nevé
re írattam át. Ez tíz hónappal ezelőtt történt. Most, hogy go
romba viselete és egyéb hibái miatt a nyomdából lapjával 
együtt kirúgtam, ily aljas módon akar jó üzleti hírnevemnek 
ártani.

Malusev Sándor fegyelmi úton elcsapott rendőrt aljas 
gazembernek nevezem és tartom mindaddig, míg nékem fel
világosítást nem szolgáltat arról, hogy miként és mily célzat
tal látott napvilágot ollózott papírjában az, hogy én iparomról 
lemondtam.

Egyebekben rágalmazásért és kártérítésért ügyvédem út
ján feljelentést adtam be az elcsapott rendőr ellen.

Hirth Aladár«



Bizony az efféle összetűzések is beletartoznak a szabad
kai sajtótörténetbe. De hát ennek semmi köze a Vasárnap 
megindulásához és rövid idő utáni megszűnéséhez. Ebből a 
tápból ugyanis mindössze nyolc szám jelent meg. A szegedi 
Somogyi Könyvtárban az 1911. évi október 1-i példány, a 8. 
szám az utolsó, és Kemény György imént említett müvében 
éppen ezt a számot jelzi a Vasárnap utolsó számaként.

A Vasárnap megszűnése után még két bejelentés történi 
a polgármesteri hivatalnál társadalmi, illetve politikai jellegű 
lap indításával kapcsolatban az első világháború előtti Sza
badkán, a két bejelentés közül azonban csak egyiknek volt 
folytatása. A régi Magyarország idején Szabadkán megjelent 
utolsó politikai lap a Reggeli Újság, amely azonban szintén 
nem volt hosszú életű, hiszen nem is egészen három és fél 
hónapig élt. 1911. október 1-én jelent meg a Vasárnap utolsó 
száma, s a 2009/1911 eln. számú akta tanúsága szerint a pol
gármester október 11-én hozott határozatával tudomásul vette 
a Reggeli Újság lapkiadó részvénytársaságnak azt a bejelen
tését, hogy október 10-én új politikai lapot indított, s mint 
napilap esetében szükséges, 21 000 korona értékű letéti köny
vet helyezett el a városi takarékpénztárban óvadék fejében.

A Reggeli Újság 1. száma nincs meg a Széchenyi Könyv
tár aránylag legkomplettebb gyűjteményében sem. S ami a 
továbbiakból megvan, az is meglehetősen nehezen tekinthető 
át, ugyanis —  mint hallottam —  1956-ban egy eltévedt repesz- 
darab átfúrta a kötetbe kötött lapdk felső részét, s így az új
ság megmaradt példányai csa!k együttesen, a budapesti, sze
gedi és újvidéki könyvtárak példányainak összevetésével te
kinthetők át némiképpen, tekintve, hogy a Szabadkai Városi 
Könyvtárban egyetlen példánya sincs a Reggeli Újságnak. Ma
gának a szerkesztőnek az elgondolásai azonban még így is 
csak a megjelent cikkekből bontakoznak ki némileg, minthogy 
hiányzik a beköszöntő cikk, és még csak egy előfizetési fel
hívást sem böngészhettem át.

De kezdjük talán először is a technikái adatokkal! Emlí
tettem már, hogy a lapnak dr. Havas Emil volt a felelős szer
kesztője, s a lap szerkesztősége és kiadóhivatala a Kazinczy 
utcai Lábass-íházban kapott helyet. Itt, a Kazinczy, azaz is
mertebb nevén a Gombkötő utcában volt a Hungária könyv
nyomda is, s annak villanyerejü gyorssajtóján készült a lap. 
A technikai adatokhoz tartozik még az is, hogy a Reggeli Új
ság azok közé a ritka lapok közé tartozott, amelyeknek raj
zolt címe volt. .No és még az is, hogy —  legalábbis megjelené
sének első idejében —  8 oldalas.

Dr. Havas Emil cikkeiről már az előzőekben is szóltam 
más lapokkal kapcsolatban, s megállapítottam, hogy rokon- 
szenwel tekintett a szociáldemokraták mozgalmára. Ez a ro-



konszenve többször megnyilvánult ,új lapjának hasábjain is. 
És ha már a lap arculatának bemutatásáról van szó, hadd 
kezdem mindjárt az elején, a 2. számnál! Az ebben a szám
ban megjelent Mi nem fütyülünk című vezércikkben ugyanis 
egyebek között a következőket olvashatjuk:

»Gondolhatunk bármit a politika fortélyos dolgairól, a 
véleményünket nem befolyásolja a politikai elfogultság, és 
nemcsak tudjuk, de érezzük, hogy a törvényhatóság határo
zatai sem úgy jönnek létre, ahogy az ellenzékiek gondolják és 
érzik: hivatalos presszió, rábeszélés és erkölcstelen szent (?) 
folyamányaként; de nem is úgy, ahogy a kormány táborában 
erősítik: spontán lelkesedéssel és meggyőződéssel.

Valahol e kettő között a valódi igazság. Ismerjük a tö- 
megsuggestio hatalmát. Ellenállhatatlanul támad és terjed, szé
dületes gyors iramodássai.

Ennek a tömeg-hatásnak legékesebb példája a tömeg
hangulat változása a politikában, amiből sokan a nép erkölcsi 
gyengeségét magyarázzák ki, holott a népek nem jobbak és 
nem rosszabbak idegeiknél. Az idegek pedig a szervezettel 
kapcsolatban olyan befolyásnak engednek, amely a gyomornak 
kedvez. A gyomor követelése a politika irányítója.

Nem kell ebből széles következtetéseket levonni. Lehet 
az obstrukció erkölcsös vagy erkölcstelen; honmentő vagy 
honvesztő. De a nemzet éhes, a gyomrával, a jólétével és 
existenciájával összefüggő számos kérdés vár elintézésre, 
megoldásra vagy előkészítésre, és nem kell hivatalos hatalom 
ahhoz, hogy a törvényhatóság a tömeghangulat nyomása alatt 
álló idegfeszültségét arra fordítsa, hogy megnyilvánulásával 
siettesse a —  lehet, hogy jogos és erkölcsös, de nem a nem
zet anyagi érdekeinek kedvező — obstrukció pusztulását.*•

Egy későbbi, december 3-án megjelent szám, amelyből 
az is kiderül, hogy a vállalat kiadóhivatalának igazgatója Stras- 
ser Béla, s amelyben a nyolc oldalból mintegy négy oldalt 
a hirdetések tömege foglal el, beszámol a magyarországi szerb 
és bunyevác szociáldemokraták Újvidéken megtartott első or
szágos értekezletéről, tanújelét adván a szociáldemokraták 
mozgalma iránti érdeklődésének. Néhány nappal később pedig, 
a december 8-i számban egy nagyobb cikk kapott helyet Mit 
olvassanak a topolyai testvérek? címmel és Az Új Lap kiált
ványa —  Plakátharc a Reggeli Újság ellen alcímekkel. Ez a 
cikk beszámol arról, hogy Topolyáról egy plakát érkezett a 
szerkesztőségbe, amelyen egyebek között ez áll:

»Ez az Új Lap nevű újság mindenkinek alkalmasabb lap, 
mint a többi újság, mert már reggel Topolyán van. Van egy 
Reggeli Újság nevű lap is, de ez se bírja a legfrissebb híreket 
lenyomatni kora reggel, mert a Reggeli Újság nevű lapot nem 
Budapesten szerkesztik, hanem itt Szabadkán. Szabadkán pe



dig nem lehet olyan friss híreket szerezni az újságoknak az 
egész világról, mert csak Budapesten van az egész világból 
telefonozó központ, amely központnál a budapesti újságok le
írják a híreket.«

A Reggeli Újság rámutatott arra, hogy Sulyok topolyai 
tanító igyekezett ezzel a plakáttal előfizetőket toborozni az 
Új Lapnak. S ugyanakkkor megjegyezte:

»Az Új Lap azonban alig írhatja le ezeket a legfrissebb 
híreket, mert az Új Lapot, hogy mér reggel ott lehessen a 
községekben, még előző nap délutánján kinyomatják és szét
küldik.«

A plakát továbbá könyvjutalmat is ígért mindenkinek, aki 
az Új Lapot járatja. A falragaszról —  mint a Reggeli Újság 
rámutat erre —  az is kiderül, hogy az olvasók a Vezérangyal, 
Lelki Vezér, örökimádás, Angyali kenyér és más című szent 
könyvekhez juthatnak hozzá sorsolás útján. A plakát tehát nem 
is egyszerűen az újságok közötti, még hitelrontástól sem visz- 
szariadó vetélkedés egyszerű eszköze volt, hanem sokkal in
kább politikai eszköz, amellyel az egyházi körök harcoltak a 
haladóbb elveket képviselő sajtótermékek ellen.

A Reggeli Újság egyébként élénk, jól értesült lap volt, 
sok hírrel, éspedig nemcsak Szabadkáról, hanem az ország 
más részeiből, valamint külföldről is. és  hogy egészségesebb 
szempontból tekintett az eseményekre, mint a legtöbb lap, azt 
nyilvánvalóan tanúsítja 1911. december 23Ji vezércikke is, 
amely A háború címmel olyan tartalmú vezércikket közölt, a- 
mely igyekezett messzebbre tekinteni a szűkkeblű naciona
lizmus szempontjainál:

»Ahhoz nem kell diplomatának lenni, hogy lássuk azok
nak az új momentumoknak az előtérbe kerülését, amelyek 
egészen új motívumokkal érlelik a döntő összeütközéseket és 
ennek kapcsán ia tnagy európai háborút.

Ilyen momentum elsősorban a németségnek hihetetlen 
gyorsasággal és intenzivitással való előrenyomulása kereske
delmi és ipari téren és a tengeren. Ez elsősorban az angolo
kat érinti érzékenyen és fölébreszti féltékenységüket a világ- 
hatalmi pozíción. S ez teszi állandóan puskaporossá a levegőt.«

1912-ben aztán a lap változtat tördelésén, s az előbbi 3 
hasábos beosztásról áttér a 4 hasábosra. Ugyanekkor terje
delme is csökken a régebbi nyolcról négy oldalra. És még egy 
említésre méltó dolog: a lapról eltűnt Strasser Béla kiadóhi
vatali igazgató neve. Ekkorjában már a végét járja a lap, s 
végül dr. Havas Emilnek a polgármesteri hivatalban tett be
jelentése szerint255 1912. január 23-án megszűnt. Érdekes, hogy 
ez a január 23-i szám megvan az imént említett mindhárom 
könyvtárban, sőt a Matica srpska könyvtárában ez az egyedüli. 
Mielőtt azonban befejezném a Reggeli Újságra vonatkozó mon-



danlvalómat, hadd idézzek még ebből az utolsó számból is, 
éspedig A falu című vezércikket. A lap bevezetőben megálla
pítja, hogy a magyarországi városokban már kialakulóban van 
az európai élet, erről azonban a falu jut eszébe a cikk írójá
nak, s így folytatja:

»Szép kultúr álmainkból józantt ki a magyar falu nyomora, 
a nagy nemzettest elmaradottsága, s be kell látnunk, hogy a 
magyar városok erőlködése egy mesterségesen szított, idegen 
példákra készült szemfényvesztő művelődés.«

»Csak suttogva s önmagunkat vádolóan gyónhatjuk meg 
itthon, hogy szerte az országban egész járások vannak, ahol 
kétnapi járóföldön nincsen egyetlen egy orvos és egyetlen 
iskola sem olyan, amelybe nyugodt lelkiismerettel lehetne el
küldeni a nép gyermekeit anélkül, hogy a tuberkulózis vesze
delmének ne tennék ki a serdülő ifjúságot. Dohos, hideg, 
fűtetlen és levegőtlen ólakban tanítják a jövő generációt. Bar
maival együtt nyolc-tíz ember lakik egy-egy vályogfalú, kémény- 
nélküli ólban. Máiét és sült tököt eszik valamennyi.

Hazug Potemkin-falvai a magyar kultúrának a magyar 
városok. Hiába égnek Budapest körutain a márványos, mo
dern paloták előtt a villamos fényszóró lámpák, ha az a nép, 
melynek verejtékes munkája árán gyújtották a magyar kultúra 
Bábelének a világosságát, ilyen roppant sötétségben és nyo
morban sínylődik. Miért csak az a botrány, ha a városban ela
kad a villanyos, vagy felmondja a szolgálatot a vízvezeték? 
Miért csak akkor zúdul fel az ország, ha Budapesten a men
tők tíz embert nem tudnak idejében megmenteni? Miért nem 
kultúrbotrány ebben az országban az is, ha a parasztnak se 
vize, se levegője, se iskolája, se lakása, se kenyere?«

Ha a lapról beszéltem, minden bizonnyal illik bemutatni 
felelős szerkesztőjét is. Dr. Havas (Honig) Emil Topolyán szü
letett 1884-ben. Középiskoláit Szentesen, Újvidéken, az egyete
met pedig Budapesten, Kolozsvárt és Münchenben végezte el.
1912. július közepén, tehát már a Reggeli Újság megszűnése 
után nyitotta meg ügyvédi irodáját ugyanott, ahol a Reggeli 
Újság szerkesztősége és kiadóhivatala is volt: a Kazinczy, 
azaz Gombkötő utcai Lábass-házban. Előzőleg elsősorban új
ságírással foglalkozott, és már 1905-től munkatársa volt a 
Bácskai Hírlapnak, később pedig felelős szerkesztője is lett. 
Ebben az időben, 1906-ban egy novellás kötetet is kiadott A 
vér címmel. Egy másik kötete, A fehér lap című regény 1924- 
ben jelent meg Szabadkán. Első írásai a kecskeméti Ellenőr
ben láttak napvilágot, de igazi írój és újságírói munkássága 
Szabadkán bontakozott ki. Még a háború után is nagy szerepe 
volt a szabadkai magyarság társadalmi és kulturális életében. 
Elnöke volt egy időben a Népkör közművelődési osztályának.



1926-ban Sándor király publicisztikai munkásságáért a Szent 
Száva rend IV. osztályával tüntette ki, öt évvel később, 1933 
májusában pedig — hét más magyar kisebbségi íróval együtt
— a belgrádi Pen Club őt is tagjai sorába választotta. A meg
szállás alatt őt is elhurcolták a németek, és egy haláltáborban 
fejezte be életét.

Valamit azonban még el kell mondanom magáról a Reg
geli Újságról is, annál is inkább, mert jellemző az akkori saj* 
tóéletre. 1912. szeptember 15-én ugyanis egy cikk jelent meg 
a Szabadkai Újságban Egy lapalapitás szomorú története cím
mel és A Reggeli Újság volt kiadóját elítélték alcímmel. Mint 
a Szabadkai Újság írja, »a begboldogult Reggeli Újság utolsó 
felvonása« játszódott le a szabadkai törvényszék előtt. A cikk 
ezután így folytatódik:

»Emlékezetes, hogy dr. Lánczy Félix szabadkai ügyvéd 
Havas Emil újságíróval részvénytársaságot akart alapítani a 
Reggeli Újság finanszírozására. Még a részvények többsége 
íejegyezetlen volt, amikor a lap megindult. Minthogy a rész
vénytársaság megalakulásának előfeltétele, hogy a részvény- 
tőke teljesen befizettessék, be nem következett, a részvény- 
társaság meg sem alakulhatott. A lap azonban vagy harmad
fél hónapig halódott. A lap azóta megszűnt. A részvényt jegy
zők nem sokat törődtek a lap kimúlásával, hanem annál in
kább igyekeztek a befizetett tőkéjüket a meg nem alakult tár
saságtól visszaszerezni. Pert per után indítottak dr. Lánczy el
len, mint a R. U. alapitója ellen, aki a legnagyobb erőfeszí
téssel védekezett. Ma mondotta ki a döntő szót a szabadkai 
törvényszék, és kötelezte dr. Lánczyt, hogy a befizetett rész
vénytőkét a befizetőknek juttassa vissza . . .  Ezeket az össze
geket azonban a R. ú. felemésztette, úgyhogy Lánczy most a 
sajátjából kénytelen a részvényeseket kielégíteni.«

(gy szűnt meg tehát — anyagi nehézségek miatt — a 
Reggeli Újság, amely — mint már említettem is —  a háború 
előtti időszak utolsóként indult társadalmi és politikai lapja 
volt. Igaz, 1911. november 9-én történt még egy lapbejelentés 
a polgármesteri hivatalban,256 s ebben Horváth István nyom
datulajdonos azt tudatta, hogy november 11 -étöl egy hetenként, 
minden szombaton délután 2 órakor megjelenő, közérdeket 
szolgáló — nem politikai tartalmú lapot indít Független Újság 
címmel. Mint Horváth bejelentette, ő lesz a lap szerkesztője és 
kiadója is. A szerkesztőség és kiadóhivatal címeként a Petőfi 
utca 87. számot jelölte meg, közölve, hogy ugyanott nyomják 
is a lapot. S miután még azt is bejelentette, hogy a Független 
Újságot számonként 2 fillérért fogják árusítani, kérte egyúttal 
az utcái elárusítási engedély megadását is.

Minden kis részletre kitért tehát a bejelentés, és a pol
gármester tudomásul is vette a lapindítást, mint azonban egy



1912. február 10-én ugyanaz alatt a szám alatt hozott újabb 
polgármesteri határozatból kiderül, a lapból mégsem lett sem
mi. Ez a határozat ugyanis szó szerint így hangzik:

»Minthogy a Horváth István szabadkai lakos által 
2237)1911 eln. sz. a. bejelentett Független Újság c. nem poli
tikai tartalmú heti lapból a vett jelentés szerint egy szám sem 
jelent meg —  a bejelentést tudomásul vevő fenti számú hatá
rozatom tárgytalanná vált —  illetve a jelzett lapot megszűnt
nek tekintem.«

És ezzel lezárul az 1919-ig Szabadkán kiadott vegyes 
tartalmú társadalmi és politikai lapok sora. Igaz, egyes más 
jellegű lapok megjelentek még a továbbiakban is, ezekről 
azonban külön fejezetben, a szaklapok fejezetében szólok.



KÖZGAZDASÁG, KULTÚRA ÉS EGYEBEK

Vegyes szaklapok

A Szabadka és Vidéke című társadalmi, közművelődési 
és szépirodalmi közlönnyel kapcsolatban megemlékeztem már 
arról, hogy 1877. május 3-i számában Sziebenburger Károly 
és Rácz Vilmos aláírásával olyan értelmű bejelentést tett, hogy 
a megyei gazdasági egyesület által rendezendő gazdasági ter
mény-, gép- és állatkiállítás közeledte alkalmából nagyobb 
teret kíván adni a közgazdasági kérdéseknek, és ezért a lap- 
beli anyag kibővítése mellett külön, havonként kétszer meg
jelenő gazdasági szaklapot indít Gazdasági Közlemények cím
mel. A szaklap, amelyet egyébként a Szabadka és Vidéke elő
zőleg, április 12-i közleményében speciális közleményekkel 
megjelenő önálló füzetnek is nevez, május 13-án jelent meg 
első számával az olvasók előtt, a továbbiakban pedig — 
legalábbis a jelek szerint —  rendszeresen minden hónapban 
kétszer napvilágot látott, bár ennek a munkának összesen egy 
kézzel fogható bizonyítéka van: a szeptember 30-án megjelent 
9. szám. Ugyanis ebből az első szabadkai szaklapból összesen 
ez az egy példány található az Országos Széchenyi Könyvtár
ban. Az általános adatokat azonban erről is leolvashatjuk. A 
lap a következő alcímet viselte: * Közgazdasági közlöny külö
nös tekintettel Bács-Bodrog megye gazdasági érdekeire.« 
Szerkesztője és a lap tulajdonosa Rácz Vilmos volt, akiről 
szintén beszéltem már a Délvidék — Südlándischer Courier 
című lappal kapcsolatban, munkatársa pedig Balázsy Béla. És 
amint a Szabadka és Vidéke május 13-ától kezdve belevette 
alcímébe, hogy: »A Gazdasági Közlemények című folyóirat 
társtapja«, ugyanúgy a Gazdasági Közlemények alcímében is 
ott szerepelt, hogy: »A Szabadka és Vidéke társlapja«.

Az imént azt mondtam, a Gazdasági Közlemények —  
legalábbis a jelek szerint — rendszeresen minden hónapban 
kétszer napvilágot látott. Ez stimmelne is, mert a szeptember 
30-i szám május közepétől számítva, félhavi időközökben való
ban a kilencedik szám lenne rendszeres megjelenéssel. Igen ám, 
de ezen az egyetlen kilencedik számon már az áll, hogy: meg
jelenik havonta háromszor. Ha pedig havonta háromszor kel
lett megjelennie, akkor mégsem láthatott napvilágot rendsze
resen —  hacsak nem éppen ettől a számtól kezdve kezdte a



háromszori megjelenést. Ez azonban nem valószínű, tekintet
tel arra, hogy a Szabadka és Vidéke ugyan október 4-i szá
mában átvett még belőle egy cikket: Az üszög keletkezése és 
ellenszereiről címmel s azzal a megjegyzéssel, hogy a cikk a 
Gazdasági Közleményekből való, ettől kezdve azonban nem is 
említi többé a lapot, csak jóval később, 1878 végén, a Bácskai 
Gazdasági Közlöny indulásával kapcsolatban, megjegyezve, 
hogy ez az új folyóirat »folytatása a múlt évben (1877-ben — 
K. T.) fennállott Gazdasági Közleményeknek«. Rácz Vilmos első 
lapja tehát minden jel szerint még indulásának évében meg 
is szűnt. A lapot egyébként Bittermann József könyvnyomdája 
állította elő, nagy formátumban.

De hát hadd pillantsunk bele, hogy mi is ennek az egyet
len fennmaradt számnak a tartalma! Van benne egy kúlai levél 
az iparegyesület tervezett megalakításával kapcsolatban, egy 
cikk szól a munkáról mint általános jogról, kötelességről és 
hivatásról, egy, a szerkesztőhöz intézett levél az üszögről érte
kezik, egy további cikk egy uradalom takarmányozási rendsze
réről, egy másik a gazdasági tanügyről, egy harmadik az ok
tóberi fametszésről szól, a Vegyesek rovat pedig kis gazdasági 
vonatkozású híreket közöl.

Ennyit tudhatunk meg az első szabadkai gazdasági lap
ról, amelyet a jelek szerint egy év múlva követett utóda, a 
Bácskai Gazdasági Közlöny, amely azonban a Gazdasági Köz
leményektől eltérően egész kis formátumú lap — legalább is 
az április 15-én megjelent 8. szám tanúsága szerint — , körül
belül a fele egy megszokott újságnagyságnak.

A Bácskai Gazdasági Közlönybői sem sok példány ma
radt hátra: mindössze két szám található a Széchenyi Könyv
tárban, éspedig az 1879. április hó 15-i, azaz a 8. szám, vala
mint az 1880. évi 1. szám, amely január 28-án látott napvilágot. 
Az első szám megjelenésének dátumát nem lehet egészen 
megbízhatóan megállapítani. Szalády Antal ugyanis azt írja A 
magyar hírlapirodalom statisztikája 1780— 1880. című mun
kájában, hogy 1879. január 1-én jelent meg az első száma. 
Egyes jelek azonban arra mutatnak, hogy egy szám megjelen
hetett már decemberben is, ha nem vették is külön évfolyam
nak. A Szabadka és Vidéke ugyanis 1878. december 29-i szá
mában, a lap indulásáról szólva, szó szerint ezeket írja: »Bács
kai Gazdasági Közlöny című folyóiratot indított meg Rácz Vil
mos úr«. Tehát i n d í t o t t ,  nem pedig i n d í t .  Ami azt je
lentheti, hogy az első szám már 1878. december 29-e előtt 
meg is jelent. Ezt még alátámasztja, hogy a Szabadka és Vi
déke december 29-i száma közli már a Bácskai Gazdasági 
Közlöny első számának tartalmát is, amely a következő: »187.8 
év vége felé. —  Földművelési, iparos és kereskedelmi viszo
nyaink ismertetése és továbbfejlesztéséhez. —  A kenderter
melés Torzsán. —  Talaj javítások érdekében. Adán gazdasági



(ntézet. A kövezés Szabadkán. Az üszög ellen. Az 1878. búza
termés. Mezőgazdasági akadémia. Angol bérleti viszonyok. Elő
fizetési felhívás. Hirdetés.« Persze a tartalmat közölhette eset
leg előre is a Szabadka és Vidéke. És a decemberi megjele
nés ellen szól egy körülmény, éspedig az, hogy a Széchenyi 
Könyvtárban megtalálható április 15-i szám az első évfolyam 
sorrendben 8. száma. Ha már most minden hónapban az 1-i 
és 15-i dátumot viseli a lap —  mint Szalády írja — , akkor ez 
az április 15-i szám valóban a nyolcadik sorrendben. Azt kell 
tehát mondanunk, hogy mégiscsak Szalády Antalnak van igaza, 
és a Szabadka és Vidéke bizonyára csak előlegezte egy-két 
nappal a megjelenést a Bácskai Gazdasági Közlönynek, s tu
lajdonképpen a két nap múlva megjelenő első szám tartalmát 
harangozta be.

A Bácskai Gazdasági Közlöny egyébként alcíme szerint:
»Megyei érdekű folyóirat a földművelés, ipar és kereskedelem 
köréből«. Szerkeszti és kiadja Rácz Vilmos. Az előfizetési ára
kat közölve, a kiadóhivatal megjegyzi, hogy egyes számok is 
kaphatók, de csak a szerkesztőnél. Ezt a lapot is Bittermann 
József könyvnyomdája készíti. A kis formátumú lap folyóirat- 
szerüen az első oldalon közölte a szám tartalmát is. Oldalai 
is folyóiratszerűen, folytatólagosan számozódnak, s az április 
15-i, 8. szám első oldala a számozás szerint a 61. oldal.

De miről is írt ez a nyolcoldalas folyóirat? Egy cikke 
Bács-Bodrog megyéről szól (ez már a második folytatás), s 
ennek alcíme: A szabadság oszlopa. Megállapítja, hogy »az 
őstermelésről a gabonatermelésre történt hirtelen átmenet nem
zetgazdaságunkban régen megbosszulta magát.

A m u n k a s z e r e t e t r e  alapjában meg nem érlelt 
népünknek 1867 után, a „szabadság" idejével nem a munka 
váfá jelszavává, nem a munka diadalmaskodott évtizeden át. 
A mi van, mindenesetre szebb a réginél és hasznos, de a 
n e m z e t i  m u n k a  értéke nem állja ki a versenyt — a 
terhekkel, szegényedéssel. Ez ismejel. —  Ez egyrészt arra 
mutat, hogy az átmenetre a munka- és termelőképesség tekin
tetében nem voltunk előkészítve, s jó tulajdonainkat utóbb —  
ezek becséhez mérve — csak részben gyakorolhattuk.«

ír továbbá a lap a megyei gazdasági egyesületek értekez
letéről (szintén folytatásban), valamint közleményeket sorakoz
tat fel egy külön rovatban.

Az 1880. évi 1. (január 28-i >szám valamivel nagyobb, szé
lesebb formátumban látott napvilágot, s ezen —  az 1879. évi 
számoktól eltérően — már szerepel az évfolyamszám is: II. év
folyam. Más a tördelése is: a régi egy oszlop helyett két ha
sábra oszlik egy oldal. A szerkesztő továbbra is Rácz Vilmos, 
a hirdetések viszont Schlesinger Sándor könyvnyomdájába 
küldendők, és egyes számok ekkor már sehol sem kaphatók.



A lap gazdasági vonatkozású híreket közöl a megyéből, 
egy cikk a kisgazdáknak nyújtandó hitel szükségességét fejte
geti, egy másik (levél a szerkesztőhöz) több földmüvesis'kolát 
követel a megyében, egy harmadik a filoxéra ellenszeréről be
szél, a negyedik címe: »Főpapjaink mint gazdák és iparosok«. 
Tartalma tehát változatosabbá vált az előző évhez képest, s 
a cikkek még Vegyes közleményekkel is kiegészülnek.

A szerkesztő ebben a számban egy kis írást ad közre 
A közönség szíves figyelmébe címmel. Ebben ezt olvashatjuk:

»A Bácskai Gazdasági Közlöny jelen számával második 
évi pályafutásába lépett, köszönheti ezt a megye közönsége 
hazafias pártolásának, s munkatársainak, kik a közérdekű vál
lalatot szellemileg elősegítették. Fogadja a t. közönség meleg 
köszönetemet buzdító jóakaratáért, kérem azt lapom iránt jö
vőre is megtartani, s köszönetemet nyilvánítom t. munkatár
saimnak fáradozásaikért, remélvén hogy becses támogatásaik
ban ezután is részeltetnek.«

Több szám nem maradt fenn ebből a lapból, s így nem 
lehet tudni, hogy meddig élt. Szalády Antal is csak indulásá
nak dátumát közli, de a megszűnését nem. Annyi bizonyos, 
hogy utódja volt a Bácskai Közlöny, amelyből azonban egyet
len példány sem maradt fenn. Említi ugyan Šokčić is, de úgy, 
hogy 1879-ben indult, és 1882-ben szűnt meg, s hogy utolsó 
szerkesztője dr. Milkó Izidor volt. Ez azonban meglehetősen 
felületes megállapítás, ugyanis a Bácskai Közlöny nem 1879- 
ben indult, ez csak elődjére, a Bácskai Gazdasági Közlönyre 
vonatkozhat, ezt a lapot azonban šokčić nem is említi. Szalá
dy nál viszont, aki beszél a Bácskai Gazdasági Közlönyről, s 
még azt is megemlíti róla, hogy 1879. december 15-étöl évne
gyedenként jelent meg (bár ennek ellentmond a január 28-i 
szám), egy szó sincs utódjáról, a Bácskai Közlönyről. Šokčić 
közlése egyébként azért is felületes, mert egyszerűen csak 
mint utolsó szerkesztőről beszél dr. Milkó Izidorról, pedig hát 
dr. Milkó Izidor szerkesztése idejében —  mint már meg is 
emlékeztem róla a társadalmi lapokról írván — egy jellegét is 
megváltoztatott lapról volt szó: nem gazdasági szaklapról, ha
nem társadalmiról.

A legmegbízhatóbb adatokat Kiszlingsteinr>él találjuk. E 
szerint a Bácskai Közlöny vegyes tartalmú hetilap volt, amely 
1880-tól 1882-ig jelent meg III. és IV. évfolyamként (az első és 
második évfolyam ugyanis Bácskai Gazdasági Közlöny cím 
alatt jelent meg). Ebben a meghatározásban csak az a furcsa, 
hogy egyrészt 1880-ban még — mint láthattuk —  második év
folyamként megjelent a Bácskai Gazdasági Közlöny, ha esetleg 
csak az év elején is, másrészt pedig az 1880-tól 1882-ig ter
jedő években három évfolyam férne el, Kiszlingstein pedig 
csak kettőt említ, a III.— IV. évfolyamot. Lehetséges, sőt való



színű tehát, hogy a Bácskai Közlöny első száma nem is 1880- 
ban, hanem csak 1881-ben jelent meg. S ha így tekintjük, ak
kor egyszeriben eltűnik mindkét előbb említett ellentmondás. 
Kiszlingstein megemlíti még azt is, hogy a lapot Rácz Vilmos 
szerkesztette, kiadója pedig előbb szintén Rácz Vilmos, ké
sőbb, 1882-ben pedig Bittermann Andor volt, s ebben az év
ben meg is szűnt a lap. Ez a megállapítás helyes is —  mint 
már a dr. Milkó Izidor szerkesztette Bácskai Közlönyről szólva, 
a társadalmi lapok között beszéltem is erről az Újvidék című 
lap híradásai alapján.

A három testvérlap, a Gazdasági Közlemények, a Bácskai 
Gazdasági Közlöny és a Bácskai Közlöny után egy egészen 
más jellegű szaklapról kell megemlékeznem. Ez a havonta két
szer megjelenő folyóirat a pedagógia körébe vágó kérdések
kel foglalkozik, s indítója egy szabadkai tanárember, aki mint 
irodalomtörténész hagyott hátra maga után értékes életművet. 
Toncs Gusztávról van szó, akinek életét és munkásságát egy 
nemrégiben megjelent könyvben részletesen ismertette Dér 
Zoltán. (Dér Zoltán: A tudós tanár. Szabadka, 1972.) Toncs 
Gusztáv Szegváron született 1859. november 28-án. A buda
pesti egyetem bölcsészkarán magyar nyelv és filozófia szakot 
végzett, és tanulmányainak befejezése után a szabadkai gim
náziumban helyezkedett el. Harminc esztendőn át itt fejtette 
ki tanári és irodalomtörténeti tevékenységét. A gimnáziumi 
tanároskodás után a kereskedelmi iskola igazgatója volt, a 
világháború után pedig 1922-től Budapesten folytatta munkás
ságát. 1924-ben Dabason magániskolát szervezett, s 1928-ig 
ebből élt. Akkor nyugalomba vonult, és kizárólag tudományos 
munkásságot folytatott —  1938. november 26-án bekövetkezett 
haláláig. A lapokban és folyóiratokban, különösen a pedagó
giai lapokban, a Magyar Paedagogiábán, a Hivatalos Közlöny
ben, a Tanáregyesületi Középiskolai Szemlében, a szabadkai 
gimnázium értesítőjében és a szabadkai lapokban jelent meg 
legtöbb írása, de egyes fővárosi lapokba, például a Budapesti 
Hírlapiba is dolgozott. Tanulmányokat írt a jeles magyar írók
ról, és több tankönyvet adott ki, de csak egy nagyobb önálló 
műve jelent meg, melynek címe: Zágoni Mikes Kelemen élete. 
(Budapest, 1897.)

Ez a tudós tanárember nem sokkal szabadkai letelepe
dése után, 1885-ben Tanügyi Lapok címmel saját szerkesztésé
ben is kiadott egy lapot. A folyóirat megjelenéséről először a 
Szabadka című lap adott hírt 1885. augusztus 15-i számában, 
közölve, hogy Tanügyi Lapok címen egy havonta kétszer meg
jelenő folyóiratot indít Toncs Gusztáv főgimnáziumi tanár, Szé
kely Simon helybeli könyvkereskedő és nyomdatulajdonos kia
dásában. »A folyóiratra régóta szükség van —  írja a Szabadka 
— , a mennyiben a helybeli és vidéki tanügyi viszonyok elegen
dő anyagot nyújtanak a megbeszélésre. Az első szám szep



tember 1-én jelenik meg. Előfizetési ára egész tanévre 3 frt, 
félévre 1 frt 50 tkr. Szerencsét kívánunk a vállalkozáshoz.«

Székely Simon bizonyára idejében bejelentette a ható
ságnál is az új lap indítását, a levéltárban található ügyirat
ból257 azonban kiderül, hogy Kuluncsits József főjegyző csak
1885. november 4-én továbbította a bejelentést a belügymi
niszterhez. Ettől függetlenül azonban szeptember 1-ére megje
lent az első szám, s a további számok minden hónap 1-én 
és 15-én következtek. Az első évfolyam 1— 14. száma Székely 
Simon nyomdájában, a 15— 20. szám pedig Bittermann József
nél készült. A tanév végén külön mellékelték az egész évi tar
talomjegyzéket is, s ez is megtalálható a Széchenyi Könyvtár 
gyűjteményében, a húsz számmal egybekötve. Már ebből a 
húsz számból is látszik, hogy a nyári szünet két hónapja alatt 
nem jelent meg a Tanügyi Lapok.

Hogy mi is volt a folyóirat célkitűzése, arról hű képet ad 
az első szám Lapunk iránya című cikke. Ezt olvashatjuk benne:

»Bizonyításra nem szoruló tény, hogy vidékünk tanügye 
az utóbbi időben örvendetes haladást mutat fel. Azonban az 
inkább rohamos, mint mélyreható fejlődés egyes jelenségei 
arra figyelmeztetnek, hogy szükség van egy kizárólag helyi 
érdekű tanügyi közlönyre, mely a mellett, hogy főcélja vidé
künk tanügyi viszonyait minden törvényes eszközzel emelni, a 
tudományos cél szolgálatában is áll, de leginkább oly eszmé
ket fejtegető közleményeket fogad magába, melyek vidékünk 
tanügyi kívánalmainak kifejezését s bajainak orvoslását cé
lozzák.«

A cikk megemlíti, hogy Bács-Bodrog megyében az isko
lák száma meghaladja a négyszázat, s ezekben több mint 900 
ember fáradozik a nevelésügy előmozdításán. Az iskolák azon
ban szinte semmiféle kapcsolatban sem állnak egymással, és 
berendezésük is igen kezdetleges. Első feladatként jelöli meg 
a cikk írója, hogy fel kell mérni a helyzetet, s ezért a lap ér
deklődése kiterjed ezeknek az iskoláknak minden ágára. Az
tán így folytatja:

»Azután nem szabad felednünk, hogy iskoláink jó rész
ben nem magyarok; vannak vegyes ajkúak, de vannak teljesen 
nem magyar nyelvűek is. Az állami törvény és a gyakorlati élet 
szempontjából egyaránt kívánatos, hogy nem magyar ajkú pol
gártársaink minél többen s minél jobban beszéljék a magyar 
nyelvet. A törvény keretén belül jogunk van minden oly dotog 
megvalósításáért működni, mely tanügyi viszonyaink javulása 
érdekében felhasználható. S mivel nem habozunk kimondani, 
vidékünkön a magyar nyelv a népiskolákban nincs teljesen 
jogaihoz juttatva: küzdeni fogunk v i d é k ü n k  t a n ü g y e 
m a g y a r o s o d ás  á é  r í  is. Újra mondjuk, hogy a törvény 
keretén belül, a tanügy érdekében, mert azon eszmékhez, me



ly&ket <a magyar nyelv oktatásához, mint politikai ügyhöz hozzá 
szoktak tűzni, semmi közünk.«

»Szükséges továbbá, hogy a társadalom és az iskola 
egymással közelebbi összeköttetésben legyenek, ami csak az 
által válik lehetővé, ha az őket elválasztó akadályok megsem- 
misittetnek, mint a közöny és félszeg felfogás; azért folyóira
tunk e tekintetben igyekszik felvilágosítani a közönséget.«

»Kívánatosnak Játszik továbbá az időnként megjelenő pae- 
dagogiai munkák i s m e r t e t é s e  és  b í r á l a t a ;  a tan- 
ügyet érdeklő t ö r v é n y e k  s rendeletek ismertetése, vala
mint olykor-olykor egyes t u d o m á n y o s  k é r d é s e k  f e j 
t e g e t é s e  a történelem, lélektan, erkölcstan és a termé
szettudományok teréről.«

Az első számban Pillér György közli az elemi iskolai ol
vasókönyvről irt cikkének első részét, a harmadik számban 
Toncs Gusztáv a népnevelési egyesület mellett emel szót, az
tán Dudás Gyula arról ír, hogy mik is a tanügy érdekei a me
gyében, Balás Imre Iskoláink jelen állapota s azok jövője cím
mel ír cikket. Farkas Antal a leányiskolákról értekezik stb. stb. 
Van a folyóiratban Folyóirat- és lapszemle, a Különfélék ro
vatban a tanüggyel kapcsolatos, más helységekből érkező hí
rek kaptak helyet, és a szerkesztőség Szerkesztői üzenetek
ben válaszol a beérkezett levelekre.

Említettem már, hogy az április 1-én megjelent 15. szám
tól kezdve nyomdát változtatott a folyóirat. Ennek az volt az 
oka, hogy Székely Simon lemondott a kiadásról, miután a fo
lyóirat bevételeiből nem fedezhette a kliadás költségeit. A fő
gimnázium tanárainak többsége azonban úgy vélte, hogy a 
városnak és vidékének szüksége van egy ilyen tartalmú és 
irányú folyóiratra, ezért elhatározta, hogy a Tanügyi Lapokat 
egyelőre saját költségén is fenntartja.

Nagyjából ebben az időben, 1886. április 25-én a Sza
badkai Hírlap Különfélék rovatában egy figyelemre méltó hír 
jelent meg a következő tartalommal:

»A T a n ü g y i  L a p o k ,  Toncs Gusztáv gymnasiumi ta
nár szerkesztése alatt megjelenő folyóirat érdekében dicsé
retre méltó mozgalmat indított a helybeN gymnasiumi tanári 
testület. A közönség pártolásának hiánya ugyanis arra indí
totta a hivatásáért lelkesülő tanári testületet, hogy f. hó 21- 
ikére a Hungária szállóban tartott értekezletre hívta egybe a 
helybeli tanárokat, képezdei és népiskolai tanítókat és tanító
nőket oly célból, hogy a lap érdekében valami üdvösét hatá
rozzon. A nemes szándék azonban egyelőre nem valósulhatott 
meg, mert alig jelentek meg tíznél többen. Oj értekezlet híva
tott egybe szombatra, óhajtandó volna, hogy ezen új értekez
leten a meghívottak kivétel nélkül jelennének meg, és hatá
roznának valamit a Tanügyi Lapok érdekében, mert sem a



szerkesztő dicsérendő tóreKveotí, sem a hiányt pótló lap ne
mes iránya meg nem érdemlik, hogy a lap pártolás és részvét 
hiányból szűnjön meg.«

A Szabadkai Hírlap következő számából aztán megtud
juk azt is, hogy az újabb értekezleten is igen kevesen jelen
tek meg, de azért mégisosak megszületett egy határozat: ti
zenkét főből álló bizottságot választottak a tanárok és taní
tók soraiból, s erre a bizottságra bízták a lap szerkesztését. A 
bizottság élén a felelős szerkesztő állt.

Az első évfolyam utolsó számában, azaz a 20. számban 
aztán a vezércikk bejelentette, hogy ezzel az I. évfolyam befe
jeződött, s a második évfolyam első száma az új tanév kez
detén jelenik meg. Ugyanekkor a vezércikk beszámol arról, 
hogy a lapot csak nagy nehézség árán sikerült fenntartani. 
Különösen válságos volt a helyzet a 14. szám idején, s ebből 
csak a tanárok áldozatkészsége segítette ki. Mint írja, értekez
letet is tartottak, s ezen Toncs Gusztáv bejelentette, hogy 
vissza akar lépni, s ekkor a szerkesztési és szervezési elő
munkálatokkal egy 11 tagú választmányt bíztak meg, s ennek 
ideiglenes vezetését Balás Imre tanárra bízták. Balás ülést hí
vott össze, s ezen elhatározták, hogy mivel a vidéknek szük
sége van valamely közoktatásügyi lapra, mindent megtesznek 
fenntartásáért. A Bács-Bodrog megyei községi tanítóegyesület 
szabadkai »járásköre« úgy nyilatkozott, hogy a tagok anyagi 
és szellemi erejükkel is támogatnak egy ilyen lapot, azonkívül 
támogatást kérnek az érdekelt vidék összes népiskolai és kö
zépiskolai igazgatóságaitól, s ebben a reményben készülnek 
az új tanévvel kezdődő második évfolyamra.

Hogy aztán lett-e valami a támogatásból, arról már nem 
tudok. A Széohenyi Könyvtárban csak az első évfolyam van 
meg a Tanügyi Lapokból, és šokčić is azt írja, hogy a Tanügyi 
Lapok csak egy évig élt. Az új tanévben tehát a jelek szerint 
már egyetlen száma sem jelent meg.

Most pedig megint egy gazdasági jellegű lapról kell 
beszélnem: az Adó- és IlletékügyI Kalauzról. Ez a folyóirat, 
amely alcíme szerint Állam-pénzügyi szakközlöny, mindössze 
néhány hónappal a Tanügyi Lapok megjelenése után látott nap
világot, éspedig 1886. január 1-én. Havonta kétszer jelent meg
—  16 oldalon. Szerkesztője Róka József szabadkai pénzügyi 
fogalmazó volt, kiadója pedig Székely Simon könyvkereskedő. 
A lapot Székely Simon könyvnyomdája állította elő.

A lap tehát 1886. január 1-én jelent meg, és a Széchenyi 
Könyvtárban megvan ez az első száma is. A jelek szerint azon
ban már másfél hónappal előbb kiadhatott a szerkesztőség 
egy mutatványszámot, vagy talán előfizetési felhívást, a Sza
badka 1885. november 13-i számában ugyanis a következő 
kis hírt közli:



»Vettük Róka József úrnak, helyb. m. kir. pénügyi fogal
mazónak Adó- és Illetékügyi Kalauz állam p énzügyi szakköz
lönyének mutatványszámát a Tárgymutatóval. Kiadja Székely 
Simon. Előfizetési ára negyedévre 1 frt, egész évre 4 frt. 
Ajánljuk az érdekeltek figyelmébe.«

A novemberben kiadott mutatványszámot azonban csak 
január 1-én követte az első szám, s ebben szigorúan vett pénz
ügyi szakcikkeket találunk, rríint például: llletékmérséklés meg
előző birtokváltozás alapján, —  Igazságos-e a házosztályadó?
— A bélyegleletekről, —  Az illetékfizetési kötelezettségről stb. 
stb. Figyelemre méltó azonban a kis folyóirat Kérdések rovata. 
Ebben ugyanis néhány szakkérdést tett fel a szerkesztőség, s 
utánuk a következő felhívást írta:

»Tisztelettel felkéretnek a szakértő urak, hogy az itt fel
vetett kérdésekre vonatkozólag becses nézeteiket e lapok szer
kesztőjével közölni méltóztassanakl«

Hogy miért? Erre a második szám ad választ, melynek 
első oldalán olvasható egy másik felhívás is:

»Tisztelettel felkérem az egyes adóügyekben működő kar
társaimat, valamint a városi hatóságoknál és községi elöljá- 
róságoknái az egyes adók kezelésével foglalkozó hivatalnok 
urakat, hogy egyenes adók ismertetését tárgyazó szakcikkek 
beküldése által ezen lapok tartalmát lehetőleg változatossá 
tenni méltóztassanak.«

A szerkesztő tehát ilyen kérdésekkel és felhívásokkal 
igyekszik beszerezni a lapba szükséges szakcikkeket. Hogy 
milyen eredménnyel jártak ezek a felhívások? A 2. számban 
már találunk választ az 1. számban feltett öt kérdés közül ket
tőre. És következnek az újabb kérdések —  és a következő 
számban az újabb válaszok is. És a kérdésekre adott vála
szok ezután egyre rendszeresebbé és terjedelmesebbé válnak. 
A beküldött cikkekre vonatkozölag már nehezebb megállapí
tani, milyen visszhangot keltett a felhívás, de mert egyes cik
kek alatt ott találjuk a zárójelbe tett megjegyzést, hogy: Be
küldetett, valószínűvé válik ennek a másik felhívásnak a vissz
hangja is.

És van még egy figyelemre méltó rovata a lapnak, a 
Levelező-lapok, mely a szerkesztői üzeneteket helyettesíti, 
ugyanis a szerkesztő ebben a rovatban valóságos —  bár rö
vidre szabott — levelezést folytat azokkal, akik kéziratot küld
tek, illetve valamilyen kérdéssel fordultak a laphoz. A 3. szám 
Különfélék rovatában pedig egy rövid értesítést találunk, amely 
szerint a lap mellékletének szerkesztését ettől a számtól kezd
ve Marton Imre m. kir. pénzügyi fogalmazó vette át.

Hadd mutassam be azonban a folyóirat szerkesztőjét, 
Róka Józsefet! 1850. március 13-án született Mákón, a gim-



náriumot Szegeden és Temesváron végezte el, és Nagyvára
don jogot hallgatott. 1875-ben pénzügyi szolgálatba lépett, s 
ettől kezdve 1889-ig Szabadkán működött, utána pedig a buda- 
pestvidéki kir. pénzügyigazgatóság titkára lett. A későbbiek
ben dolgozott Besztercebányán és Sopronban mint igazgató- 
helyettes, valamint Nagyenyeden mint pénzügyigazgató. Cikkei 
a Jogtudományi Közlönyben, a Magyar Pénzügyben, a M. kir. 
Adóhivatalnokok Lapjában és természetesen az Adó- és Ille
ték ügyi Kalauzban jelentek meg. Több pénzügyi vonatkozású 
kézikönyvet írt, s ezek közül négy Szabadkán, kettő Buda
pesten, egy pedig Besztercebányán jelent meg. ö  alapította 
és négy évig szerkesztette az Adóhivatalok Lapját, és ő állí
totta össze a Dárday-féle Közigazgatási Törvénytár IV. kötetét.

Visszatérve az Adó- és Illetékügyi Kalauzra, érdemes 
megemlíteni, hogy az Előfizetési felhívás csak a hatodik szám
ban jelent meg. Ebben így indokolja a lap megjelenésének 
szükségességét:

»A sajtónak köszönhető általában, hogy a kultúra vívmá
nyai a civilizált világ összes népeinek közkincseivé válnak. De 
legfontosabb hivatás jutott a folyó-szakirodalomnak, mert 
s z a k i s m e r e t e k  t e r j e s z t é s é t  l e g i n k á b b  a s z a k 
l a p o k  m o z d í t j á k  el ő.  Ennélfogva ma már nem csak 
a tudományok szolgálatában állnak szaklapok; hanem a közön
séges iparágak körében is azok teljesítik áldásdús hivatásukat.

Hazánkban a közigazgatás terén már léteznek tekintélyes 
szaklapok. De ha figyelembe vesszük, hogy a közigazgatási 
ágak közül a p é n z ü g y i  közigazgatás nagy terjedelménél 
és némileg különös természeténél fogva egészen kiválik, —  
hogy a közigazgatási lapokban a pénzügyi rovat igen csekély 
tért foglal el: egy t i s z t á n  á l l a m p é n z ü g y l  s z a k l a p  
l é t j o g o s u l t s á g a  teljesen indokolt.«

És aztán részletes felsorolás következik, hogy mi min
dent is közöl majd a lap, kezdve az egyenes adók és illetékek 
körére vonatkozó gyakorlati irányú értekezésektől és magya
rázatoktól a pénzügyi irodalom terén megjelent munkák is
mertetéséig, állandó mellékletének ívei pedig összegyűjtve 
közhasznú szakkönyvet képeznek. Hanem a lap nem élt hosszú 
ideig. 1886. július 5-én kiadott 10. számában a 7. c. Olvasóink
hoz címzett cikkében ugyanis tudtui adja, hogy elháríthatatlan 
akadályok miatt be kell szüntetni a lapot. Ezzel kapcsolatban 
a szerkesztő és kiadó felpanaszoija:

»Keserűen tapasztaltuk azonban azon hideg közönyt, 
mellyel a hivatott szakértők még ma is magára hagyják a 
legjobb akaratú törekvést.«

A szerkesztők közük azt is, hogy a »fél évi, illetve máso
dik évnegyedi t. c. előfizetőinknek kárpótlásai a mellékletünket 
képező Tárgymutató teljesen befejezett íveit adjuk, mert az



különben a folyó évnegyedben aligha lett volna befejezhető^. 
A Széchenyi Könyvtárban a tíz megjelent számmal egybekötve 
megtalálható az említett Tárgymutató is, melynek teljes címe: 
Tárgymutató a bélyeg és illetékek iránti törvények és szabá
lyok hivatalos összeállításának illetéki díj jegyzékéhez. Ezt a 
Tágymutatót Róka József szerkesztette, betűrendbe szedve, s 
összesen 80 oldal terjedelmű.

Az Adó- és Illetékügyi Kalauzzal kapcsolatban minden
képpen meg kell emlékezni még egy lapcímről, amely mögött 
azonban nem bizonyos, hogy valóságos lap is állt, hanem igen 
valószínű, hogy voltaképpen az Adó- és Illetékügyi Kalauzról 
van szó, csupán az egykori újságíró tévedett. A Szabadka 1886. 
március 7-i számának 3. oldalán ugyanis cikket közöl A hete
dik (Nyomdai riadalom) címmel. Ebben egyebek között meg
említi, hogy pillanatnyilag 6 lap van Szabadkán és most je
lentették be a hetediket, a Szabadkai Hírlapot. A Szabadka fel 
is sorolja a létező hat lapot. Ezek a következők: Szabadság, 
Szabadka, Szabadkai Közlöny, Bácskai Ellenőr, Pénzügyi Ka
lauz, Tanügyi Lapok.

A lapcím, amelyet említettem, a Pénzügyi Kalauz. Ilyen 
című lapnak azonban egyáltalán nem akadtam nyomára 
sehol másutt. És minden bizonnyal logikus a kérdés, hogy ha 
valóban létezett, akkor meg miért hagyta ki a cikk írója a hat 
lap 'közül az Adó- és IHetékügyi Kalauzt. Ez ugyanis kétség
telenül megjelent abban az ‘időben — a Széchenyi Könyvtár
ban fellelhető példányok, valamint a Szabadkai Közlöny 1886. 
március 28-i számában megjelent kis hír tanúsága szerint is, 
amely mint hézagot pótló vállalatról beszél Székely Simon
nak és Róka Józsefnek erről a lapjáról. Nagyon is olyan 
tehát a látszat, hogy az egykori újságíró puszta felületességből 
írt Pénzügyi Kalauzt Adó- és IHetékügyi Kalauz helyett.

De hadd menjek tovább a szaklapok során! Az a lap, 
amelyről most beszélnem kell, tulajdonképpen nem található 
meg egyetlen 'könyvtárban sem, C9upán a levéltárban talált 
régi akták tanúskodnak létéről. 1886. augusztus 11-én ugyanis 
Dimitrievics Bogdán (Bogdán Dimitriijević) királyi postatiszt 
a következő bejelentést tette a polgármesteri hivatalban:258

»Alolírott alázatos tisztelettel bátorkodom becses tudo
mására hozni, hogy Szabadkán folyó évi Szeptember hó. 1-én 
egy Postakürt című postaügyi szaklapot fogok megindítani.«

Az ügyirathoz egy külön kis levél is van csatolva, amely 
fgy hangzik:

»Igen tisztelt Uram!
Válaszolva becses soraira, értesítem, hogy a Postakürt



című lapot szeptember hóban megindítottam, azonban pártolás 
hiányában kénytelen voltam azt beszüntetni.

Szabadkán, 1886. évi Decem. 21.
mély tisztelőié 

Dímitrijevics«

Nem derül 'ki ugyan, hogy Dimitrijevió kihez címezte a 
levelet (valószínűleg a polgármesterhez), de a város tanácsa
1886. december 21-én a 'lap 'bejelentésével kapcsolatban hozott 
határozatában úgy intézkedik, hogy »Miután a kérdéses szak
lap az ide csatolt nyilatkozat szerint már is be lett szüntetve, 
ennélfogva a bejelentés —  mint tárgytalanná vált —  tudomá
sul véve irattárba tétetik«.

Ennyi nyoma van a Postakürtnek, semmi több. És hason
lóképpen csak a legszükségesebb adatokat tudtam meg arról 
a lapról, amelyre Brindza Károly hívta fel a figyelmemet, aki 
az újvidéki Tartományi Történelmi Levéltárban a munkásmoz
galom nyomait kutatta, tudnirlNk, hogy a Szabadkán kívül 
megjelenő Magyar Pincérek Lapja egy időben, 1887-ben és 1888- 
ban — mint Mészáros Sándor, a levéltár munkatársa megállapí
totta— a szabadkai pincérek betegsegélyző és ápoló egyletének 
lapja is volt. Ezzel kapcsolatban a Magyar Szocialista Munkás
párt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete által kéz
irat gyanánt, szigorúan bizalmas okmányként kiadott, A ma
gyar munkásmozgalmi sajtó repertóriuma című mű második 
kötetében találtam bővebb adatokat. E szerint a Magyar Pin
cérek Lapja 1887. január 2-án indult Nagyváradon, s 1887. 
március 3-ától kezdve a debreceni és a szabadkai pincérek 
betegsegélyző és ápoló egyletének hivatalos közlönyévé is 
lett. Később tovább terjedt az illetékességi köre, és április 
7-étöl a miskolci, április 21 -töl a szegedi és szatmári, május 
5-étől a sátoraljaújhelyi, június 2-ától pedig a kassai pincérek 
hivatalos közlönyévé is 'lett, míg végül 1888. augusztus 25- 
étől a pincérek magyarországi egyetemes lapjává vált. Köz
ben szerkesztősége is költözött, kétszer is. Először Nagyvárad
ról Debrecenbe tette át székhelyét 1887. április 3-ától, 1888. 
augusztus 25-én pedig, amikor a pincérek magyarországi egye
temes lapja lett, Budapesten rendezte be szerkesztőségét. A 
lap eleinte heterfkét egyszer, éspedig minden vasárnap, ké
sőbb, 1887. április 3-ától pedig szombatonként jelent meg. 
Felelős szerkesztője Muzsalyi Béni, főszerkesztője 1888. ápri
lis 7-.től június 2-ig Than Gyula, augusztus 25-től Sztrakovics 
Ferenc, segédszerkesztője pedig 1887. május 7-től június 16-ig 
Than Gyula. Kiadó tulajdonosa a repertórium szerint Muzsoly 
Béni volt, nyilvánvaló azonban, hogy a felelős szerkesztő és a 
kiadó ugyanaz a személy, és csupán elírás folytán változott 
meg a neve. A lap megszűnésére vonatkozólag nincsenek 
közelebbi adatok.



Ezután pedig rátérek egy másik lapra, a Magyar Molnár
Szemlére, amelynek első és mutatványszáma 1896. szeptember 
1-én jelent meg Szabadkán. A lap —  alcíme szerint —  Afte- 
lános ipari és közgazdasági havi folyóirat, a magyar molnérság 
vezérednek egyedüli hivatalos közlönye. Felelős szerkesztője és 
laptulajdonosa Sümegihy Ferenc nagyiparos, fő munkatársa és 
társtulajdonosa pedig Posgay Miklós molnármester.

Sümeg'hyről annyit tudunk,259 hogy amikor 1891-ben a 
kismalmok szervezett akcióba kezdtek a nagy budapesti ma
lomipari burzsoázia ellen, ebben az akcióban különösen kitűnt 
Sümeghy Ferenc szabadkai malmos, aki akkorjában a mal
mosok országos egyesületének elnöke volt. 1896-ban ugyan 
bérbe adta malmát, de azért tovább harcolt a szabadkai mal
mok érdekeiért. Harca nem volt hiábavaló, mert már a követ
kező években javult a szabadkai malmok helyzete.

El kell mondani róla azt is, hogy malma a későbbi Fer- 
rum gyár helyén volt. A Szabadság 1891. június 14-i számában 
úgy emlékezik meg róla, hogy a majsai szőlők közt épített és 
kitűnően felszerelt gőzmalma volt, és iparvasutat is épített hoz
zá (ez volt egyébként az első szabadkai iparvágány!), miután 
a városi közgyűlés ingyenterületet engedélyezett erre a célra, 
»csupán az úrijog elismerése címén követel évenként 25 frtot, 
ami akadálynak nem tekinthető« —  mint a Szabadság írta.

Sümeghy egyébként elnöke volt az 1895-ben megalakult 
iparos és kereskedők kőre mozgalomnak is, amelynek megala
kulásáról írva, a Szabadkai Közlöny 1895. augusztus 4-i szá
mában megállapítja, hogy az új egyesületnek a tanácshoz in
tézett kérvényét Sümeghy Ferenc írta alá mint elnök.

A Magyar Molnár Szemle minden hónap első napján je
lent meg. A lapban találunk egy figyelmeztetést is, amely sze
rint »minden előfizetés, hirdetés és kézirat a Magyar Mol
nár Szemle elmén Szabadkára küldendő«, magát a szerkesztő
ség és a kiadóhivatal címét azonban hiába keressük.

A lap első számának Előfizetési felhívásában, valamint 
a Beköszöntőben azok az elvek jutnak kifejezésre, amelyekről 
már beszéltem Sümeghy személyével kapcsolatban, vagyis a 
vidéki magyar molnárság felkarolása. Az Előfizetési felhívás 
erre vonatkozóan a következőket mondja:

»A Magyar Molnár Szemle szerkesztősége teljesen meg 
van arról győződve, hogy ha a magyar molnárság sorsát a 
sajtóban ezentúl érdekelt szaktársak védik, oly szaktársak, akik 
minden magyar molnár jó és balsorsában osztoznak, akik 
nemcsak hallják, de tényleg átérzik a tizenötezer molnárnak 
évek óta fennálló keserveit.

A Magyar Molnár Szemle szerkesztősége azonban nem 
átí egyedül, mert munkatársainak több országos hírű közgaz
dasági írót is szerencsés volt megnyerni. Továbbá biztosit-



hatjuk tisztelt kartársainkat, hogy a Magyar Molnár Szemle 
sem két kulacsos eljárást, sem pedig a magyar molnárság 
legszentebb érdekeivel ellentétes álláspontot soha elfoglalni 
nem fog.«

A Beköszöntő pedig, amelyet Sümeghy Ferenc felelős 
szerkesztő írt, egyebek között leszögezi:

« . . .  a magyar molnárság mint tisztességes és hű pol
gára eme ezredéves hazának, élni akar és élni fog, dacára, 
hogy az ezeréves kiállításból az aranyborjú imádó kartelmal- 
mok kinullázták, mint egy test és lélek évek óta kéri törvé
nyes jogait és azt, hogy sem a magyar molnárság kiirtására, 
sem pedig a mezőgazdaság tönkretételére, a kartelmalmok, 
az oláh búza törvényellenes becsempészésének a segélyé
vel ne hizlaltassanak, a vám visszaéléssel űzött világraszóló 
svindli megszűnjön, és ezredéves hazánkban a tisztességes 
szorgalom elnyerje a méltó jutalmát.

A magyar molnárság vezérei, mint akiknek minden ma
gyar molnár jó és balsorsa a szivükön fekszik, mint akiknek 
szintén hiányzik az asztalukról a jól megérdemelt mindenna
pi kenyér, a méltó jutalma kitartó fáradozásainak, csekélysé
gemet bízta meg, hogy toliammal, mint igazságunk tiszta 
fegyverével, régi dicsőségünket és jogainkat visszaszerezzem, 
engem bízott meg, hogy a sajtó terén, a szabad sajtó segé
lyével és hatalmával kiküzdjem a magyar molnárság részére 
ama elismerést, a mely a magyar molnárokat eme ezredéves 
hazában méltán megilleti.«

*»A magyar molnárság vezérei magasztos céljaink el
érésére elhatározták a

Magyar Molnár Szemle

kiadását, mint oly ipari és közgazdasági folyóiratot, amely a 
magyar molnárság jogos igényeit a világ előtt hathatósan fel
tárhatja.«

»A Magyar Molnár Szemle lehetetlent soha nem fog 
óhajtani, ellenben küzdeni fog és célul tűzte ki, hogy végre 
a balkán búzákkal űzött vámvisszaélés megszűnjön, a M. M. 
Sz. küzdeni fog a tisztességtelen verseny ellen, küzdeni fog a 
kartelek korlátlan zsebelései és fosztogatásai ellen.

A Magyar Molnár Szemle óhajtani fogja az Országos 
Molnár Egylet engedélyezését, óhajtani fogja, hogy a világhírű 
magyar molnáripar e/züllése be ne következzék, és e célból 
követeli, hogy kivétel nélkül bármilyen malomban őrlő molnár- 
nak szabályszerű képesítése legyen, molnár ipar a képesítés
hez kötött iparágakhoz soroltassék, továbbá, hogy a közép 
ipartanodában a molnár iparnak, mint hazánk legjelentéke
nyebb Iparának a megfelelő tanszék mielőbb felállíttassék.«



A továbbiakban a Beköszöntő elmondja, hogy a lap nem 
törekszik anyagi haszonra, hogy teljesen díjtalanul nyújt elő
fizetőinek felvilágosításokat, valamint minden díj nélkül köz
vetíti a főmolnárok és segédek elhelyezését, illetve nyilván 
tartja mindazoknak a főmolnároknak a nevét, akik pillanat
nyilag hely nélkül vannak, valamint azt is, hogy mely malom
tulajdonosok keresnek főmolnárt vagy segédet, s a két listát 
kölcsönösen megküldi az érdekelteknek.

Mindebből nyilvánvalóan kiderül, hogy mi is hívta életre 
a Magyar Molnár Szemlét Egyszerűen az a körülmény, hogy 
ezekben az évtizedekben nagy változáson ment .át szinte egész 
Európa ipara —  mint a lap írja — , a régi iparos osztály nehéz 
helyzetbe került a felvirágzó kartellek, a tőke összefogása nyo
mán. Ez vonatkozott a molnáriparra is, s éppen ez a körülmény 
késztette összefogásra a molnárokat. így került sor a magyar 
molnáregyesület megalakítására, s ezzel párhuzamosan a kü
lön molnárfolyóirat megindítására is. Ennek megfelelően a 
lap aztán a molnárok legégetőbb kérdéseivel, az őrlési enge
déllyel, a kartel Imalmok tevékenységével, az agrárprogrammal 
és más fontos problémákkal foglalkozott hasábjain.

Az Országos Széchenyi Könyvtárban a novemberi az 
utolsó, Szabadkán megjelent szám ebből a szaklapból. 1897. 
február 20-án ugyanis már Budapesten, Jancsó Dezső szer
kesztésében jelenik meg az utódja, a Magyar Molnár-Ojség, 
és csupán a cím alatt, zárójelben, kisebb betűkkel áll 
emlékeztetőül, hogy Magyar Molnár Szemle. A lap alcíme ekkor 
már így hangzik: Szaklap a molnáripar, mezőgazdaság és 
kereskedelem köréből. Kiadta az Országos Magyar Molnár
egyesület, s a szerkesztő Jancsó Dezső ennek a molnár
egyesületnek a titkára volt. A lap ettől kezdve minden hó 5-én 
és 20-án, vagyis havonta kétszer jelent meg, a továbbiakban 
azonban már nem tartozik témakörömbe, tekintettel arra, hogy 
már nem tekinthető szabadkai lapnak.

Ezek után pedig egy olyan lap következik a sorban, amely 
lényegében alkalmi kiadás, de mégsem soroltam az alkalmi 
lapok közé. mert nem csupán egyszer, hanem egymás után 
öt-hat napig megjelent —  mindaddig, míg a magyar orvosok 
és természetvizsgálók Szabadkán megrendezett harmincadik 
nagygyűlése tartott, vagyis 1899. augusztus 26-ától 31-éig. S 
azzal, hogy ezt elmondtam, tulajdonképpen közöltem már a 
lap alcímbe foglalt lényegét is, csupán a címét kell még kö
zölnöm: Napi Közlöny. A lap tehát rendszeresen beszámoló
kat közölt a nagygyűlés hatnapos munkájáról. Ebből már az 
is nyilvánvaló, hogy bár a lap Szabadkán jelent meg, egyál
talán nem helyi, hanem nagyon is országos jellegű problémák
kal foglalkozott, s ez meglátszik már szerkesztő bizottságából 
Is, amelyben a szabadkai dr. Békeffy Gyula, dr. Csillag Ká



roly és dr. Révfy Jenő mellett helyet kaptak a magyar tudo
mányos élet olyan nagyságai is, mint Jablonowski József, dr. 
Nurtosán József és dr. Prochnow József, aki'k a nagygyűlés 
titkárainak szerepkörét töltötték be.

Dr. Csillag Károlyról már részletesebben beszéltem a 
társadalmi és politikai lapok sorát ismertetve, s azt hiszem, 
illik néhány szóval megemlékeznem a szerkesztő bizottság 
többi tagjáról is. Ha már szabadkai lapról van szó, talán a 
szabadkaiakkal kezdem!

Dr. Békeffy Gyula egy időben nagy szerepet játszott 
Szabadka várospolitikájában. Nagy része volt a Szabad Líceum 
megalapításában, s 1904-ben ennek ügyészévé is megválasz
tották. Talpraesett szónoknak ismerték, s mint jó előadó, több 
előadást is tartott a Szabad Líceum keretében. Mint a Bácskai 
Hírlap 1914. augusztus 7-i számából megtudhatjuk, ebben az 
időben a fiatalkorúak szegedi felügyelő hatóságának sza
badkai tanácselnöke volt.

Dr. Révfy Jenőről már valamivel több adat is rendelke
zésemre áll. 1860. május 27-én született Kiskunmajsán. Szege
den, Kiskunhalason és Szabadkán végezte el középiskoláit, 
az egyetemet pedig Budapesten. 1885-ben avatták orvostu
dorrá, s orvosi gyakorlatát Budapesten kezdte, majd 1889-ben 
Szabadkán telepedett le. 1890-ben belterületi kerületi helyet
tes orvossá, 1892-ben pedig külterületi kerületi orvossá és 
Palics fürdőorvosává nevezték ki. ö  vezette be Palicson a 
fürdőről évenként készített prospektusok szétküldését, az ö 
nevéhez fűződik az orvosi masszázs és az elektromos gyógy
mód palicsi meghonosítása, ö vezette be ezenkívül a Palicson 
időző vendégek nyilvántartását, és ő kezdeményezte egy nagy 
fürdőmedence építését az artézi vízre. És végül ő sürgette ki 
azt is, hogy Palicsot rendeletileg gyógyfürdővé nyilvánítsák. 
1910-ben a Mária Valéria Kórház osztályos főorvosa volt, és a 
gimnáziumban egészségtant tanított.

A magyar orvos- és természettudományt képviselő, nem 
idevaló szerkesztő bizottsági tagok közül hadd említsem elő
ször dr. Nuricsán Józsefet. Szamosújváron született 1860. má
jus 28-án, s meghalt Csorváson, 1914. szeptember 15-én. Mint 
vegyész 1882-ben szerzett oklevelet Budapesten. Előbb Than 
Károly kémiai intézetének laboratóriumi asszisztense volt, az
tán 1894-ig előadó tanársegéd. Kérrria-természetrajztanári és 
doktori oklevelet szerzett. 1894-től a földművelésügyi minisz
térium kultúrvegyésze volt, és külföldön is többször tanulmá
nyozta a mezőgazdasági vegyészeti intézményeket. 1903-tól 
kezdve a Magyaróvári Gazdasági Akadémia tanára és az ot
tani vegyklsérteti állomás munkatársa volt. Társszerkesztője 
volt a Természettudományi Közlönynek, és fontos tankönyve-



Rét és tanulmányokat írt. Igen komoly eredményeket ért el víz
kémiai kutatásokkal és a jodidök meghatározásának módsze
rével.

Dr. Proc'hnow József 1857. július 7-én született Vörösváron 
és 1922. január 12-én hunyt el Budapesten. 1881-ben avatták or
vostudorrá Budapesten, s ott is kezdte meg működését egy 
sebészeti klinikán. Aztán egyetemi magántanár lett, és buda
pesti egészségügyi intézmények sebészfőorvosa volt. Igen je
lentős munkát végzett a tudományos kutatások terén. Útmu
tató a hadisebészetben című könyve egyike az első magyar 
nyelvű hadisebészeti összefoglaló munkáknak. 1892-től 1906-ig 
ő volt a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyű
lése társulatának főtitkára. Elnöke volt a Budapesti Orvosi 
Körnek, és munkatársa, illetve szerkesztője a Gyógyászat és 
a Honvédorvos című lapoknak.

És végül néhány szó Jablonowski Józsefről is. Szepes- 
olaszin született 1863. február 16-án, és Dudapesten halt meg 
1943. július 6-án. Rovartani kutató volt, s mint ilyen, előbb 
asszisztense, majd igazgatója volt a Rovartani Állomásnak. 
Főleg mezőgazdasági rovartannal foglalkozott, s ő szervezte 
meg Magyarországon a kártevő rovarok elleni korszerű vé
dekezést. 1904-ben a fenyegető sáskajárás idején lóvontatá- 
sú sáskairtó gépet szerkesztett. Tudományos munkásságát több 
önálló munkája jelzi. Irt a gabonazsizsikről, a szőlő betegsé
geiről és ellenségeiről, a répabogár elleni védekezésről, a 
komlót pusztító állatokról stb.

Minthogy az orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése 
1899. augusztus 26-án kezdődött, a Napi Közlöny első száma 
másnap, augusztus 27-én jelent meg —  12 oldalon, amiből há
rom oldalt hirdetések töltöttek meg. A lapot a Bácskai Újság 
nyomdája állította elő.

Az első szám Üdvözlés! című bevezető cikke így for
dul a vándorgyűlés résztvevőihez:

»Szabadka szabad királyi városa és Bács-Bodrogh vár
megye egész intelligens közönsége melegen üdvözli a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók XXX-ik vándorgyűlésének il- 
fustris tagjait!

Hálás köszönetét mond nekik, hogy magas színvonalon 
álló működésük színhelyéül városuk és megyéjük területét vá
lasztották, mert ezzel segédkezet nyújtottak az ország eme 
sokat, sőt talán legtöbbet szenvedett része polgárainak, hogy 
azokat a oulturalis feladatokat —  amelyeknek teljesítését a 
kedvezőtlen viszonyok hosszú ideig lehetetlenné tették — 
mielőbb megvalósíthassák.«

Az első szám tartalmából hadd említsem meg a magyar 
orvosok és természetvizsgálók 30. szabadkai vándorgyűlésé
nek általános programját, amelyet dr. Békeffy Gyula titkár és



Mamuzsits Lázár polgármester mint a helyi bizottság elnöke 
írt alá. Közölte továbbá a lap az előadások tárgysorozatát, és 
ismertette a Boszniába és az Al-Dunára teendő kirándulások 
programját, valamint helyet adott a gyűléssel kapcsolatos köz
leményeknek is. Ezekből a közleményekből egyebek között 
megtudhatjuk azt is, hogy a Napi Közlöny minden reggel meg
jelenik a vándorgyűlés tartama alatt, és a tagok tagsági jegyük 
felmutatása mellett vehetik át.

A Napi Közlönyből csupán egyetlen példány maradt fenn, 
s ezt a Szabadkai Városi Múzeum őrzi Joso Šokčić egész 
hagyatékával együtt.

A soron következő lapnak, illetve inkább csak lapterv
nek viszont még csak egyetlen valóságos példány sem lehet 
a tanúja, hanem csupán egy kis hír beszél róla a Szabadka és 
Vidéke 1899. december 31-i számában. Ez a kis hír így hangzik:

»ÚJ LAP SZABADKÁN. 1900-ik évvel egy új lap indul 
meg Szabadkán, címe: Megyei Jogélet, szerkeszti dr. Blau Gé
za helybeli ügyvéd. E lap a megyei jogászoknak fog a szol
gálatába állani.«

Dr. Blau Géza nevét ismerjük már (úgy is mint dr. Atro
pint), hiszen a Bácskai Hírlapban és a Szabadkai Hírlapban 
is élénk tevékenységet fejtett ki, különösen a színházi rovat
ban, a Megyei Jogélet című lap azonban sehol másutt nem 
szerepel. Ellenben a Bácskai Ellenőr 1902. április 17-i számá
ból megtudhatjuk, hogy az ügyvédegyesület — amely min
den bizonnyal a lap kiadását tervezte — nem alakult meg 
1900-ban, hanem csak 1902-ben. így tehát nagyon valószínű, 
hogy a Szabadka és Vidékében beharangozott Megyei Jogélet
ből sem lett semmi. Ellenben az ügyvédegyesület megalaku
lása után, 1902. június 5-én dr. Pillér Arthur titkár és Brenner 
József alelnök olyan értelmű bejelentést tettek a polgármes
ternél,260 hogy Jogélet címen jogi szaklapot indítanak, amely 
1902. június 8-ától kezdve minden héten egyszer, vasárnap 
jelenik meg. A lap felelős szerkesztője dr. Pillér Arthur sza
badkai gyakorló ügyvéd, kiadója pedig Braun Adolf szabad
kai nyomdatulajdonos. A bejelentést egyébként az alelnökön 
és titkáron kívül Braun is aláírta, valamint tanúként bizonyos 
Bukvics (aláírása olvashatatlan) és Hirth Aladár. A bejelentés 
a szabadkai ügyvédegyesület levélpapírján íródott, és annak 
pecsétjével is el volt látva.

Dr. Pillér Arthur egyébként, aki a lap felelős szerkesztő
jeként szerepelt, 1899. júniusában tette le az ügyvédi vizs
gát, és —  mint a Szabadka és Vidéke július 3-i számából meg
tudjuk —  irodát nyitott Szabadkán a Szent István és Teleky 
téren, a Jákobcsits Béla-féle házban. Dr. Pillér azonban nem 
egyedül állt a lap élén, hanem volt egy három tagból álló szer
kesztő' bizottság, amelyben dr. Pillérén kívül helyet kapott dr.



Révész Ernő és dr. Szilasi Fülöp is. Dr. Révészről már szóltam 
a Bácskai Hírlappal kapcsolatban, és dr. Szilasi Fülöpről is 
megemlékeztem Baedeker, azaz dr. Milkó Izidor visszaemlé
kezései alapján a Bácskai Közlöny utolsó szakaszával kap
csolatban.

A bejelentett időpontra megjelent 1. számból aztán teljes 
bizonyossággal megtudjuk, hogy a szabadkai ügyvédegyesület 
lapja, s hogy szerkesztősége a Damjanich utca 250., kiadóhi
vatala pedig a Wesselényi utca 41. szám alatt van. A lapot 
Braun Adoll könyvnyomdája állította elő —  egészen kis for
mátumban. És bár a 2. számtól kezdve a formátum valamivel 
nagyobb lett, még így is kisebb, mint a megszokott újság
nagyság fele. Folyóiratformátum tehát, és ennek megfelelő a 
számozása is. Mert igaz, hogy a lap csak 8 oldalas, de a to
vábbiakban nem külön-külön, hanem folyamatosan számozzák 
a megjelent számok oldalait.

A beköszöntő vezércikk címe: Mit akarunk? S ebben a 
következőket olvashatjuk:

»A Szabadkai Ügyvédegyesület megalakult. Hogy mi a 
célja, mi a hivatása ennek az egyesületnek, bővebben fejte
getni feleslegesnek tartjuk. „Viribus unitis” akarjuk szolgálni 
azokat a nagy érdekeket, a melyek szolgálatába szegődtünk. 
Sohasem volt erre nagyobb szükség, mint most, a midőn a 
polgári törvénykezési rendtartásnak, valamint a végrehajtási 
eljárásnak tervbe vett reformja súlyos, mondhatni válságos 
helyzet előidézésével fenyegeti a magyar ügyvédi kart. Nem 
mintha azzal áltatnék magunkat, hogy gátat vethetünk az igaz
ságügyi kormányzat és a törvényhozás részéről tapasztalt ügy
védellenes áramlatnak; nem mintha azt hlnnők, hogy fel
emelve karunkat a reánk irányzott csapások ellen, azokat 
elhárítani fogjuk, de azt hisszük, hogy hasznos munkát vég
zünk, amidőn egyesületünk azért, hogy e város ügyvédei egy
részről együttesen vegyék ki részüket abban a harcban, amely 
a hazai ügyvédség j o g o s  é r d e k e i n e k  megvédelmezé- 
se körül folyik, másrészről pedig egyetértő akarattal, váll vetett 
munkássággal védjék meg azokat az érdekeket, melyek nem
csak az ügyvédek anyagi és erkölcsi existentiáját, de egy
úttal az igazságszolgáltatást általában érintik.« . . .  »Ha nem 
voltunk egyek a jó napokban, egyek leszünk a válság idején.
—  é s  fogunk újságot csinálni, egy szerény, helyi, de egyúttal 
általános érdekű ügyvédi, vagy jobban mondva, jogi szaklapot. 
Ebben az újságban tárgyalni fogunk első sorban a helyi judi- 
katurában felmerülő, de általános érdekű jogeseteket, kriti
kát fogunk gyakorolni a helyi igazságszolgáltatás körébe vágó, 
akár administrativ, akár jogi természetű intézkedések, hatá
rozatok, ítéletek felett. . .«

» . . .  Az ügyvédek érdekeit, panaszait, sérelmeit megvé
deni és feltárni kötelességünknek fogjuk tartani, de mindig



szem előtt tartva azt, hogy az ügyvédség érdekeit az igazság
szolgáltatás általános érdekével összhangba hozni, nem pedig 
azzal szembe állítani a hivatásunk.«

A szegedi Somogyi könyvtárban a Jogélet bekötött példá
nyai ma is felvágatlanok, és minthogy én sem kívánok szakmai 
jogi dolgokba belemélyedni, én is megelégszem azzal, hogy 
csak így, felvágatlanul, felületesebben tekintsem át őket. De 
így (is megállapíthatom, hogy az 1903. február 8-i szám lapfe
jéből már hiányzik dr. Pillér Arthur neve, de már dr. Szilasi 
Fülöpnek, az egyesület elnökének és dr. Taussig Izsónak, a 
titkárnak a polgármesternél február 7-én tett bejelentéséből is 
tudom,261 hogy a Jogélet felelős szerkesztői tisztségét dr. Ta
ussig Izsó vette át, s így ő váltotta fel elődjét a szerkesztő bi
zottságban is. Az ügyvédegyesület közgyűlésén ugyanis dr. Ta
ussig Izsót választották meg titkárnak dr. Pillér helyett, ez von
ta maga után a szerkesztőcserét is. Dr. Taussigról el kell mon
dani, hogy később az ügyvédi foglalkozást a kereskedői pályá
val cserélte föl, és ezen a téren is nagy megbecsülést vívott ki. 
1904-ben egyébként a Szabad Líceum pénztárosi tisztségébe 
is őt választották.

1904 első számától kezdve megkétszerezett terjedelem
ben, 16 oldalon jelent meg a Jogélet, éspedig nem vasárnap, 
hanem minden szombaton. Ekkor Krausz és Fischer nyomdája 
állította elő. 1904. április 9-én pedig kimaradt a lapfejből a 
szerkesztő bizottság tagjai közül dr. Taussig neve, s ezután 
csupán két név maradt, dr. Révész Ernőé és dr. Szilasi Fülöpé. 
Ekkor történt ugyanis, hogy Taussig lemondott ügyvédi gya
korlatáról s ezzel a Jogélet szerkesztőségéről is. A lap szer
kesztését ekkor az egyesület ideiglenesen dr. Szilasi Fülöp 
elnökre bízta. Július végén aztán csökkent a lap oldalszáma
— előbb 12-re, majd 8-ra, utána pedig váltakozott, hol több, 
hol kevesebb oldalon jelent meg. A Somogyi Könyvtárban az 
1904. évi december 31 -i szám az utolsó, és a Széchenyi Könyv
tárban sincsenek 1905-ből származó példányok. Lehetséges 
tehát, hogy az 1904. esztendővel együtt a Jogélet is megszűnt.

A soron következő szaklap egészen más célokat szolgált, 
mint az eddig említettek. Hogy milyen célokat, arra elegendő 
magyarázatot ad már a címe is: Délmagyarországi Méhészeti 
Lapok. És hogy érdekesebb legyen a dolog, felelős szerkesz
tője nem is a méhészet terén szerzett nevet magának, hanem 
mint orvos a diifteritisz elleni szérum alkalmazásával. Ez a 
szerkesztő ugyanis dr. Dömötör Miksa, akivel kapcsolatban a 
Szabadkai Közlöny 1904. november 27-i számában arról szá
molt be, hogy »a trachoma operatív gyógykezeléséről szóló 
tanulmányát beterjesztette a magyar tudományos akadémia 
legutóbbi nagygyűlésén, s az olyan nagy sikert aratott, hogy 
az akadémia könyvtárában helyezték el, és Szily főtitkár az 
akadémia megbízásából köszönetét mondott a szerzőnek«.



Dr. Dömötör legfőbb működési területe azonban mégis
csak a difteritisz elleni harc volt. Ez a betegség akkorjában 
nagy gondja volt Szabadka városának is. Tömegesen szedte 
áldozatait. S ha már a sajtóról írok, hadd említsem meg, hogy 
például Czeisz Máté ügyvéd, aki —  mint már elmondtam róla
— a Szabadka és Vidéke szerkesztője is volt, két nap lefor
gása alatt két lányát, az ötéves Juliskát és a hatéves Margitkát 
vesztette el a járvány következtében.

Dr. Dömötör lefordította Behring professzor A diphteria- 
ellenes új szer című füzetét a szerző beleegyezésével, s azt 
még 1895-ben kiadta Budapesten. A serumokról című művét 
pedig Szabadkán adta ki 1896-ban Krausz és Fischer könyv
nyomdája. De a tekintélyt nem is ez az irodalmi munkásság 
szerezte meg számára, hanem a szérum gyakorlati alkalma
zása. A Bácskai Ellenőr 1894. szeptember 30-i számában A dit- 
teritisz gyógyítása címmel beszámol, arról, hogy dr. Dömötör 
Miksa megkezdi Szabadkán a budapesti nemzetközi higiéniai 
kongresszus diifteritisz-bizottsága által teljesen ártalmatlan 
szerként ajánlott védő és gyógyító oltásokat. Dr. Steinfeld 
Sándor ezzel kapcsolatban 1972-ben azzal a feltevéssel for
dult dr. Réti Endréhez, a budapesti Semmelweis Orvostudomá
nyi Egyetem könyvtárának igazgatójához, hogy dr. Dömötör 
Miksa felső sugalmazásra alkalmazta akkorjában prevencióként 
a diftéria elleni szérumot, és dr. Réti Endre 1972. február 9-én 
kelt válaszában, miután utánanézett a dolognak, azt közölte 
dr. Steinfelddel, hogy »igaznak bizonyul az ön feltevése. . .«

Dömötör Miksa a baranyai Siklóson született 1868-ban. 
Középiskoláit Zomborban, az egyetemet pedig Budapesten vé
gezte. Szabadkán telepedett le mint egy biztosítótársaság or
vosa, aztán traohomaorvos lett, és végül magángyakorlatot 
kezdett. 1914-ben Magyarkanizsára került mint városi főorvos. 
Ennek egyébként igen érdekes története van, amelyet a Bács
megyei Napló irt meg 1913. évi május 7-i számában Aki tud
tán kívül lesz főorvos című cikkében. Ez a cikk beszámol ar
ról, hogy dr. Roxer Gyula, Magyarkanizsa város főorvosa a 
múlt évben öngyilkos lett, s ekkor pályázatot írtak ki a főor
vosi állás betöltésére. Benyújtotta pályázatát dr. Kuthy községi 
orvos is, és minthogy érdeke volt, hogy legyen néhány olyan 
pályázó, akit senki sem ismer, megkérte két orvostársát, köztük 
dr. Dömötört, hogy pro forma adjanak be ők is pályázatot. 
A főorvosválasztás kiküldött jelölő bizottsága azonban dr. Kuthyt 
egyáltalán figyelembe sem vette, csupán a másik három or
vost. S minthogy előzőleg Kuthy hívei olyan propagandát fej
tettek ki, hogy Kanizsának nem kell zsidó főorvos, így végül 
is — neve alapján —  dr. Dömötört választották meg, nem tud
ván, hogy a Dömötör név mögött is zsrdó ember rejlik. Dr. Dö
mötör éppen akkoriban röntgentanulmányokat folytatott Buda
pesten, hogy Szabadkán, röntgenintézetet nyisson, a jelek sze



rint azonban a kanizsai főorvosi tisztséget kedvezőbbnek 
találta, mert 1914-ben elfoglalta ezt az állást.

Dr. Dömötör egyébként ismert méhész is volt. Szabadkán 
a méhészegyesület elnökévé is megválasztották. Nemcsak or
vosi, hanem méhészeti cikkeket is írt, és így került a Délma
gyarországi Méhészeti Lapok felelős szerkesztői posztjára is. 
A világháborúi után egyébként Kanizsán is adott ki egy mé
hész lapot.

A Déímagyarországi Méhészeti Lapok havonta egyszer 
jelent meg, folyóiratalakban, színes, rajzos fedőlappal. Első 
száma 1906. július 1-én látott napvilágot. A Beköszöntő című 
cikkben a következőket olvashatjuk:

»Amidőn a Délmagyarországi Méhészeti Egyesület 1905. 
évi aug. 21-én tartott alakuló közgyűlésén kimondotta az egye
sület életre hívását, a megjelentek mindegyike megilletődve 
kérte Isten áldását a megkezdett alkotáshoz.«•

»A D. M. E. célja a vidékünkön lakó méhésztársakat 
tömöríteni, nekik munkájuk gyümölcsöztetésében segédkezni«
— mint dr. Klein Adolf, a D. M. E. elnöke írta. Dr. Dömötör 
Miksa pedig a lap indulásával kapcsolatban fordult a méhé
szekhez:

»A Dél magyarországi Méhészeti Lapok felölelni fogják a 
méhészet körébe vágó szakkérdéseket, főleg azoknak gyakor
lati és a méhészkedő által is könnyen megérthető részének 
kultiválását. A theoretikus és kiváltképpen tudományos értékű 
közlemények minél ritkábban fognak megjelenni.«

»Szerkesztői üzenetek rovatában díjtalanul fogjuk elin
tézni a méhész társak minden ügyes bajos, természetesen 
csakis szakmabeli dolgokat illető ügyeket.«

»Külön rovatot bocsájtunk a fajnyúltenyésztők rendel
kezésére és igyekezni fogunk ezen nemzetgazdasági szem
pontból nagy horderejű ágat szakszerű útmutatásokat és ta
nácsokat tartalmazó közleményekben polgártársainkkal meg
kedvelteim és a szegényebb néprétegek között meghonosítani.«

A lapot az egyesület tagjai az évi tagdíj (3 korona) fe
jében kapták. Egyébként előfizetés útján egy évre 5 korona 
volt az ára. A szerkesztőség és a kiadóhivatal is az egyesület 
I. kör, Deák utca 66. szám alatti helyiségében volt. A külön 
fedőlappal ellátott 16 oldalas lap Krausz és Fischer villany- 
erőre felszerelt -nyomdájában készült.

Az első szám ismertette az egyesület előnyeit, közölt né
hány szakcikket, és külön közölte —  röviden —  a méz keze
lésével és a viasszal kapcsolatos fontos tudnivalókat.

Hogy meddig jelent meg a lap, nem tudni. A Széchenyi 
Könyvtárban csak ez az egyetlen, 1896. július 1-én megjelent 
1. szám van meg belőle, más könyvtárakban pedig még eny- 
nyi sem.



A Délmagyarországi Méhészeti Lapok után mintegy két 
esztendővel, 1908. május 1-én 'jelent meg a Forgalmi Értesítő 
című szaklap első száma, amely alcíme szerint: Szabadka és 
Vidéke közgazdasági, ipar- és kereskedelmi szaklapja. Felelős 
szerkesztője Malusev Sándor, Szabadka város cím- és lak
jegyzékének szerkesztője, akiről más helyen, Hirth Aladárral 
kapcsolatban már történt említés, s Hirth felrótta neki, hogy 
elbocsátották a rendőrségről. Eredetileg tehát a rendőrség 
alkalmazottja volt, s mint ő maga válaszolta Hirth Aladárnak 
a Bácskai Napló 1910. november 24-i számában, olyan okból 
vált meg állásától, ami »még árnyat sem vethet« becsületére.

Ez a Malusev Sándor édesapja volt Malusev Cvetkónak, 
aki a Zágrábban megjelenő Magyar Képes Újságot alapította, 
valamint a ma is Szabadkán élő Malusev Milannak, a Na-Ma 
egykori igazgatójának. 1874 májusában született Szabadkán, 
és 1929. április 5-én hunyt el. A Malusev családban négy test
vér volt, s ezek legidősebbike, Milán, arról nevezetes, hogy a 
Zorka gyár elődjében, a Klotild vegyi üzemben, amely a szá
zad elején kezdett üzemelni, ö gyújtotta be először a kazánt.

Malusev Sándor mindössze négy elemit végzett, majd 
munkába állt. A város körüli tanyákon dolgozott mint béres
— egészen addig, míg a század végén bevonult katonai szol
gálatra. Három évet katonáskodott, egyet Szarajevóban, egyet 
Budapesten, egyet pedig Bécsben, s mire letöltötte katonai
dejét, teljesen elsajátította a szerbhorvát és a magyar mellett 
a német nyelvet is. Hazatérve, először egy ügyvédnél dolgo
zott mint háziszolga. Ebben az időben magyarról szerbhorvát 
nyelvre fordított egy novellát, s ez meg is jelent az újvidéki 
Golub című lapban. Amikor az ügyvéd látta, hogy háziszolgája 
irodalmi fordítással is foglalkozik, maga mellé vette írnoknak 
az irodájába, s itt is dolgozott egészen az ügyvéd haláláig, 
majd beállt rendőrnek. Két-három évig rendőrösködött, s eb
ben az időben furcsa szenvedélynek kezdett hódolni: adatokat 
gyűjtött a város lakosságára vonatkozóan, s ebben olyan sike
reket ért el, hogy egyrészt fölöttesei is gyakran hozzáfordul
tak, ha valami adatra volt szükségük, másrészt pedig csak 
úgy mellékesen összeállította Szabadka szab. kir. város czim- 
és lakjegyzékét, amely meg is jelent 1906-ban, s még ma is 
érdekes és értékes adatokat tudhatunk meg belőle. Később 
azonban meg kellett válnia a rendőrség kötelékéből, mert ami
kor egy rendőrtársa agyonvert egy csavargót, ő is részese volt 
a dolognak, s emiatt el is ítélték hat hónapra. Kiszabadulása 
után, 1907-ben adásvételi és ingatlanforgalmi irodát nyitott az 
egykori edénypiac utcában, a Csajkás-házban, s lényegében 
ebben az irodában született meg a Forgalmi Értesítő is.

A Forgalmi Értesítőnek a VII. köri Batthyány utca 6/a 
szám alatt volt a szerkesztősége és kiadóhavatala, és Braun 
Adolfnak a Csajkás-házban levő könyvnyomdája állította elő.



Az első szám beköszöntő cikke, amelynek címe Előszó és 
előfizetési felhívás, a következőképpen ismerteti a lap célki
tűzéseit:

»Azon körülmény, hogy csaknem 100.000 lakossal biró 
városunk közgazdasági, ipari és kereskedelmi érdekei a mai 
napig nélkülöztek egy olyan szaklapot, mely a nagyarányú 
fejlődés mellett hivatva lett volna a pezsgő élet kívánalmait 
a legsürgősebben és minden apró részletében kielégíteni —  
adta az impulzust arra, hogy a közgazdaság minden ágát, de 
különösen a kereskedelmi és ipari érdekeket a legmegbízha
tóbb módon kielégítő szaklapot indítsunk.«

»Röviden csak annyit ígérünk, hogy főtörekvésünket arra 
irányítjuk, hogy minden tekintetben megbízható gyors értesí
téseket adjunk a közgazdaság minden ágában . . .«

»Miként lapunk ezen első száma is mutatja, hogy nagy 
súlyt fogunk arra fektetni, hogy a városunkban folyamatba tett 
adás-vételek vagy egyéb forgalmi változások lebonyolítását kö
zöljük, új cégek, vállalatok keletkezését, valamint a régiek 
üzemében előforduló változásokat, ilyeneknek megszüntetését 
és minden gazdát, iparost és kereskedőt érdeklő dolgot a leg
hitelesebb forrásból származó hírszolgálattal közöljük.«

Közölte a lap az országos vásárok jegyzékét két hétre, 
és különösen bőséges volt benne a hirdetések rovata. Tulaj
donképpen apróhirdetésekről volt szó, ugyanis a Forgalmi Ér
tesítő körök szerint sorolta fel először a városban eladó lak- és 
bérházakat, aztán az eladó és bérbe adó földbirtokokat, az 
eladó szőlőbirtokokat, az üzletek eladását és bérbeadását, kü
lönféle más eladásokat, azoknak a sorát, akik megvételre, vagy 
bérbevételre keresnek valamit. Ezek az alcímekkel egymás 
után felsorolt hirdetések csaknem két oldalt elfoglaltak a négy
ből. Vannak ezenkívül építkezési hírek, a kiadott új iparenge
délyek felsorolása, ingatlanárverések, ingósági árverések, új 
cégek és cégváltozások felsorolása, heti piaci szemle, hírek 
a szabadkai ingatlanforgalomról, valamint egy-két hosszabb 
dkk, például a birtokviszonyokról, a vetések állásáról, a ter
méskilátásokról stb.

A 7. számtól kezdve aztán megváltozott a lap arculata. 
Elmaradnak az első oldali cikkek, és helyüket az apróhirde
tések foglalják el. Ez azonban csak ideiglenes megoldás, mert 
nemsokára, az augusztus 23-i számtól kezdve éppen ellenkező
leg, egészen minimumra csökkennek az apróhirdetések, s he
lyüket olvasmányosabb írások foglalják el. Az olvasókhoz in
tézett Kérelemből megkapjuk erre a magyarázatot is, ilyen
képpen: »Lapunk tartalmáról —  mint azt már a mai szám is 
mutatja — gondoskodtunk, hogy az sokkal élénkebb ős minél 
hasznavehetőbb legyen.«■



Mielőtt még tovább mennék, el kell mondanom azt is, 
hogy az első számban azt olvashattuk, hogy a Forgalmi Érte
sítő minden hónap 1-én és 15-én jelenik meg, de már a 2. 
számtól kezdve hetilappá vált, és minden vasárnap került ki 
a nyomdából.

Ezek után pedig folytathatom a lap tartalmi változásával, 
de ezúttal már nem a Forgalmi Értesítőről, hanem utódjáról, 
a Közgazdaságról szólok. Ennek címe alatt csak zárójelben 
maradt meg emlékeztetőül a régi cím is: Forgalmi Értesítő, 
alcíme pedig így hangzott: Társadalmi, gazdasági, ipari és ke
reskedelmi szaklap. A Közgazdaság első száma 1908. szeptem
ber 6-án jelent meg, Az olvasókhoz! címzett magyarázat közli, 
hogy a cím megváltoztatására azért került sor, mert az előbbi 
nem fejezte ki a lap programját és azt az irányt, melyben a 
»most belépő fiatal munkatársak a lapot vezetni akarják.«

»>Igazán modem eszmékkel és gondolatokkal fogjuk szer
keszteni a Közgazdaságot, mely Délmagyarország egyetlen 
közgazdasági szaklapja« — közli a beköszöntő. És aztán így 
folytatja:

»Lapunk hűséges képe lesz Délmagyarország ipari, keres
kedelmi és mezőgazdasági viszonyainak —  nemcsak azért, 
mert Délmagyarország minden nagyobb községében gazdasági 
t u d ó s í t ó i n k  vannak, hanem azért, mert modern szellem
ben vezetett r o v a t a i n k  élénken tükrözik vissza Dékna- 
gyarország gazdasági éNapotét.«

Mi mindent ígér ez a szám? A következőket:
Vezércikket a mindig legidőszerűbb közgazdasági, vagy 

társadalmi témáról; Társadalom és Gazdálkodás című rovatot, 
melyet ez a lap vezet be a közgazdasági hírlapirodalomban; 
olyan tárgykörű cikkek közlését, amelyek minden kereskedőt, 
iparost és gazdát érdekelnek; az Üzlet rovatban a cégváltozá
sok és új cégek létesülésének közlését és a fizetésképtelen
ségek jegyzékét; a Forgalom című rovatában a városok, az 
üzletek és a vasút forgalmával foglalkozik; a Tőzsde rovat közli 
a budapesti és szegedi tőzsdétől kapott jelentéseket; a Szer
kesztőség Postája szakdolgokban felvilágosításokkal szolgál a 
hozzáfordulóknak, továbbá minden számban lesz három-négy 
általános érdekű közgazdasági és társadalmi cikk is. Mint a 
szerkesztőség közli, a fiatal munkatársaknak az a céljuk, hogy 
»színes, hangulatos, élvezetes, változatos és a mellett mégis 
komoly és modern lapot« adjanak az olvasó kezébe.

Persze könnyű sok mindent ígérni, de a szűk, négy oldal
nyi terjedelemben nehéz ennyi mindent megvalósítani. Igaz, 
a vezércikkek olvasmányosabbá válnak, de a lap tartalma to
vábbra is többnyire száraz adatokra ópüJ.

Az 1908. október 4-1 számban aztán megváltoznak, vas- 
kosabbá válnak a lapcím betűi, 3 elmarad a zárójelbe tett



(Forgalmi Értesítő) alcím is, s ideiglenesen, mindössze néhány 
hétre úgy jelzik a cím alatt, hogy a Közgazdaság Bács-Bodrog 
vármegye társadalmi, gazdasági, ipari és kereskedelmi szak
lapja. Ettől a számtól kezdve valóban kezd élénkebbé válni a 
lap, a következő számtól kezdve pedig Malusev Sándor főmun
katársat is kap Diósi Antal személyében, aki azonban csak 
néhány számon át marad meg ebben a tisztségében.

1909 júliusában újra megjelennek az első oldalon az ap
róhirdetések, akárcsak a Forgalmi Értesítő korában, s a lap 
egészen elszürkül, néha szinte teljes egészében csak hirde
tésekből áll. De ez sem végleges, mert megint elmaradnak a 
hirdetések, s így váltakozik időközönként a lap arculata. 1912 
áprilisától változik a nyomda is: Braun Adolf helyett Hirth Ala
dár állítja elő —  feledve még azt az összetűzést is, amely 
közte és Malusev között alig két esztendővel előbb lejátszó
dott, 1913. július 6-ától pedig megint új lapfejet kap a Közgaz
daság, s a lap anyagába belekerül még a palicsi fürdőven
dégek névsora is. A szövegrész ekkor már egészen kevés, a 
régi rovatok hiányoznak. És még két ízben bekövetkezik a 
nyomdaváltozás: átveszi a lap előállítását a Hungária nyomda, 
utána pedig Lipsitz és Larnpel könyvnyomdája.

1914-ben július 26-án jelent meg a 30. szám. Ezt azért 
kell külön is megemlíteni, mert ezután hosszabb szünet követ
kezett, és a legközelebbi szám csak 1914. december 15-én 
látott napvilágot, s bár a 31— 50. szám feliratot olvashatjuk 
róla, ez is mindössze négyoldalas. A magyarázatot a Hírek 
rovatában találjuk meg, a következőképpen:

»Tisztelt olvasóink!
A kitört háború miatt —  abba a kellemetlen helyzetbe 

jutottunk, hogy a lapot a legjobb akaratunk mellett sem tudtuk 
eddig úgy technikai mint saját anyagi szempontból kiadni. 
Ezért kérve t. Olvasóink szives elnézését, ígérjük, hogy a jö
vőben ezen mulasztást behozzuk és t. Olvasóink részéről beál
lott akadály esetére szintén elnézéssel leszünk.

Ezt szives tudomásukra hozva Boldog Karácsonyi ünne
peket kívánunk és maradunk

Hazafias üdvözlettel 
Közgazdaság 

szerkesztőség és kiadóhivatal«
A szegedi Somogyi Könyvtárban ez a Közgazdaság utol

só száma, Budapesten, az Országos Széchenyi Könyvtárban 
azonban megvan még az 1915. február 7-'i szám is. Hogy med
dig élt pontosan ez a lap, azt nem sikerült megállapítanom, 
csupán azt kell tehát még elmondanom, hogy 1914. december 
15-étől, azaz a 31— 50. számtól kezdve kéthetenként jelent meg.

Volt aztán Szabadkának egy »politikai és közgazdasági 
havi folyóiratba is, a Jelen és Jövő. Mácskovics Titusz szer



kesztette, aki Lazo Mamužić polgármestersége kezdetén a 
város főmérnöke volt, de aztán a politikai küzdelmek során 
megvált állásától, bár a Szabadkai Ellenőr 1879. október 2-i 
számában azt közölte, hogy megrongált egészségi állapota 
miatt mondott le. Ennek azonban ellentmond, hogy visszavo
nulása után magánvállalkozásokba kezdett. Téglagyárat is ala
pított, és Szabadka több magán- és középülete épült az ő ter
vei szerint. Ö építette például az egykori takarékpénztár és 
a népbank épületét, a tanítóképezdét, a Széchenyi téri, azaz a 
mai Zrínyi téri és a központi iskolákat, a városi közkórházat, 
a Lelbach-palotát, a villanytelepet, a gázgyárat, továbbá sok 
más épület mellett a Rókus- és Szt. György-templomot, két 
szárnnyal kibővítette a Teréz-templomot, és a Bárány szállo
dát is restaurálta. De munkássága nem korlátozódott csupán 
Szabadkára, hanem igen sok köz- és magánépületet tervezett 
és épített fel Zentán és Nagyváradon is. Nevéhez fűződik to
vábbá a szabadkai utcák kövezése, és az ő kezdeményezésére 
készült el a város első szabályozási terve.

Egyetemi tanulmányait külföldön, Bécsben, Aachenben és 
Zürichben végezte el, és külföldön szerezte meg mérnöki dip
lomáját is. Mérnöki működése abba az időbe esett Szabadkán, 
amikor a város fejlődésében nagy lendület következett be. 
Mint az egykori lapok leszögezték, »Szabadka nagystílű kié
pülése, nagy várossá való felépítése tulajdonképen Mamuzsich 
Lázár és Mácskovics Titusz nevéhez fűződik«. Amikor 1919 
szeptemberében, 68 éves korában elhunyt, a Magyar Üjség (a 
Bácskai Hírlap utóda) így írt róla:

»Az elhunyttal Szabadka egyik népszerű és művészeti kö
rökben is ismert és tisztelt alakja szállt sírba: szinte azt lehet
ne mondani, hogy egy drb. Szabadka, a város történetének 
múltjából egy korszak tűnt el Mácskovics Tituszban.«

A Jelen és Jövő nem egyedüli jelentkezése az írás ber
keiben az egykori főmérnöknek. Dr. Csillag Károllyal kapcso
latban már megemlékeztem arról, hogy 1904-ben Mácskovics 
Titusszal együtt kiadott egy kis füzetet Palics kiépítése cím
mel. igaz, a Magyar Újság lapnak minősíti ezt a füzetet, e 
lapnak azonban sehol másutt semmiféle nyomát nem találtam, 
sokkal valószínűbb hát, hogy nem lap, hanem egy vékony kis 
füzet volt.

A Jelen és Jövőről Šokčić azt mondja, hogy 1908. július 
28-án indult, s hogy 1908-ban —  bár havi folyóirat volt —  mind
össze léét száma jelent meg. Ez az utóbbi adat valóban helyes, 
mert csakugyan két száma jelent meg 1908-ban, de az első 
szám nem 'július 28-án, hanem november 1-én (meg is van az 
Országos Széchenyi Könyvtárban), s így természetes, hogy 
utána már csak egy következhetett. Sokčić minden bizonnyal 
egy régebbi bejelentésből vehette adata'it. Erre mutat az is,



hogy idézőjelben megjegyzi, hogy a lap »technikai és nemzet- 
gazdasági kérdések«-et dolgozott fel, holott valóságos alcíme 
szerint Politikai és közgazdasági folyóirat volt. A bejelentés 
óta változott tehát az elgondolás. A Széchenyi Könyvtár ada
taiból megtudhatjuk egyébként azt is, hogy 1909-ben a má
sodik évfolyamban 1— 5. szám jelent meg (de nem jelent meg 
a 3. szám), 1910-ben pedig összesen hat szám, s a hatodik 
szám megjelenési dátuma 1910. szeptember elseje. Ekkor tehát 
minden jel szerint megszűnt a folyóirat. Már ezekből az ada
tokból is látszik, de a Széchenyi Könyvtár könyvtárosa külön 
is megjegyzi, hogy a Jelen és Jövő havonként »rendszertele
nül« jelent meg.

A lap nyolcoldalas volt, és a Szent Antal nyomdában ké
szült. S éppen ezzel magyarázható az is, hogy amikor 1909-ben 
egy ízben a Bácsmegyei Napló részéről támadás érte rendszer
telen megjelenésével kapcsolatban, a Bácskai Napló (amely 
éppen úgy a keresztényszocialista mozgalom céljait szolgálta, 
mint a Szent Antal nyomda!) hivatottnak érezte magát arra, 
hogy védelmébe vegye Egy olvasó aláírással.

De hát miről is írt ez a »politikai és közgazdasági« fo
lyóirat? Hadd említsek meg csak egy-két cikket — például 
az 1908. évi második, decemberi számból! Ebben a számban 
Mácskovics Titusz Van-e Szabadkának jövője címmel írt cik
ket. Egy cikk Palics kiépítéséről szól, Dugovich Imre pedig a 
szabadkai iparkiállításról számolt be. A második évfolyam má
sodik száma —  amely csak 1909. augusztus 1-én, tehát meg
lehetős késéssel jelent meg —  Szabadka fejlődésének szen
telte vezércikkét, azzal a programmal kapcsolatban, amellyel 
a polgármester rukkolt elő. Mint a lap megállapítja, dr. Bíró 
Károly polgármesteré az érdem, hogy megtalálta a megvalósí
tás módját és az anyagiakat is biztosította anélkül, hogy ezzel 
külön terhet rótt volna a lakosságra.

De bizonyára érdekes lehet az is, mi minden is tartozott 
ebbe a programba. Először is a kultúrpalotának és zeneisko
lának szánt nyugdíjpalota, mely a városi nyugdíjalapból épül 
fel. Ennek megvalósítását az is sürgette, hogy a közkönyvtárak 
és múzeumok országos felügyelője nagyon lesajnálta Szabad
kát az egyébként nagyon is tekintélyes közkönyvtárnak és 
szép, ha nem is kiváló múzeumnak a siralmas elhanyagolt
ságáért.

Azután a programba tartozott a vásárcsarnok építése. 
(De vajon hol épüljön fel?) Meg Palics továbbfejlesztésének 
tervei, meg a gyalogsági kaszárnya felépítése, meg a pálya
udvar kibővítése, a város csatornázása stb. stb. A cikkíró —  
minden bizonnyal maga Mácskovics Titusz —  méltatja a nagy
szabású programot, de azért elvétve megjegyzéseket is tesz 
rá. A cikk ötoldalas, és utána már csak hírek és hirdetések 
következnek.



A Jelen és Jövő számaiból nyújtott ízelítő után vessünk 
egy röpke pillantást egy olyan lapra is, amelynek tulajdon
képpen a jellegét és indulási idejét sem állapíthattam meg pon
tosan, tekintve hogy példány egyáltalán nem maradt fenn be
lőle, s még az anyalapként jelzett budapesti Sorsolási Tudósi- 
fonák sem sikerült nyomára bukkanni a Széchenyi Könyvtár
ban, bár a katalógusban benne szerepel. Ez a lap Déknagyar- 
országi Mercur címen jelent meg egy időben Szabadkán. Nyo
mát már csak a Magyar Könyvszemle mellékletei őrzik. Az
1911. évfolyamhoz csatolt II. melléklet bemutatja az 1910-ben 
megjelenő magyarországi időszaki sajtót. Ebben a budapesti 
szaklapok között szerepel a Sorsolási Tudósító —  Central- 
Ziehungsblatt. Felelős szerkesztője Aradi Rezső, nyomta Neu- 
wald Illés. Az adatok szerint az 1910. évben a lapnak a XL. 
évfolyama jelent meg, ez azonban nemigen vonatkoztatható 
a szabadkai fióklapra is. A szabadkai lapról, a vidéki szak
lapok között csak a következő feljegyzést találjuk:

»Délmagyarországi Mercur (a budapesti Sorsolási Tudó
sító lenyomata). (Szabadka). Kiadja a Délmagy. Mercur vál
tóüzlet.«

Más adat nincs is. Azt viszont A Magyar Könyvszemle
1912. évfolyamának mellékleté ben a magyarországi időszaki 
sajtó 1911-ben bekövetkezett változásairól szóló részből tud
hatjuk meg, hogy a Dél magyarországi Mercur megszűnt. Pon
tos dátum azonban a megszűnésről sincs feltüntetve. Ha vi
szont a lap jellegére kívánunk következtetni, ezt csak a buda
pesti anyalap, a Sorsolási Tudósító címéből tehetjük meg, no 
meg esetleg abból is, hogy a szabadkai címben szereplő Mer
cur általában kereskedelmi jelleget tükröz, tekintve hogy Mer- 
curius isten köztudomásúlag a kereskedők pártfogója volt. Ez 
azonban édeskevés.

Sokkal többet tudunk már arról a másik lapról, amelyet 
a Szabadkai Városi Könyvtárban is megtalálhatunk, s amelyet 
Szabadka »első szocialista lapjának« neveznek! Ez a lap a 
Munkásbiztosító, amelynek első szabadkai száma 1910 már
ciusában jelent meg —  a második évfolyam 2. számaként. 
Maga a lap ugyan-is 1909 áprilisában indult Máramarosszigeten 
mint munkásbiztosítási szakiközlöny. Felelős szerkesztője Kal
már Jenő volt. A lap havonként egyszer jelent még 16 kis 
oldalon. Hadd idézzek az első szám Programunk című vezér
cikkéből, mert ebből világos képet kaphatunk a lap célkitű
zéseiről! Ez a vezércikk az ipari és kereskedelmi alkalmazot
tak betegség és baleset esetére szóló biztosításáról intézkedő 
1907. évi XIX. törvénycikkel kapcsolatban egyebek között le
szögezi, hogy »csak az az üzemtulajdonos teljesítheti kifogás
talanul a törvény által előírtakat«, aki »ama humánus célt 
óhajtja szolgálni, mely szerint morális kötelesség gondoskodni



arról, hogy a dolgozó milliók egészsége megóvassék«. És vi
szont csak az védheti meg kellő eréllyel jogait és egyéni érde
keit, aki ismeri a törvényt. Ezután így folytatja a lap:

»Elvitathatatlan tény, hogy az 1907: XIX. t. c. Magyaror
szág hátramaradt szociálpolitikáját nagyban előbbrevitte. A ré
gi temetkezési egylet mintájára berendezett betegsegélyző 
pénztárak csak karrikaturái voltak annak az intézménynek, me
lyet az európai művelt államok hasoncélú s irányú intézmé
nyei képviselnek. Reformra volt szükség! Mélyreható reformra, 
mely évtizedek mulasztásait van hivatva pótolni.«

»Alkalmat és módot kell adni, hogy a törvény átmenjen 
a közéletbe, hogy az érdekeltek önmaguktól lássák be annak 
fontosságát. Népszerűvé kelt tenni, magyarázatokat kell adni 
az egyes nehezebb szerkezettel megkonstruált részekről, mert 
csak ez által érhető el az a cél, hogy az 1907: XIX. t.-c. ren
delkezései minden vonalon keresztülvitessenek.

Ilyen célok szolgálatában indul útra a Munkásbiztositó.«
»Lapunk tartalmazni fogja a kereskedelemügyi miniszter

nek, az Állami Munkásbiztositási Hivatalnak és az Országos 
Munkásbetegsegéiyző s Balesetbiztosító Pénztárnak a rende- 
leteit, elvi jelentőségű határozatait, a m. kir. Curiának, nem
különben a m. kir. Közigazgatási Bíróságnak és az Állami 
Munkásbiztositási Hivatal választott bíróságának segélyezési s 
kártalanítási ügyekben hozott döntvényeit. Állandó útmutatást 
ad a betegsegélyezés és balesetbiztosítás minden ágában és 
gyakorlati kérdések taglalásával adja meg az irányi a törvény 
szellemének és lényegének a megismerésére.«

Ezekkel a célkitűzésekkel költözött át 1910 márciusában, 
a ti. évfolyam 2. számával Szabadkára a Munkásbiztositó — 
minden Jel szerint azért, mert szerkesztője ide telepedett át. 
Szerkesztősége és kidóhivatala is a Hungária könyvnyomdá
ban kapott helyet. Az áthelyezéssel kapcsolatban egy kis hírt 
olvashatunk a 15. oldalon Olvasóinkhoz címmel:

»A Munkásbiztositó e számtól kezdve havonta kétszer fog 
megjelenni. Szerkesztősége s kiadóNvatala Szabadkán lesz. 
Az előfizetési ára marad a régi: egy évre 6 korona. Felkérjük 
olvasóinkat, hogy minden a lapot érdeklő közleményt a szer
kesztő címére, Szabadkára szíveskedjenek intézni.«

A lap egyébként a Szabadkára helyezés alkalmából nagy
jából megismétli Nagy harcok előtt című vezércikkében az 
induláskor elmondottakat, megtoldva azzal, hogy a lap iránti 
rokonszenvet mi sem bizonyítja jobban, mint az a körülmény, 
hogy egyéves fennállás után lehetővé vált a Munkásbiztositó 
havi kétszeri megjelenése. Aztán így folytatja:

» . . .  a magyarországi szaksajtó orgánumok között talán 
egyetlen volt a Munkásbiztositó, mely minden kérdésben a



legradikálisabb álláspontra helyezkedve vette fel a harcot azok
kal szemben, kik a fejlődésnek induló Magyarország kiépítése 
és modernizálása elé mesterséges gátakat akartak építeni. Kí
méletlen harcot indítunk mindazok ellen, kik ellenségei voltak 
a haladásnak, a szociális reformoknak és akik hatalmi őrjön
gésükben lenekestői fel akarták forgatni azt az intézményt, 
mely a dolgozó százezrek betegség és baleset esetére való 
biztosítására van hivatva.

Nem egyszer voltunk kénytelenek ellentétes álláspontra 
helyezkedni saját felügyeleti hatóságunkkal és az írott betűk 
súlyával megvédeni azoknak az érdekeit, kik védtelenül álla
nak még ma is és akik csak most kezdik védőszárnyaikat 
bontogatni.«

Érdemes közelebbről belepillantani a lapba, hogy milyen 
témákkal is foglalkozik a szerkesztőség. ír például arról, hogy 
milyen gyógyszert rendel'het a pénztári orvos, beszámol arról, 
hogy panasszal támadták meg a szabadkai pénztári választást, 
egy hatásköri összetűzés kapcsán pedig azt fejtegeti, hogy 
milyen jog illeti meg az országos pénztárt egyes konkrét be- 
tegsegélyzési ügyekben. Vannak állandó rovatai is: a Tanács
adó, az Elvi Határozatok, no meg a híreket magában foglaló 
Szemle.

Egyáltalán nem helyi jellegű, hanem országos jelentő* 
ségü lap, de ezért —  éppen közeliségénél fogva —  természet
szerűen jobban felfigyel a szabadkai problémákra. 1910. május 
15-i számában például Hátrább az agarakkal című vezércikké
ben erélyesen reagál a szabadkai munkaadók egy részének 
az 1907. évi XIX. törvénycikk elleni állásfoglalására. Ezeket 
írja:

»Az történt, hogy Szabadkán, az országnak népességre 
harmadik legnagyobb városában egy országos mozgalom zász
lóját bontották ki a munkásbiztosító intézmény ellen. A sza
badkai munkaadók nem kevesebbet akarnak, mint az egész 
intézmény, az 1907: XIX. t.-c. t e l j e s  e l t ö r l é s é t .  Hogy 
miért? Ezt a kitűnő humanitárius és szociális gondolkozással 
megvert urak egészen furcsán és egészen kiskorúén indokol
ják meg abban a memorandumukban, amelyet dr. Purgly Sán
dor szabadkai főispán vezetésével egy ötventagú küldöttség 
akar átnyújtani a kereskedelmi miniszternek. A tisztelt urak 
egyenesen az egész intézmény eltörlését követelik, egyelőre, 
a törvényhozásnak jelenlegi akcióképtelenségére való tekin
tettel, beérnék azzal a szerény „vívmánnyal" is, hogy a tör- 
vény mentesítse őket a b e t e g s e g é l y e z é s  é s  b a l e 
s e t b i z t o s í t á s  j á r u l é k o k n a k  a f i z e t é s e  a l ó l .  
Vagyis: c s u p á n  a z  a l k a l m a z o t t a k  f i z e s s é k  a 
j á r u l é k o t ,  m é g p e d i g  t e l j e s  e g é s z é b e n !

Ez a hallatlanul szemérmetlen követelés minden ember
ségesen érző ember arcába kergeti a vért. . .  «



»A munkásbiztosítás hatalmas intézménye, Magyarország 
modern fejlődése megköveteli, hogy Szabadka város főispánja 
ez esetben is az elnyomottak és elhagyottak érdekeit kép
viselje az államhatalom székében. Ennek a jelében szögezzük 
le a tényt és ennek reményében várjuk nyilatkozatát.«

1912-ben már minden vasárnap megjelent, de csak négy
oldalas volt a Munkásbiztositó, s Hirth Aladárnak a Batthyány 
utcai Csaj készházban levő nyomdájában készült, szerkesztő
sége pedig a Petőfi utca 80., a következő évben viszont már 
a Kazinczy utca 88. szám alatt volt. Ebben az időben a meg
szokott rovatok és néhány cikk mellett cikksorozatot közöl a 
tüdővész elleni küzdelemről Lővy Ödön tollából. De ezen a 
négy oldalon is megmaradt országos jellegű lapnak, fr Buda
pestről, Dorozsmáról, Jászberényről, Sepsiszentgyörgyről, Bras
sóról, Szolnokról stb., és legtöbbet természetesen az általános 
érvényű kérdésekkel foglalkozik.

1913. augusztus 10-i számában Új ember régi köntösben 
címmel arról emlékezik meg, hogy ismét új ember került a 
kereskedelmi kormány élére, és szokás szerint ez is úgy nyi
latkozott, hogy legsürgősebb feladatai egyikének tartja a mun
kásbiztosítási törvény revízióját. Ezzel kapcsolatban a lap meg
állapítja, hogy »a munkásbiztositási törvény időről-időre be
ígért revíziója inkább politikai célokat szolgál, mint annak az 
intézménynek az érdekeit, mely ma már több mint 3 millió 
lélek kötelező betegsegélyzéséről és balesetbiztosításáról gon
doskodik. Mert mégis csak különös, hogy éppen azokban a 
körökben beszélnek a törvény növelláris módosításának a szük
ségességéről, melyek kizárólagos okozói annak, hogy maga a 
törvény még ma sincs minden vonatkozásában végrehajtva«.

A Munkásbiztosító szerkesztősége később újra költözkö
dött — ezúttal a Kossuth utca 22. szám alá. A lap egyébként 
a háború alatt is megjelent. Hogy meddig, azt nem sikerült 
pontosan megállapítanom. A Szabadkai Városi Könyvtárban az 
1916. évi szeptember 24-i szám az utolsó, a szegedi Somogyi 
Könyvtárban pedig csak 1912— 1914-ből való számok találha
tók. Az 1916. évi szeptember 24-i szám egy értesítést közöl 
Olvasóinkhoz címmel, s ebben a következőket olvashatjuk:

»A harmadik év óta tartó háború. . .  a Munkásbiztosítót 
is nehéz feladat elé állította . . .  «

A mind gyakoribb katonai behívások következtében 
ugyanis a nyomda személyzete olyannyira csökkent, hogy 
kénytelenek voltak a lapot ritkábban megjelentetni. Ezzel kap
csolatban megjegyzi a szerkesztőség:

» ..'. bár igen sok szaklap szerkesztősége a háború alatt 
megszüntette működését, mi fönn akarjuk tartani lapunkat a 
háború alatt is, mert tudatában vagyunk azoknak a feladatok
nak, melyek a legközelebbi jövőben megoldásra várnak.



A Munkásbiztositó e heti számától kezdve a háború tar
tama alatt, illetve mindaddig, míg előállítása körül egészsége
sebb viszonyok nem keletkeznek, kéthetenként, de a körül
ményekhez mért szükség esetén esetleg hetenként fog meg
jelenni és továbbra is vissza nem rettenő őszinte nyíltsággal 
fogja szolgálni azt a célt, mely a kerületi pénztárak tisztviselőit 
konsolidált viszonyok közé juttatja.«

Azt mondtam az elején, hogy a Munkásbiztositó Szabad
ka első szocialista lapja volt. Persze ezt a jelzőt is óvatosan 
kell értelmezni, semmi esetre sem a mai fogalmakat véve 
alapul, éspedig annál kevésbé, mert — mint látni fogjuk —  
később maga Kalmár Jenő is úgy nyilatkozott saját magáról, 
hogy ő még az akkori időkben is csak a mérsékelt szociálde
mokraták közé tartozott.

De hadd tartsák némi sorrendet, és először is azt mon
dom el, hogy Kalmár Jenő —  a szabadkai zsidó temetőben 
levő sírjának felirata szerint — 1884-ben született és 1930-ban 
hunyt el. Szabadkai működéséhez — a Munkásbiztositó szer
kesztésén kívül —  hozzátartozik az is, hogy nagy része volt 
abban, hogy — mint a Bácsmegyei Napló 1910. március 9-i 
számában olvashatjuk —  az ő előterjesztése alapján az 
országos pénztár 60 000 korona kamatmentes kölcsönt szava
zott meg a szabadkai pénztár otthonának felépítésére, illetve 
megfelelő épület megvásárlására. És meg kell említeni róla 
azt is, hogy 1918-ban az országos pénztár ankétja alapján ő 
állította össze a Gondozóhálózat a népbetegségek ellen című 
könyvet. Nagy előszeretettel foglalkozott színházi kérdésekkel 
is, s 1914-ben például — mint a színtársulat pártoló tagját —  
megválasztották a három kiküldött egyikének, aki Szabadkát 
az országos színészközgyűlésen képviselte. A világháború után 
munkásbiztositó-pénztári igazgatóként nyugalomba vonult, 1924- 
ben pedig a Dtinav Biztosító Részvénytársaság szabadkai fő
ügynökségének vezetője lett.

Szociáldemokrata múltja miatt azonban mindjárt a há
ború befejezése után támadás érte. A Neven 1919. június 8-i 
számában a hírek közt, Što sve ima na stanu jednog vode ko- 
munista? (Mi minden van egy kommunista vezér lakásán?) cím
mel arról ír, hogy Kalmár Jenő, a betegsegélyző pénztár egy
kori igazgatója »jelenleg Budapesten a kommunista miniszter- 
elnök helyettese, és mint ilyen természetesen terjeszti és pro
pagálja a kommunizmus „jó oldalait”, és lemond minden gaz
dagságról és vagyonról«. A Neven szerint azonban csak Buda
pesten teszi ezt, mert amikor szabadkai lakásán, feleségénél 
házkutatást tartottak, ott egyebek között 30 üveg pezsgőt, 11 
zsák nullás lisztet és rengeteg egyéb italt és élelmiszert talál
tak. A lap aztán így fejezi be:

»A kommunista urak mindenekelőtt tisztogassák meg sa
ját tűzhelyüket a .kapitalistáktól”, mert a vezéreik többnyire



azok, sőt e mellett még zsidók is, s azután mondjanak, amit 
akarnak. Hiszen „ezek az urak” azért lázítják őket, mert ei 
akarják terelni a figyelmet a maguk ocsmány cselekedeteiről, 
amelyeket a „szent kommunizmus” elveivel takargatnak.«

A Bácskai Hírlap 1920. július 28-i számában egyébként 
megjelent a hazatért Kalmár Jenő nyilatkozata is az öt ért tá
madásokkal kapcsolatban. Ugyanis nem csupán a Nevenben 
érte támadás, hanem a Subotičke novine is támadta mint ve
szedelmes kommunistát, aki a munkásbiztosító-pénztár igaz
gatói székében ül. Kalmár Jenő ezzel az újabb támadással 
kapcsolatban megjegyezte, hogy ő nem kommunista, hiszen 
köztudomású, hogy »a szociáldemokrata pártban mindig a leg- 
mérsékeltebb irányzatot« képviselte. A továbbiakban így nyi
latkozik:

»Hogy részem lett volna a múltkori szabadkai zendülés
ben, józan eszű ember nem hiheti el, valamint azt sem, hogy 
Budapesten királyi palotában laktam.«

»Én, aki a magyar kommün négy hónapos uralmának 
egyik legközvetlenebb szemlélője voltam, szerénytelenség nél
kül vindikálhatom magamnak azt a jogot, hogy most utólag 
mondjam el e város munkásságának mindazt, mit megszív
lelendőnek tartok, nehogy valaha is abba a végzetes hibába 
essék, melybe estek magyarországi elvtársai, kik szintén elég 
gyöngék voltak ahhoz, hogy a minden áron érvényesülni aka
rók terrorját megfékezzék és hogy a munkásmozgalmat egyszer 
s mindenkorra ártalmatlanná tegyék.

Én és velem együtt mindazok, kik szociáldemokratáknak 
vallották és vallják még ma is magukat, a legnagyobb kétség- 
beeséssel láttuk, hogy miként siklik ki a vezetés a szociál
demokrata párt régi, komoly és mindenkor reális politikát kö
vető vezetőtagjainak a kezéből és a hangzatos jelszavakkal 
megszédített tömeg miként hódol a munkásmozgalomban aze
lőtt soha részt nem vett és hirtelen apostollá lett ifjú óriá
sok előtt.«

»Az én szerepem tisztán adminisztratív természetű volt. 
Politikai kérdésekkel nem foglalkoztam, mert első perctől kezd
ve láttam, hogy vesztébe rohan a munkásság.«

Minden bizonnyal ennek a nyilatkozatnak a tükrében kell 
szemlélni a Munkásbiztosi tó forradalmi munkásságát is.

Mindenesetre a Munkásbiztosítónak megvolt a maga ha
tározott politikai irányvonala is, bár kétségtelenül elsődlegesen 
munkásbiztosítási szaklapnak kell tekintenünk. Ezzel szemben 
a Cséplőgéptulajdonosok Lapja szinte kizárólag egy réteg ér
dekvédelmi orgánuma —  még akkor is, ha —  mint látni fogjuk
— hivatkozik a szervezett munkásságra mint példára, persze 
csak a szervezkedés terén.

Ez a lap —  a Munkásbiztosítóhoz hasonlóan — szintén 
Szabadkától távol indult, és csak később költözött át ebbe a



városba. Első száma Orosházán jelent meg, éspedig a jelek 
szerint 1912. március 16-án, ugyanis a Széchenyi Könyvtárban 
megtalálható I. évfolyambeli 2. száma az 1912. április 1. dá
tumot viseli, márpedig a lap —  mint a cséplőgép-tulajdonosok 
szövetségének hivatalos közlönye — minden hó 1-én és 16-án 
jelent meg ebben az időben. A lap csak mintegy háromne
gyed év múlva, 1913 januárjában került át Szabadkára, még
pedig nem valami különleges érdekből, hanem egyszerűen 
azért, mert Orosházáról Szabadkára költözött a cséplőgép-tu
lajdonosok szövetségének elnöke is. Minderről Májer Jenő fe
lelős szerkesztőnek és ifj. Sitkey András laptulajdonosnak a 
polgármesterhez benyútott bejelentéséből, és a hozzácsatolt 
lapból262 szerezhetünk tudomást. Az 1913. január 3-án benyúj
tott bejelentésben az áll, hogy a cséplőgép-tulajdonosok szö
vetsége budapesti kongresszusának határozata alapján ezen
túl Szabadkán adják ki a Cséplőgéptulajdonosok Lapját, amely 
minden hó 1-én és 16-án jelenik meg magyar nyelven. Készül 
a Szent Antal nyomdában (IV. kör, Rákóczi u. 20. szám). Kia
dótulajdonosa ifj. Sitkey András, aki a VI. köri Petőfi utca 
88/a szám alatt lakik, felelős szerkesztője pedig Májer Jenő, 
lakása ugyanott, s a szerkesztőség és a kiadóhivatal szin
tén ott van.

Májenék a bejelentéshez csatolták a lap legutóbbi, 1913. 
jarruár 1-én megjelent II. évfolyambeli 1. számát is, amely még 
Orosházán készült. Ennek a számnak első oldalán rövid érte
sítések találhatók, s ezekből egyebek között kiderül, hogy 1913. 
január 1-étől kezdve Szabadkán van a szövetség központi 
irodája. A 2. oldalon egy egész oldalas cikk aztán részletesen 
megokolja, hogy miért is került sor erre a változásra. A mó
dosított alapszabályok második pontja ugyanis kimondja, hogy: 
»A szövetség székhelye ott van, ahol a megválasztott elnök 
állandó lakással bír.« Márpedig a megválasztott elnök, azaz ifj. 
Sitkey András orosházi géptulajdonos 1913. január 1-étől kezd
ve állandó jelleggel Szabadkára költözött át. Mint a lap meg
jegyzi, Sitkey már majdnem egy évtized óta vezére a szervez
kedésben a géptulajdonosoknak, s ezt a gondolatot tovább
fűzve: »ha már az elnök Szabadkára költözik, hát a titkárnak 
és a lapnak is át kell költözködnie«. A cikk még azt is közli, 
hogy a lap következő száma már Szabadkáról fog »a szélrózsa 
minden irányában széjjel küldetni«.

És valóban, 1913. január 16-án már Szabadkán jelent 
meg a II. évfolyam második száma — 12 kis oldalon, s egyút
tal Májer Jenő felelős szerkesztő mellett jelentkezik benne 
egy új név is, szabadkai név: Raczkó Mihály mint főmunkatárs. 
Raczkó Mihály városi tisztviselő volt, később pedig a köztisz
tasági hivatal vezetője lett. Emellett azonban birtokos és 
cséplőgép-tulajdonos is volt, a háború után pedig lerakatot 
tartott a Hoffer és Schrantz gyártól.



A Szabadkán megjelent január 16-i szám 2. oldalán a 
szerkesztőség bemutatkozik az új környezetben. A cikk címe: 
Az új székhelyen. Ebben egyebek közt ezeket olvashatjuk:

»A kongresszuson elfogadott módosított alapszabályok
nak engedelmeskedve f. hó 1. óta itt vagyunk Szabadkán, az 
ország harmadik nagy városában. Egy nagy bérpalota összes 
első emeleti helyiségeit béreljük. Fényes, világos, nagy termek 
az utcai homlokzaton. A palota egészen új. Csak most készült 
el az emelete, mi vagyunk benne az első lakók. Nemcsak a 
szövetség központi irodája és a szerkesztőség, hanem a M a 
g y a r o r s z á g  összes helyiségei is itt vannak. Az igazat meg
vallva, inkább az általunk létesített M a g y a r o r s z á g  tűz- 
biztosító intézet részére lettek a nagy és fényes helyiségek 
kibérelve, de eléggé örvendetes, hogy a szövetség vezetősé
gének és lapunk szerkesztőségének is jutott itt kényelmes és 
megfelelő hely.«

S a továbbiakban:
»Az ország gazdasági helyzete mesterségesen alacsony 

gyarmati sorban van tartva. Meglátszik ez különösen az utolsó 
évszázad eléggé szembeszökő jelenségeiből. Az ipar és keres
kedelem még az elmaradott balkáni országokban is hatalmas 
lendületet nyert. A technikai fejlődés az egész világon bámu
latos eredményeket ért el. Csak mi vagyunk elmaradva, gaz
daságilag és pénzügyileg elnyomva, könyörtelenül kiszolgál
tatva a kapzsi fosztogatásnak.

És mi ennek a szomorú állapotnak az oka? Az, hogy Ma
gyarországon a dolgozó polgárság bután követi azokat, akik 
a munkát csak hirből ismerik, akiknek egész élete végtelen 
jólét, túlságos anyagi bőség, akik beleszülettek a vagyonba, 
a jólétbe, a hatalomba. Az ország húszmilliónyi lakossága egy 
néhány száz ingyenélőnek, semmittevőnek, léhűtőnek a pré
dájává van alávetve. És ezt Magyarország dolgozó polgársága, 
az államnak és társadalomnak legértékesebb zöme, igazi fen- 
tartó eleme tűri.

Hát egyszer csak vége kell, hogy szakadjon ennek a 
birkatürelemnek! A szervezkedés hatalmas erejével kell csa- 
tárláncba sorakoznia a dolgozó polgárnépnek, foglalkozási 
ágak, szakmák szerint« . . .  »Példát kell venni a szervezett mun
kásság hősies küzdelméből. N&m keli a szervezett munkásban 
ellenséget látni! Inkább tanulni kell tőle, hogyan kell erős és 
hatalmas szervezeteket építeni, melyek bevehetetlen várai a 
gazdasági és kulturális haladásnak.

A cséplögéptulajdonosok jó úton haladnak. Csak igy lan
kadatlan buzgalommal folytassuk szervező munkánkat és a si
ker el nem maradhat.«

Bizonyára nem egészen összeillő a környezet, az új ott
hon kezdeti, nagyhangú dicsérete és az utána következő lá
zadó hang, de hát akkortájt még a »dolgozó polgárság« is



szinte kötelező divatnak érezte a lázadást, érthető hát, hogy 
erre a sínpárra siklott a Cséplőgéptulajdonosok Lapja is. A 
lap további működéséről egyébként már csak néhány techni
kai adatot kívánok ismertetni. 1913. december 16-án Raczkó 
Mfhálytól Márton József vette át a főmunkatárs szerepkörét,
1914. február 16-ától kezdve pedig a felelős szerkesztő Májer 
Jenő mellett ifj. Sitkey András lesz a főszerkesztő, és közli a 
lap a szerkesztő bizottság tagjainak névsorát is. Ezek: Dr. Zala 
Jenő ügyvéd, Szemző Ernő igazgató éé Márton József sz. tit
kár. Ekkor megváltozik a lapfej is: a betűk kisebbek, és a lap 
külön színes fedőlapot kap.

1915. március 10-én aztán Májer Jenő bejelentette a pol
gármesteri hivatalnak,263 hogy lemondott a szerkesztésről, és 
ettől a naptól kezdve nem vállalja a felelősséget az »ily cí
men megjelenő bármilyen nyomtatványért«. Ugyanekkor pedig 
Raczkó Mihály a kiadótulajdonos ifj. Sitkey András nevében 
bejelenti, hogy átvette a Cséplőgéptulajdonosok Lapjának fe
lelős szerkesztését Májer Jenőtől, »mert nevezett katonai szol
gálatra behívatott«. Ugyanekkor a lapból eltűnik a főszerkesztő 
neve és a szerkesztő bizottság névsora is. Ifj. Sitkey ismét 
laptulajdonosként szerepel.

A lap egyébként ebben az időben, 1914. december 16- 
ától a következő felirattal jelenik meg: »Megjelenik míg a há
ború tart havonta minden hó 15-én«. Aztán, 1916 januárjában 
már így módosul ez a szöveg: »Megjelenik míg a háború tart, 
időközönként.« Ekkorjában azonban már csak 4 oldalas a lap, 
és nem is élt már soká. 1917-ben ugyanis a szegedi kir. ügyész
ség megkeresésére azt válaszolja a polgármester,264 hogy a 
Cséplőgéptulajdonosok Lapja már 1915. május 1-e (az évszám 
téves, minden bizonnyal: 1916.) óta szünetel, »miután az érde
keltek legnagyobb részt katonai szolgálatot teljesítenek, s igy 
nevezett lap a jelenlegi szerkesztő előadása szerint a háború 
tartama alatt továbbra is szünetelni fog«. Azaz —  a következ
ményeket tekintve —  megszűnt.

A Cséplőgéptulajdonosok Lapja után meg kell emlékez
nem még egy pedagógiai lapról is, amelynek címe: Tanitósző- 
vetség. 1913. június 26-án ugyanis Parcsetich Ernő zombori 
nyugalmazott tanító azt jelentette a polgármesternek, hogy a 
szabadkai Lipsitz és Lampel cég nyomdájában július 1-étől 
kezdve Tanítószövetség címmel egy minden hó első felében 
megjelenő tanügyi havi folyóiratot indít, melynek ő lesz a 
felelős szerkesztője, a kiadótulajdonosa pedig a Bács-Bodrog 
megyei Tanítószövetség, melynek alapszabályaiból is mellé
kelt egy példányt a bejelentéshez.265 Ez az 1913. évszám azon
ban nem az indulás igazi éve. Egyrészt Kemény György is 
Magyarország 1911 és 1920 között megjelent időszaki sajtójá
nak bibliográfiáját közreadva, azt írja, hogy a Tanitószövetség 
1912 januárjában indult, másrészt pedig a Széchenyi Könyv



tárban megvan ugyan az 1913. évi első szám is, de ez a má
sodik évfolyam első száma: 1913 júliusából. Nyilvánvaló tehát, 
hogy a Tani tószövetség már az előző években is megjelent, 
ha esetleg nem is Szabadka székhellyel.

A folyóirat a Bács megyei tanítószövetség hivatalos köz
lönyeként jelent meg a tarrév minden hónapjában. Ára példá
nyonként 10 fillér volt, de a tanítószövetség tagjai tagilletmény 
fejében ingyen kapták. Tizenhat oldalon nyomták.

A második évfolyam T. számában a felelős szerkesztő 
Parcsetich Ernő felhívással fordult a tanítókhoz, hogy lépjenek 
be a tanítószövetség kötelékébe, hogy vállvetve kezdhessenek 
a tanítók tekintélyének és anyagi boldogulásának megalapozása 
érdekében. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a lap hasábjain nincs 
helye semmiféle személyeskedésnek, semmiféle politikai pro
pagandának, »még az úgynevezett nyílttéri rovatban sem«. 
»Tisztán tanügyi, társadalomtudományi közlemények és a ma
gunk ügyeiről szóló élénk hírrovat közzétételére iektetem a 
tő súlyt« — írja.

Ebből a Beköszöntő című cikkből aztán tudomást szerez
hetünk arról is, hogy voltaképpen miért II. évfolyama ez a 
Tani tószövetségnek.. Azért, mert folytatása egy ugyanilyen cí
mű lapnak, amelyet Göndör Ferenc szerkesztett előbb. A lap 
azonban Göndör távozásával szünetelt, mint atiogy Apponyi 
1907. évi XXVI. és XXVII. törvénycikkeinek életbe lépteté
sével szünetelt a szövetség működése is, mert — mint a Be
köszöntő mondja — »a tanítóság hiszékenyebb része az ú] 
törvénytől tűrhetetlen anyagi helyzetének gyökeres megválto
zását várta és remélte, tehát egyelőre intenzivebb egyleti mű
ködést és agitálást nem óhajtott«.

»De mivel a napról-napra tokozódó drágaság a tanítók 
megélhetését majdnem lehetetlenné tette, megyénk agilisabb 
tanítói Szövetségünket határozottabb tevékenységre indították.«

Göndör Ferencre és lapjára vonatkozóan Bács-Bodrog 
vármegye monográfiájának második kötetében találtunk ada
tokat. E szerint Göndör Ferenc Óbecsén született 1870-ben, és 
segéd-tanfelügyelő volt. A könyv 505. és 506. oldalán található 
adatok szerint ezenkívül elnöke volt a Bácsmegyei Tanítószö
vetségnek és felelős szerkesztője a Tanítószövetség című tan
ügyi lapnak. Azt azonban már nem árulja el a kötet, hogy hol 
és mely évben is jelent meg ez a Tani tószövetség című lap.

Valami azonban mégiscsak kiderül étiből a könyvből. A 
monográfia második kötetén ugyan rtirvcs feltütetve a megjele
nési év, de biztosan tudjuk, hogy 1909-ben látott napvilágot. 
Ebből következik, a Tani tószövetség első évfolyama 1909 előtt 
jelent meg, s így nincs igaza Kemény Györgynek, aki 1912 
januárjában jelöli meg a Tanitószövetség indulási idejét. Ellen
ben talán köze lehet a Tani tószövetséghez annak a kis hírnek,



amely a Szabadka és Vidéke 1901. február 3-i számának máso
dik oldalán jelent meg a következő szöveggel:

» T a n ü g y i  l a p  S z a b a d k á n .  A vármegyei tanító- 
egylet központi elnöksége évi 1200 koronát ajánl fel egy Sza
badkán szerkesztendő havi közlönyre. A megjelenés után majd 
bővebben foglalkozunk a lappal, s még eddig nem ismert 
szándékával.«

További híradásra nem találtam. Lehetséges azonban, 
hogy a Szabadka és Vidéke a Tanitószövetség megindulását 
jelezte, amely ezek szerint még 1901-ben megjelent. Ez azon
ban rvagyon bizonytalan adat.

Térjünk azonban vissza az 1913-ban újra megindult lap 
Beköszöntőiéhez, melyben a továbbiakban ezeket olvashatjuk:

»Az iskola érdekében kívánjuk a tanítók önállósítását, 
valamint hazafias, vallásos, erkölcsös működésének teljes sza
badságát, mert szolgákat, alacsony, félkegyelmű lelkeket ne
velnek a szolgaleAkűségben, morzsákon tartott, csúszás-má
szásra, talpnyalásra kikészített, mindenre eszközül alkalmas 
tanítók.«

A lap aztán foglalkozik a tanítók vakációjával, a tanítói 
mellékjövedelem kérdésével, a fizetésrendezési törvény módo
sításával, az új nyugdíjtörvény tervezetével és más, a tanítókat 
érintő kérdésekkel. Azonkívül van Hírek rovata is.

A Széchenyi Könyvtárban az 1914. évi júniusi, 6. szám 
az utolsó. Az előző hónapban, vagyis 1914 májusában Petényi 
József, a megyei tanítószövetség elnöke azt jelentette a pol
gármesteri hivatalnak,266 hogy a Tanitószövetség című pedagó
giai közlöny kiadója a tanítószövetség megbízásából Ispáno- 
vits Mátyás szabadkai tanító lesz. Ez a módosítás azonban 
már szinte életbe sem léphetett, a Széchenyi Könyvtárban ta
lálható lapszám ugyanis egyúttal a Tanitószövetség utolsó szá
ma is. Ezt éppen Ispánovits Mátyás tanítónak mint lapkiadó
nak a bejelentéséből tudhatjuk meg, amelyet 1915. március 
8-án nyújtott be a polgármesteri hivatalba,267 s amely szerint 
»a Bács-Bodrog-vármegyei Tanitószövetség elnökségének ide 
vonatkozó rendelkezése folytán a Tanitószövetség című, a tan
év 10 hónapjában havonkint egyszer Szabadkán megjelenő 
tanügyi lap, 1914. évi július hó 1-től kezdődőleg további intéz
kedésig —  a mai világtörténelmi nagy idők miatt szünetel«.

A polgármester érdeklődésére beterjesztett újabb beje
lentésből268 kiderül, hogy » . . .  a Bácsmegyei Tanítószövetség 
mint egyesület a háború tartama alatt működést nem fejt ki, 
s hogy a tulajdonát képező Tanítószövetség című időszaki lap 
felett az egyesület választmánya rendelkezik, amely annak ide
jén a hivatalos közlönyt a háború tartama alatt szüneteltetni, 
s háború után újból megjelentetni elhatározta volt«.

Ebből a háború utáni újbóli megjelentetésből persze a 
körülmények alakulása folytán nem lett semmi.



Alkalmi és egyházi lapok

Ebben a fejezetben az általában egyetlen alkalommal 
megjelent, úgynevezett alkalmi lapokról, valamint az egyházi 
lapokról kívánók szólni néhány szót. Az előbbiekből összesen 
öt jelent meg 1918 előtt, igaz, hogy a világháború utáni 1919. 
esztendőben újabb két alkalmi lap is született, ezekről azonban 
csak a továbbiakban lesz szó, vallási lap pedig kettő jelent 
meg, nem beszélve persze azokról, amelyek ugyan a vallás 
jelszavait hangoztatták, de teljesen politikai szempontból és 
politikai célkitűzéssel, mint a vegyes tartalmú társadalmi és 
politikai lapok sorában nem egy ilyennel találkoztunk.

Az első alkalmi lapról nem sokat tudunk, mindössze any- 
nyit, amit a Szabadság egy, a Szabadkán megrendezett tűzol- 
tókongre&szussal kapcsolatos írásából kibogozhatunk. Ez az 
írás az 1893. augusztus 18-i számban jelent meg, s ez tesz em
lítést bizonyos Emléklapok című újságról.

1893. augusztus 12-étöl 16-áig ugyanis Szabadkán ren
dezték meg a magyar országos tűzoltószövetség XI. közgyű
lését. Erről, illetve az ezzel kapcsolatban kiadott Emléklapok 
cimú alkalmi újságról szól a Szabadság cikke is, mégpedig 
meglehetős rosszallással. Minden további magyarázkodás he
lyett azonban inkább olvassunk bele a cikkbe:

»Bogaras tűzoltóságunk elszigetelte magát a közönség
gel, el a sajtóval szemben is. Ezek a jó urak úgy fogták fel a 
dolgot, hogy a sajtó emberei szaladozzanak ő utánuk, ha 
egy szigetnyi részletet tudni akarnak a történtek vagy törté- 
nendökről, mert hát ők nem igen szeretik, ha dolgaikat más 
is megtekinti.

Hogy azonban ne úgy tűnjék fel a dolog, mintha ők búj
nának a nyilvánosság elől, adtak ki a közpénztár terhére egy

E m l é k l a p o k
című újságot, de azt is pénzért árulgatták. A helyi sajtót aztán 
utalták arra: vegye meg az ő hivatalos lapjukat 20 kr-ért, s 
abból majd kiokosodunk.

Köszönjük. .
Mi már csak legjobb szeretünk a magunk szemeivel néz

ni, nem kell a hivatalos pápaszem.«
íme ennyit tudhatunk meg a tűzoltók alkalmi lapjáról, az 

Emléklapokról, semmi többet, még csak a szerkesztő nevét 
sem. Valószínű azonban, hogy Sziebenburger Károlynak is va
lami köze lehetett a laphoz, tekintve, hogy egy másik újság
hírből megtudjuk azt is, hogy ez az irodalmár tanárember 
kongresszusi titkár volt, s a közgyűlés előtti napokban, sőt 
hetekben hivatalos órákat tartott a nagyközönség részére, 
felvilágosításokkal és útbaigazításokkal szolgálva.



A következő alkalmi lapról már többet tudunk. Ez a 'lap 
a Konkordia volt, mely 1896. január 11-én jelent meg a Kon
kordia jótékonysági egylet kiadásában — egy hangverseny 
alkalmából. A lap kiadótulajdonosaként az egyesület megbízá
sából Kohn Sándor szerepelt, a szerkesztést pedig dr. Fischer 
Jákó ügyvéd vállalta. Dr. Fischer, akinek nevével több ízben 
találkoztunk már az előzőek során is, például a Bácsmegyei 
Naplóról és a Függetlenségről szólva, ekkorjában került Sza
badkára. Előzőleg az 1880-as évék közepén Kanizsán volt ír
nok, aztán Pestre került, onnan pedig Zentára, s ott 1891-ben 
a Zentai Közlönyt is szerkesztette. A Konkordia esetében azért 
esett rá a választás, mert ő volt ennek a jótékonysági egylet
nek a titkára.

A lap 12 oldal terjedelemben jelent meg, amiből 6 oldalt 
a hirdetések foglaltak él. Ára 15 krajcár, ami azonban este a 
pénztárnál már 20 krajcárra emelkedett —  nyilván a fokozot
tabb jótékonykodás céljából. Mert ez a jótékonyság hangot 
kapott ebben a hangverseny alkalmából kiadott, egyetlen szám
ban megjelent lapban is. Már a bevezető cikk címe is Jóté
konyság, s egyebek közt ezt olvashatjuk benne:

»Nem volnának szociális bajok, ha a vagyon, értelmiség 
és származás által előidézett kasztok szorosan el nem zárkóz
nának az alsóbb százezrek, milliók kívánságai, eszméi, vá
gyai és életviszonyai elől.«

»A társadalmat saját képére alakító uralkodó elem nem 
rezzenne meg félénken az ínség hangosan kiabáló és követe
lő anarohistikus szózatétól, nem menekülne a hatalom kény
szerével körülsáncolt és szuronyozott drákói törvények mögé, 
ha jótékonysági törvényeket hozna.«

»Egyletünk a Korkordia jeligéje alatt viszi fel a társa
dalom mezején megindult küzdelem nemes harcát. A fenye
getővé vált ínséget nobilis eszközökkel akarja enyhíteni; en
ni ad az éhezőnek, gyógyítja a betegeket, ruházza a rongyok
ban didergőt, ápolja és segíti a gyermekeket, az árvákat, párt
fogásába veszi az aggokat és özvegyeket és a higany érzé
kenységével észreveszi és begyógyítja az itt is, ott is meg
nyíló sebeket, fájdalmakat.«

»A jótékonyság eszméje sugalta nekünk azt, hogy ezen 
alkalmi lap kiadása hozzájárul ahhoz az anyaggyűléshez, mely 
nélkül intézmény fenn nem állhat.

Köszönetünket kell tehát mondanunk azoknak, kik fel
hívásunkat elfogadva, a lap szellemi és anyagi részéhez hoz
zájárultak és lehetségessé tették, hogy az egylet vagyona ez 
úton is gyarapodjék.«

A lapban Sziklai Soma, Csillag Károly, Sziebenburger 
Károly ismert újságírók és szerkesztők és mások írtak glosz- 
szákat, elbeszéléseket, karcolatokat, verseket. Valóban rep



rezentatív volt akkori szemmel ez az alkalmi szám, melyből 
ma már csak egyetlen példány található a Szabadkai Városi 
Múzeumban, Joso šokčić hagyatékában.

A harmadik alkalmi lap ugyan jóval később, csak 1909 
májusában jelent meg, de szintén közeli kapcsolata volt a 
jótékonysággal. Május 22-én és 23-án ugyanis gyermeknapot 
tartottak, s ebből az alkalomból A Gyermeknap címmel kiad
tak egy alkalmi időszaki lapot is, amelynek összesen három 
száma jelent meg: május 16-án, vasárnap, május 20-án, csütör
tökön és május 22-én, szombaton. Ezeket az adatokat a Bács
megyei Napló 1909. május 16-i számából tudhatjuk meg, 
mert a lapból csupán egyetlen példány maradt fenn, s ez ma 
a Matica srpska könyvtárában található, május 22-i dátum
mal. Ezt az újságot a Gyermekvédő Liga szabadkai helyi bi
zottságának megbízásából Havas Emil szerkesztette. A lap 
kis formátumban, 6 oldal terjedelemben jelent meg, azzal, 
hogy az eladásából származó tiszta jövedelmet a Gyermekvé
dő Liga céljaira fordítják. A lapot Szántó Lajos Bercsényi utca 
3. szám alatti könyvnyomdája állította elő. Legfontosabb cik
két Piukovits József írta arról, hogy a társadalom hogyan 
működik közre az állami gyermekvédelemben. Ezenkívül még 
egy-két írás, vers, nyilatkozat és a gyermeknappal kapcsola
tos hírek képezik a tartalmát.

A negyedik alkalmi lapnak már kevesebb köze van a 
jótékonyságihoz, ugyanis abból az alkalomból jelent meg, hogy 
a katonai és polgári hatóságok 1917. augusztus 20-án Palicson 
megrendezték a katonanapot, s a rendező bizottság erre az 
alkalomra Löwemberg Jenő felelős szerkesztésében, továbbá 
Bács Imre és Pirovszky Lajos szerkesztésében kiadta a 24 
oldalas KatonalapoX, melyet a Bácsmegyei Napló Nyomda és 
Lapkiadó Részvénytársaságnak a Wesselényi úti Balogh-házban 
levő nyomdája állított elő. Ebból a lapból is csupán egyetlen 
példány maradt fenn, s ez a Szabadkai Városi Múzeumban 
taláPható, szintén Joso Soköió hagyatékában.

Azt mondtam, ez a lap nem a jótékonyságot szolgálta, 
ezt azonban módosítanom kell. Mert igaz ugyan, hogy a kato
nanap alkalmából adták ki, amint azonban a vezércikkből lát
hatjuk, ezt a katonanapot viszont az özvegyek és árvák ün
nepévé módosították. Már a cikk címe is: Sírnak az árvák. És 
a tartalom? íme:

»Három esztendője dúl a háború, tombol a fergeteg, öm- 
Uk a vérpatak és szomorúság borul a világra. Dörögnek az 
ágyúk, a  tűztengerré lett földön milliók küzdenek messze Ide
genben, itthon pedig gyászba borult özvegyek és árvák sirat
ják az elesett hősöket.«

»Ne hagyjuk ei a fájdalomban vergődő özvegyet, a gü
gyögő kis árvát, szent ügyüket a tettek útjára kell vinnünk;



nem csillogó frázisok, nem üres jelszavak segítenek rajtuk, 
hanem a cselekvés.«

»Adjunk kenyeret nekik, gyújtsunk tüzet kályháikban, 
hogy ne dideregjenek, ha beköszönt a tél hidege. Ez a katona
nap eszméje, amelyet Marton Aladár ezredes, a 6. honvéd 
pótzászlóalj parancsnoka vetett fel, és amelynek nyomában 
mintegy varázsütésre megindult az áldozatkészség tündöklő 
megnyilvánulása. A katonanap az özvegyek és árvák ünne
pe legyen. . .«

Megállapíthatjuk, hogy az alkalmi lap meglehetősen szín
vonalas tartalommal rukkolt ki. Belepillantva, láthatjuk példá
ul Kosztolányi Dezső Az a nap című írását, amelynek alcíme: 
Emlékezés a háború harmadik évfordulóján. Minden bizonnyal 
megérdemli, hogy idézzünk belőle:

»Az a nap, melyen megtudtuk, hogy háború lesz, körül
belül olyan a külsőségekben, mint a többi. Töltött paprikát 
ebédeltek az emberek a nyári vendéglők vadszőlővel befutta
tott tornácán, világos sörrel és nagyon-nagyon fehér kenyér
rel. Milyen fehér volt ez a kenyér. Soha még a képzeletünkben 
sem álmodoztunk ilyen habkönnyüségről és patyolatfehérség
ről, amilyennek ez a kenyér rémlik, a kukoricakenyér sárga
ságán.«

« . . .  Félhétkor aztán kezünkbe esett ez a szó: háború.
Kezünkbe esett és eleinte nem tudtunk vele mit csinálni. 

Ismeretlen volt a hangzása is.«
« . . .  Egyelőre csak néhány új szó zamatját élvezték az 

emberek: „demarche”, „entente”, „cenzúra”. Nem akadt olyan 
hír, melynek hitelt ne adtak volna. Ha valaki azt mondja, hogy 
a világháború már eldőlt, egy óriási fantasztikus csatában, 
mindenki rázza a fejét, de belül a lelke mélyén mindenki el
hiszi. Mindnyájan kisgyermekek voltunk.«

»Az emberek vakon bíznak egymásban. Ha a föld össze
ütközne valamelyik bolygóval, sokan a minisztériumba telefo
noznának és megkérdeznék, mi történik majd a következő 
pillanatban. Csak kevesen értették meg, hogy egyedül ma
radtunk a földgolyón, a sorsunkkal. Legillőbb lett volna meg
fogni egymás kezét, egyszerűen, jóságosán, keményen és 
egy végtelen kört formálni, ameddig a szem ellát.

Később aztán láttuk az első igazi háborús képet: ment 
az egyfogatún az anya, a nagy-nagy fiával, szorította kezét, 
ölelte és majdnem ölébe vette, végigfektette a térdein háború
ba induló gyermekét, mint régi szentképeken a fájdalmas 
anya az ő egyszülött fiát___«

Kosztolányi írása közvetlen líraiságával rányomja bélye
gét az egész lapra. De van ezenkívül a lapban humoros han
gú Katonanapi Kis Lexikon —  enyv — , azaz Fenyves Ferenc



aláírásával, háborús tárcanovella Handelszmann Havas Károly 
tollából, Móricz Zsigmondtól A csata napja című elbeszélés, 
Balázs Béla Prológus —  A halottak üzennek — című költemé
nye, sok-sok más szépirodalmi termék, Hírek rovat, Szerkesz
tői üzenetek és igen sok hirdetés is.

Mondom, színvonalas tartalmú lap volt a Katonalap, mint
egy a koronát tette fel — egy korszak végén — a szabadkai 
újságírásra.

Aztán 1918-ban szintén kiadtak egy alkalmi lapot a Pa
licson megrendezett katonanap alkalmából, a 6-os Honvédek 
Lapját. Ebből azonban az átnézett könyvtárakban nem maradt 
fenn egyetlen példány sem, csupán az egykori lapok őrzik a 
nyomát. A Bácskai Hírlap 1918. május 18-i számában jelentette 
be, hogy megjelenik a 6-os Honvédek Lapja, s a hírben meg
említi azt is, hogy kik szerepelnek az alkalmi lap munkatársai 
között. Ezek között találjuk Móricz Zsigmondot, Molnár Fe
rencet, Lux Terkát, Gyóni Gézát, Kosztolányi Dezsőt, Somlyó 
Zoltánt, Csáth Gézát, Ambrus Balázst, Pakots Józsefet, Feny
ves Ferencet és Havas Károlyt is. Másnap aztán a Bácskai 
Hírlap és a Bácsmegyei Napló szinte szó szerint egyező kis 
hírben számol be a lap megjelenéséről. A Bácsmegyei Napló 
híre így hangzik:

»Ma jelent (meg) és irodaimi értékű meglepetése lesz a 
paíicsi honvédnapnak ez az alkalmi újság. Nagy Pál altábor
nagy írta első cikkét és ez a cikk egy nagy stílű katonaember 
tollából származó érdekfeszítő és lelkes méltatása a hatos 
honvédek egy hőstettének. Olvasásakor látjuk, hogy milyen 
kár, hogy a szabadkai ezrednek nincs olyan állandó lapjuk, 
amely összeköttetés volna a front és a hinteriand között. Mó
ricz Zsigmond, Molnár Ferenc, Lüx (Lux — K. T.) Terka és má
sok értékes írásai, Gyóni Gézának egy ismeretlen verse, Kosz
tolányi, Somlyó gyönyörű versei, kedves tréfás és aktuális 
apróságok teszik érdekessé és változatossá a honvédek lap
ját, amelyet —  úgy tudjuk — Havas Károly budapesti, itt ka
tonáskodó újságírótársunk állított össze. A honvédújságot az 
özvegyek és árvák javára 60 fillérért árusítják.«

Az öt alkalmi lap ismertetése után pedig most hadd térek 
át a két egytiázi lapra —  illetve nem is kettőre, hanem három
ra, mert hát a kettő közül az egyik két nyelven is megjelent. A 
Szabadkai Történelmi Levéltárban ugyanis ráakadtam egy 
jegyzőkönyvi bejelentésre, amelyet dr. Klein Adolf ismert sza
badkai orvos tett dr. Bíró Károly polgármesternél269 1914. 
február 23-án az Autonomia és Autonomie című lapok meg
indítása tárgyában. A jegyzőkönyv határozati részében ezt 
olvasgatjuk:

»A bejelentést, hogy Szabadkán a f. évi február hó 23- 
ától kezdődőleg dr. Klein Adolf orvos szabadkai lakos felelős



szerkesztésében és kiadásában Autonomia cím alatt magyar 
nyelven szerkesztett és Autonomie cim alatt az előzővel azo
nos tartalmú, de párhuzamosan német és héberbetűs-német 
szöveggel szerkesztett — nem politikai tartalmú, hanem zsi
dófelekezeti jellegű —  két hetenként megjelenő időszaki lapok 
fognak megindulni, s hogy mindkét lapnak szerkesztősége és 
kiadóhivataia Szabadkán, VI. Széchenyi tér 99. sz. alatt, elő
állítási helye pedig Szabadkán Fischer Ernő Hungária nyom
dájában lesz (I. Kazincy u.) tudomásul veszem.«

A határozatot dr. Bíró Károly polgármester írta alá.
A Széchenyi Könyvtárban azonban csak a magyar nyelvű 

Autonomia példányai maradtak fervn, a német és héberbe
tűs— német szövegű példányok nem. A lapnak dr. Klein Adolf 
volt a szerkesztője, és dr. Singer Bernát főrabbi a főmunka
társa. Dr. Klein Adolfról hadd mondjam el, hogy Szabadkán 
való letelepedése előtt hosszabb ideig volt Budapesten a 
Stephánia Gyermekkórház orvosa, de dolgozott Dollinger tanár 
testegyenészeti intézetében is. Szabadkán is (a Kolonics-féle 
házban lakott) elsősorban a ferdén alakult gyermeki testek gyó
gyításával foglalkozott, s az 1890-es években ő volt a város 
egyetlen ilyen orvosa. Mint gyermekgyógyászt és ortopedikust 
ajánlotta olvasói figyelmébe a Szabadkai Hírlap 1890. október 
12-i számának egy híre —  minden bizonnyal megfizetett hir
detésképpen.

A lapra visszatérve, először is azt mondom el, hogy kü
lön színes (sárga) borítólap fedte. Első száma nincs meg a 
Széchenyi Könyvtárban sem, második számának Alkotmányos
ság —  köztünk című vezércikkéből azonban hadd idézzek 
részleteket!

»Sokat lehetne és talán kellene azon gondolkodnunk, 
hogy hová is lesz a zsidóság alkotmányos érzéke, valahány
szor saját ügyei elintézésére kell befolyást gyakorolnia? Az 
utolsó évek alatt minden nép körében óriási mértékben emel
kedtek a szabadságbiztosítékok után való törekvések. A múlt 
században elért vívmányok elégteleneknek bizonyultak az 
újabb vágyak kielégítésére és azok a rétegek is, melyeket 
azelőtt figyelemre is alig méltattak, azok is megmozdultak, 
hogy kiküzdjék maguknak saját sorsuk irányításának a jogát. 
A felsőbb hatalmak atyai gondoskodása megalázóvá és terhes
sé válik, mert felösmerték veszedelmeit és hátrányait. Még a 
legautokratább államokban is erélyesen tiltakoznak a „rólunk, 
de nélkülünk” kormányzati elv ellen. A felekezetek törekszenek 
autonómiájuk elérésére és biztosítására, mert a hívők mind
inkább hallatni akarják szavukat a közintézmények vezeté
sében; a polgári pártok szüntelenül fáradoznak a népjogok ki- 
terjesztésén, hogy a hatalom birtokosaitól elvegyék a vissza
élések lehetőségét; a még röviddel ezelőtt számba se vett



munkásosztályok diadalmasan előre törnek, hogy elfoglalják 
helyüket a törvényhozásban, ahol ők maguk képviselhessék 
érdekeiket.«

»A magyar zsidóságnak községei útján, vagy ha a közsé
gek hivatalosan nem akarják magukat kitenni a megszólás és 
kiátkozás veszélyének, akkor önkénytesen szerkezkedő egye
sülések útján kell a maga akaratát kifejezésre juttatni és jo
gait követelni, ép úgy, mint mindazok a néprétegek, melyek
től megtagadják a kormányzásukban való alkotmányos részvé
telüket« . . .  »A zsidóságnak, a községeknek, a közvélemény
nek szintén állandóan kell törekednie, hogy a kormány és a 
pártok vezetői tudomásul vegyék a mai helyzettel való elége
detlenségét, hogy a szétdaraboltatását minden eszközzel meg
akadályozni fogja és hogy az egységes autonomia megszer
vezését a legégetőbb szükségnek tartja.

Lehetetlen, hogy az óhaj erélyes és gyakori nyilvánítása 
elől tartósan elzárkózzék a kormány és ha megvalósításának 
a két iroda fennállása gördít akadályokat, úgy a vezető sze
mélyek kiválóságának és integritásának minden elösmerése 
mellett, a két iroda megszüntetését kell sürgetnünk, mivel csak 
az ő romjaikon keresztül képzelhető új alakulás. Nékik csak 
addig van a kormány szemében is létjogosultságuk, míg a 
magyar zsidóság a rája erőszakolt hatóságok helyett önmaga 
akarja kezébe venni sorsát és oly fórum megteremtésére szen
teli erejét, mely biztosítja haladását, méltóságát és egységét. 
Ez a mi célunk és ennek elérése lebegjen előttünk küzdelme
inkben és törekvéseinkben.«

Ez tehát az Autonomia célja, és ennek minden alkalom
mal kifejezést is ad, akár a szervezkedésről ír, akár a hitköz
ségek szövetkezetéről. És ezt találjuk az Olvasóinkhoz inté
zett felhívásban is:

»Amidőn a magyar zsidóság rég óhajtott vágya, az „egy
séges zsidó autonomia” kivívása útjára elindulunk, feltétlenül 
számítunk arra, hogy hittestvéreink eme törekvésünkben ősi 
zsidó áldozatkészséggel támogatni fognak.

Magyar szövegű és ezzel párhuzamosan német és héber
betűs német szövegű lappéldányok ezrei viszik szerte e hazá
ban az igaz ügy tettre buzdító szózatát. A nem magyar szöve
gű példányszámok azon hittestvéreink túlnyomólag ingyenes ol
vasmányát képezendik, akik eddigelé előlünk hermetice elzár
kózva, hozzáférhetetlenek voltak a mozgalom szempontjából.«

Az autonómiára való törekvés mellett azonban még egy 
irányban kitenjed a lap tevékenysége —  általában a vallás (és 
nemcsak a zsidó vallás!) védelmére. Erről dr. Klein Adolfnak 
az 1914. május 10-i számban megjelent Fordulat című cikke 
tanúskodik:



»Felekezetűnk, vallásunk érdekeibe mélyen belevágó az 
a felsorakozás, nagy készülődés, mellyel a békésmegyei ta
nítóság s utána a budapesti tanítóság hadat üzen a vallásnak. 
Ezen hadüzenet nyomán fokozott éberséggel, együttes véde
kezésre kellene egyesülniök nemcsupán az egy hitet vallók
nak, de az összes vallások képviselőinek.«

»Szomorúan állapítjuk meg, hogy a félszázad óta tartó köl
csönös ellenségeskedés, féltékenység lenyűgözi, áldásthozó, 
együttes munkára képtelenné teszi a magyar zsidóságot. A 
szakadatlan farkasszemetnézésben vezéreink ügyet sem vet
nek a közelgő, komor eseményekre.«

Az Autonómia 20 oldalas volt, s ehhez jött még külön a 
színes fedőlap.

A Széchenyi Könyvtárban az 1915. évi 1— 2. kettős szám 
az Autonomia utolsó példánya, és hogy ezután nem is jelent 
meg már több, arról a Szabadkai Történelmi Levéltár egy má
sik okmánya tanúskodik. A szabadkai ügyészség ugyanis
1915. május 2-án, a Szegedi Királyi Ügyészség pedig május 
17-én azzal a megkereséssel fordult a szabadkai polgármesteri 
hivatalhoz, hogy értesítést kér arra vonatkozóan, vajon az 
Autonomia című lap ideiglenesen, vagy pedig véglegesen meg- 
szünt-e. A polgármester a legilletékesebbhez, dr. Klein Adolf 
szerkesztőhöz fordult felvilágosításért, s a következő választ 
kapta, május 28-i keltezéssel:

»891/1915 sz. felhívására tisztelettel értesítem, hogy az 
Autonomia c. lapom megjelenését f. évi február havától kéz- 
dődőleg azon okból szüneteltetem, mivel igen nagymérvű elfog
laltságom —  napi tíz órát dolgozom —  akadályoz annak szer
kesztésében.

A háború befejeztével a lapot újra megjelentetem.«
A szokásos szöveg, amely ebben az esetben is megva

lósulatlan maradt.
És most a másik egyházi lapról is hadd szóljak néhány 

szót. Ez tulajdonképpen nem is volt szabadkai lap, illetve 
csak igen kis részben, mert Zomborban jelent meg, Báits 
nyomdájában, és csak alcíméből derül ki, hogy »A bajai, 
óbecsei, szabadkai, újvidéki és zombori ev. ieikészi hivata
lok és nőegyletek hivatalos közlönye«, melyet 1917. október 
31-én, a reformáció négyszázados jubileuma alkalmából alapí
tottak. Címe: Vándorút, és —  mint szintén alcíméből derül ki
—  evangélikus belmissziós lap.

A Széchenyi Könyvtárban csak egyetlen szám van meg 
belőle, az 1918. július 31-én megjelent I. évfolyambeli 10. szám. 
Erről az az elég bizonytalan közlés olvasható le, hogy »megje
lenik az anyagi tehetséghez képest lehetőleg minden hó vé
gén 8 oldal terjedelemben«. Felelős szerkesztője Lombos Alf-



réd zombori evangélikus lelkész, fő munkatársak pedig Fábry 
Bertalan újvidéki, Flachbart Károly óbecsei, Imrék Sámuel ba
jai és Korossy Dezső szabadkai evangélikus lelkészek. A lap 
ingyenes, de adományokat minden lelkészi hivatal elfogad és 
a lapban nyugtáz A Vándorút perselye című rovatban.

Az imént azt mondtam, hogy a lap csak igen kis mér
tékben volt szabadkai jellegű. Ez igaz is, de hozzá kell tenni, 
hogy később, a világháború után egészen szabadkaivá lett — 
mint a Széchenyi Könyvtárban fellelhető példány is tanúsítja. 
Az említett, 1918. évi példány után ugyanis a Széchenyiben az 
1923. január 15-i szám következik mint a VI. évfolyam első szá
ma, s ennek már a szabadkai Szántó Róbert a felelős szerkesz
tője (szintén evangélikus lelkész), a szerkesztősége is Szabad
kán van, alcíme pedig így hangzik: »Evangélikus kuftúrfap.«

A színház világa

És most a színházi lapokról kell beszélnem. Szabadka 
színházi élete egyre inkább kibontakozott a múlt század vé
gén, természetes hát, hogy ezzel párhuzamosan a sajtónak is 
foglalkoznia kellett a színház kérdéseivel, az előadásokkal, a 
színházi műsorral stb. A színházi lapok kérdése azonban igen 
nagy problémát okoz annak, aki papírra akarja rögzíteni a 
város sajtótörténetét. Ennek az az oka, hogy a színházi lapok 
megjelenése lényegében különbözött más lapok megjelenésé
től. A társadalmi, politikai, vagy akár a szaklapok is megjelen
tek, aztán éltek rövidebb-hosszab ideig, de életük folyamatos 
volt, s a közben esetleg beálló szünet csak a szabályt erősítő 
kivételt jelentette. A színházi lapoknál ezzel szemben nem volt 
meg ez a folyamatosság, és megjelenésük ideje a színházi 
évad idejéhez igazodott. Ez a színházi évad pedig minden év
ben csupán néhány hónapig tartott. Ha pedig utoljára gördült 
le egy évben a színházi függöny, akkor utoljára jelent meg a 
színházi lap is — még akkor is, ha egyébként napilapként 
szerepelt.

Ez a szaggatottság azután szinte lehetetlenné teszi a 
színházi lapok számának pontos megállapítását. Mert igaz 
ugyan, hogy az évfolyamszám jelenthet bizonyos tájékoztatást, 
viszont zavart kelthet a lap időnkénti címváltoztatása. S mint
hogy az újabb évfolyam, illetve az újabb színházi évad kezde
tekor mindannyiszor újabb és újabb bejelentést kellett tenni 
a polgármesteri hivatalban a lap megindításáról —  még akkor 
is, ha a lap már az előző évben is megjelent ugyanolyan cím
mel, ez többször nehézségeket okoz a folytatólagosság meg
állapításában, annál is inkább, mert még a folytatólagosan új
ra és újra megjelenő színházi lap szerkesztője is általában 
évenként változott, sőt igen sokszor még a kiadótulajdonos is.



Ezekkel a veszélyekkel számolnom kell, amikor kronolo
gikus sorrendben meg akarok emlékezni azokról a színházi 
lapokról, amelyeknek létezéséről tudomást szerezhettem — 
akár a régi, fennmaradt példányok, akár pedig a Szabadkai 
Történelmi Levéltárban fellelhető egykori iratok révén.

Az első fellelhető szabadkai színházi lap 1900-ban indult, 
mégpedig november közepén, megjelenésének pontos napja 
azonban csak hozzávetőlegesen állapítható meg, mert az újvi
déki Matica srpska könyvtárában csupán egyetlen száma van 
meg, az 1900. november 19-én megjelent 4. szám. Minthogy 
pedig a lap péntek kivételével mindennap délután 3 órakor 
megjelent, valószínűnek látszik, hogy első száma november 
16-án, vagy e körül jelenhetett meg. Címe: Színházi Lapok, 
alcíme szerint pedig színészeti és művészeti napilap. Felelős 
szerkesztője Kondor Ottó volt, főmunkatársa pedig bizonyos 
Mikádó, akinek igazi nevét azonban nem sikerült megállapí
tanom. A lapot Szabados Sándor nyomdája állította elő.

Úgy gondolom, ha az Előfizetési felhívásból részleteket 
idézek, ezzel megfelelő képet nyújtok arról, hogy milyen cé
lokat is tűzött ki maga elé az első szabadkai színiházi lap!

« . . .  igyekezni fogunk a mi szűkebb színművészetünk- 
rőt tárgyilagosan és kimerítően referálni. . .«

»A Színházi Lapok a magyar színművészet szolgálatában 
áll, annak él s ebben a meggyőződésben aligha lesz igaz ma
gyar ember, aki a mi nemes törekvéseinket ne fogadná sze
retettel s tőle tefhetően ne támogatna.«

»A Színházi Lapok első oldalán mindenkor azon színmű 
szövege jelenik meg, amely a lap megjelenése napján —  este
— színre kerül.

A második és harmadik oldalán az ugyanaz napi szín
lapot közöljük, mely körül a hirdetések csoportosulnak. . .«

«A negyedik oldalon közöljük az előző est előadásának 
rövid ismertetését s a szereplő színészek színművészetének 
bírálását tárgyilagosan és lelkiismeretesen.

Ugyanezen az oldalon, külön rovat alatt hozzuk mind- 
denkor a színházi és művészeti Nreket, de nemcsak a helyi 
érdekűeket, hanem az ország és külföld megemlítésre méltó 
összes eseményeit.

A Színházi Lapok a színházi évad bezárásáig jelen 
meg . . .«

Ez az egész, amit erről az első szabadkai színházi új
ságról megtudtam. Hogy megjelent-e valóban az évad végé
ig, arra vonatkozóan már nincs adatom. Šokčić meg sem 
említi, csupán a következő év őszén megjelenő Színházi Nap
lóról tud. Megemlíti, hogy a Színházi Naplót 2 fillérért árusí
tották a színház bejáratánál. Mint írja, attól kezdve minden



színházi idénynek megvolt a maga színházi lapja, néha két 
napilap is. Mindezek kis formátumú lapok, amelyek főleg az 
esti program közlésére szolgáltak, valamint színházi és művé
szeti témákat dolgoztak fel. Ezenkívül Šokčić még hozzáteszi 
azt is, hogy a lapot Pusztai Béla újságíró és Víg Zsigmond 
Sándor könyvkereskedő indították. Ez azonban csak félig 
felel meg a valóságnak. A levéltári akta tanúsága szerint 
ugyanis nem Víg Zsigmond Sándor, hanem Szabados Sándor 
könyvnyomda-tulajdonos jelentette a polgármesteri hivatalban, 
hogy »a mai naptói kezdve Színházi Napló cím alatt szinészeti 
és művészeti napilapot« ad ki, melynek szerkesztője Pusztai 
Béla hírlapíró, a kiadásért pedig ő vállalja a felelősséget.270 
A bejelentés 1901. november 3-án történt, és ugyanezen a 
napon valóban megjelent a Színházi Napló első száma, és eb
ben is a már említett adatokat találjuk — šokčić közlésével 
ellentétben. A lap nem is a szokásos évszámmal jelent meg, 
hanem ilyen felirattal: »1901— 02 színiidény 1. szám novem
ber 3.« Alcíme szerint művészeti napilap, szerkesztősége és 
kiadóhivatala pedig Szabados Sándor könyvnyomdájában volt, 
és természetesen ott is nyomták. Az első számban megtalál
hatjuk még a részletes felsorolást is, hogy hol is kapható a 
lap. íme: az utcai elárusítóknál, Heumann Mór könyvkereske
désében, a dohánytőzsdében, Tenner B. játékszerkereskedé
sében és Spitzer és Klein fűszerkereskedésében. Víg Zsig
mond Sándor tehát még az elárusítók között sem szerepel.

A lap megjelenéséről beszámol a Szabadkai Friss Új
ság is 1901. november 6-i számában, megemlítvén, hogy eddig 
megjelent három száma közölte az aznap esti előadás színlap
ját, a darab rövid ismertetését. A Szabadkai Friss Újság így 
fejezi be:

»Ha beváltja a lap irányára vonatkozó ígéretét a szer
kesztőség, hogy csakugyan „művészeti” lap lesz, úgy csak
ugyan tényezőjévé fog válni a kultúrának. Az új laptársat 
őszintén üdvözöljük.«

A lap révén betekintést nyerhetünk a színház akkori mű
sorába is. Az első számban közölt színlap szerint például 
november 3-án Quidam Prolog című müve kerül színre, s 
utána az Apotheozis, amelyet a társulat összes személyzete 
ad elő. És ugyanezen a napon került előadásra —  először —  
Gárdonyi színműve, A bor is.

Az első szám továbbá ezekkel a szavakkal fordul az 
olvasókhoz:

»Ennek a mi városunknak egy szép és fényes múltját 
találjuk a helyi színészet történeti lapjain megörökítve. Mond
hatjuk, hogy tán az összes magyar városok közt egyes egye
dül mi vagyunk azok, a kik maradandó emléket biztosítottunk 
magunknak a hazai kultúra és a magyar nyelv fejlesztése 
terén.«



De aztán jön a hideg tus:
». ..  e város falán belül a színművészet csak közepest

produkálhat, és a zene és szépművészetek__brrrr. . .  ne is
beszéljünk róluk!

Ámde egy kis jóindulattal, egy kis lelkesedéssel mindenen 
lehet segíteni, ezen is lehet. Ezt a mi publikumunkat a színház
ba járásra szoktatni és a zeneművészet nemes intentióját ve
le közelebbről megismertetni leend feladata a Színházi Nap
lónak.«

Vajon hogyan kívánta ezt megvalósítani? Mit adott még a 
közönségnek a szinlapon kívül? Például ismertetőt Gárdonyi 
Géza énekes színművéről, A borról, valamint Guthy és Rákosi 
A sasok című három felvonásos vígjátékáról. Ezenkívül pedig 
színházi híreket. Bizony nem sok egy ilyen programot tekintve!

A jelek arra mutatnak, hogy a színművészet propagálása 
terén nem volt meg az egyetértés a lap szerkesztősége és a 
színház igazgatósága között sem. A harmadik szám ugyanis 
igen érdekes első oldallal jelent meg november 5-én. Felül a 
lapfej, alul egy hirdetés valami tombolaestélyről, középen 
pedig nagy keretben ez a szöveg:

»Magyar színigazgató-censor!
Pesti Ihász Lajos 

színigazgató 
a Színházi Naplóból 
letiltotta a szinlapot.«

A második oldalon pedig némi magyarázat is
»Tudjuk, hogy az igazgatónak nem tetszik a mi vállala

tunk, amely lehet az igazgatóra hasznos, de lehet megsemmi
sítő is, de mi nem hederitünk senki tetszésére vagy nem tet
szésére, hanem ezentúl még fokozottabb mértékben fogunk 
a helyi szinügyekkel foglalkozni, és lapunk ezentúl ép úgy fog 
megjelenni, mint eddig jelent meg« . . .  »Elég sajnos, hogy a 
három év óta vajúdó és sínylődő színészetünk így adja meg 
az árát egy az igazgató és egy „kritikus” (újabban felelős 
szerkesztő) között fennálló pajtáskodásnak.«

A következő számokból aztán hiányzik a színlap, a lap 
tartalma azonban hasonló az első számok tartalmához. A to
vábbiakban a Színházi Napló főmunkatársat is kap Nemes 
József személyében, de csak egy időre, mert Pusztai Béla 
megint csak maga marad mint felelős szerkesztő. Említésre 
méltó, hogy a későbbiekben megszűnhetett a hadiállapot a 
színház és a szerkesztőség között, mert a színlap végül is 
visszakerült az 1. oldalra.

A lap a következő színházi idényben is megjelent, aztán 
1903. április 5-i számának 2. oldalán a következő kis hírt 
találjuk Tisztelt olvasóinkhoz! címmel:



»A midőn a mai számmal befejezzük működésünket, szí
vünk mélyéből köszönjük a közönség szeretetéi és pártfogását 
velünk szemben.«

»Ha mindenben talán nem feleltünk volna meg a közön
ség kívánalmainak, úgy ne vétessék az nekünk zokon — nem 
akaratból tettük, higyjék el.

A jövőre azonban biztosítunk mindenkit, hogy IV-ik év
folyamunkhoz méltóak fogunk lenni.«

A Színházi Naplóból azonban nem ismerek több számot, 
valószínűleg meg sem jelent többé. Ellenben 1903. november 
5-én Patek A. Béla jelentette be a polgármesteri hivatalnak,271 
hogy november 7-én Színházi Hírlap címmel indít szépművé
szeti napilapot, melynek ő lesz a felelős szerkesztője, kiadó
ja pedig Kladek és Hamburger könyvnyomdája. A lap szerkesz
tősége és kiadóhivatala is a nyomda Batthyány utcai helyi
ségeiben volt.

Az előbb említett Színházi Napló a jelek szerint a Szín
házi Lapok folytatása volt, tekintve hogy feltalálható utolsó 
számában már IV. évfolyamról beszélt, s az 1903 őszén meg
induló újabb évfolyama csak akkor lehetett a negyedik, ha 
már 1900-ban is megjelent. A Színházi Hírlap azonban félre
érthetetlenül új színházi lap, minthogy az 1903. november 7-én 
megjelent szám az I. évfolyam 1. száma. Mint a lapról meg
tudjuk, megjelent naponta a kora reggeli órákban, csak hét
főn és ünnep utáni napokon délben.

A beköszöntő cikk egyébként a következőket közli az 
olvasókkal:

»Megbízható színházi újság lesz ez, melynek önzetlen 
és pártatlan irányét nem változtatja meg semmi káros befolyás 
soha.

Tartalmasságáról az egész ország legkiválóbb íróiból és 
művészeiből összeállított szerkesztősége is kezeskedik, min
den a szépművészet körébe tartozó tárgyat feíöíelő rovatainak 
bősége meg éppen kellő garanciát nyújt.«

Felsorolja a beköszöntő azt is, hogy milyen állandó rova
tok lesznek a lapban. Ezek a következők: A színre kerülő 
darab színlapja, tartalma és dalai, tárcacikk a színházi élet
ből, az előadások kritikája, hírek a helybeli színészet köréből, 
telefontudósítások a fővárosi színészetről és a külföldi szín
padokról, apróságok a kulisszák körül — mint a lap ígéri: 
»humor és pikantéria««, glosszák a színészéletből, heti műsor 
és szerkesztői üzenetek.

Ezen a beharangozón és néhány hirdetésen kívül tulaj
donképpen nincs is más ebben az első számban, amely lé
nyegében egyoldalas, hiszen második oldala úgyszólván üres, 
csupán egy megrendelőlap van a bal alsó sarkába nyomva, 
azzal az utasítással, hogy: »Levágva és kitöltve a kiadóhiva
talba küldendő!« A további számok négyoldalasak.



Az első évfolyamból az 1904. március 27-i az utolsó szám. 
Ennek hírrovatában Búcsúzó címmel egy kis bejelentés, amely 
szerint: »Ma zárulnak le Thália templomának kapui, ma zárul 
be a mi lapunk első évfolyama is.« S aztán így búcsúzik a 
lap: »A viszontlátásra.«

A második évfolyam első száma 1904. december 1-én 
jelent meg, szintén Patek A. Béla szerkesztésében, némileg 
megváltozott első oldallal, de változatlan tartalommal.

Patek Béla a fia volt annak a dr. Patek Jenőnek, aki a 
később Heisler-szanatórium néven ismert egészségügyi intéz
ményt megalapította. Szabadkán végezte el a gimnáziumot, és 
eredetileg ugyan jogásznak indult, de azután a színház mellett 
kötött ki. A későbbi években elkerült Szabadkáról, s mint a 
Bácsmegyei Napló 1911. évi április 16-i számából megtudjuk, a 
szabadkai származású dr. Patek Bélát színigazgatónak nevez
ték ki Győrbe. Ezt megelőzően titkára és művezetője volt a 
pozsonyi színtársulatnak. Ugyanez a cikk közli azt is, hogy 
Patek Béla nővére, Patek Adrienne szintén színipályára lé
pett, és magánúton végzi a színi'iskolát.

A Színházi Hírlap második évfolyamában egyébként a 7. 
számtól kezdve Patek helyett Vajda József vette át a lap szer
kesztését. A Somogyi Könyvtárban ebből az esztendőből, illet
ve színiévadból az 1904. december 16-i szám az utolsó. Ez a 
szám arról nevezetes, hogy a szabadkai színház ötvenéves 
jubileumának szentelte a szerkesztőség.

Ettől kezdve aztán meglehetősen bizonytalanná válik a 
színházi lapok megjelenésének kronológikus sorrendje. Elő
ször is, 1905-ből semmiféle nyoma sincs színházi lapnak, pe
dig valószínű, hogy megjelent. Csupán 1906 őszén találko
zunk újabb bejelentéssel. Ekkor azonban —  legalább is ideig
lenesen — nem a Színházi Hírlap jelenik meg újra, hanem az 
új lap a Színházi Újság címet viseli. A bejelentő megint dr. 
Patek Béla hírlapíró, aki 1906. október 16-án tudatja a polgár- 
mesteri hivatallal,272 hogy október 24-étől művészeti napilapot 
indít Színházi Újság címmel —  minden politikai vonatkozás 
és tartalom nélkül. Ő maga a laptulajdonos és a felelős szer
kesztő is, a kiadó pedig a Lipsitz és Társa szabadkai cég 
(Petőfi utca 88.), amelynek »egyidejűleg felállítandó nyomdá
ja« állítja majd elő a lapot. A szerkesztő személyéből arra 
következtethetnénk, hogy a Színházi Újság szerves folytatása 
a Színházi Hírlapnak, az október 24-ére megjelent új lap azon
ban az I. évfolyam 1. számaként került ki a nyomdából, azzal, 
hogy megjelenik mindennap reggel, ünnep utáni napokon pe
dig délben. A szerkesztőség az I. Kazinczi u. 81. szám alatt 
volt, a kiadóhivatal pedig a Petőfi utcai nyomda mellett. A 
nyolc kis oldal terjedelmű lapon egyébként az áll, hogy Sza
bados Sándor nyomdája készítette.



A lap nem sok szöveget tartalmaz. Első oldalán a Hu
nyadi László című opera színlapja és tartalmi ismertetése 
felvonások szerint, a második oldalon a Hunyadi László dalai, 
a harmadikon pedig Kritika rovatcím alatt bevezető megjegy
zés, amely szerint: »Az igazságos bírálat tere lesz ez. Nem 
szolgáljuk benne az igazgató anyagi érdekeit, és nem csiná
lunk a színészek méltatásából sem személykultuszt. Magasabb 
művészi érdekek nevében fogjuk leszegezni itt véleményünket, 
amely után majd tiszta képet alkothat magának a nagykö
zönség . . .«

Van ezenkívül néhány kishír is, a negyedik oldal első fe
lét a színházi műsor foglalja el, a lap többi részét pedig hirde
tések töltik ki. Meg kell jegyezni, hogy a 4 és fél oldalnyi hir
detésből három oldal a Lipsitz és Társa laptulajdonos cég 
könyvkereskedésének hirdetése.

A második szám nagyjából ugyanilyen tartalmú, szin
tén a Hunyadi LászlóróI szól, azzal a különbséggel, hogy 
már színikritika is van, illetve csak egy nyúlfarknyi beszámoló, 
mindössze fél hasábnyi terjedelemben, s a bírálat benne csu
pán az elragadtatás, mint azt befejező része is tanúsítja: »A 
közönség el volt ragadtatva az egész előadástól, mely művészi 
eseményszámba megy.« Megismétlődtek a lapban még a hir
detések is. Ilyen a következő számok tartalma is — tulajdon
képpen csak négy kis oldal, mert a másik négyet hirdetések 
foglalják el, és persze azzal a különbséggel, hogy a Hunyadi 
László helyett esetleg más színpadi mű ismertetése szerepel.

A Szécsenyi Könyvtárban a 6. szám az utolsó. Ebben a 
következő kis értesítést találjuk:

» N i n c s  s z i n l a p b é r l e t .  Illetékes helyről annak a 
közlésére kértek fel bennünket, hogy a szokásos szinlapbérlet 
megszűnt. Aki eddig 2 koronát fizetett a szinlap házhozhordá- 
sáért, az ezidén 4 koronáért az egész évadra napilapot kap
hat: a Színházi Újságot, amely a h i t e l e s  és  t e l j e s  napi 
színlapon kívül igen változatos tartalommal bír. Ez az újítás, 
hisszük, mindenki tetszését megnyeri, de ha valaki mégis a 
színlapra reflektálna, a színházi pénztár díjtalanul küldi. A 
Színházi Újság sziníapja azonban, amely épp olyan hivatalos 
színlap, ezt t e l j e s e n  feleslegessé teszi.«

Hogy a közönség hogyan fogadta a színlap helyett felkí
nált Színházi Újságot, arról nincsenek adataim. Ezzel szemben 
a polgármesternél tett újabb bejelentésből273 tudom, hogy egy 
hónappal a lap megjelenése után, azaz pontosan november 
24-én a Színházi Újság Színházi Hírlapra változtatta nevét, de 
szerkesztője változatlanul Patek Béla maradt. Feltámadt hát 
újra a Színházi Hírlap, amellyel utoljára 1904 decemberében 
találkoztunk (akkor már Patek után Vajda József szerkesz
tette!), igaz, nem hosszú időre. Egy másik ügyiratból megtud



hatjuk ugyanis,274 hogy 1907. március 5-én a szegedi ügyész
ség érdeklődése folytán Lipsitz Sándor kiadó megjelent a pol
gármesteri hivatalban, és előadta, hogy a Patek Béla szer
kesztésében megjelent Színházi Hírlap a múlt év, azaz 1906. 
december 14-én megszűnt.

A Színházi Hírlap címmel azonban találkozunk még 1907 
őszén is; igaz, ebből már nem maradt fenn egyetlen példány 
sem, csak a polgármesternél tett bejelentés.275 Lipsitz S. Sán
dor ugyanis október 30-án beadott kérvényében azt tudatta a 
polgármesterrel, hogy Kepes Tibor hírlapíró (írói nevén dr. 
Gukker Tihamér) felelős szerkesztésében 1907. november 1- 
étől naponta megjelenő, Színházi Hírlap című szépirodalmi la
pot indít, amelyet Lipsitz és Társa könyvnyomdája állít elő. 
Egyúttal kérte az utcai elárusítás engedélyezését is.

Kepes Tibor annyira jellegzetesen negatív alakja volt a 
szabadkai újságírásnak, hogy feltétlenül bővebben is kell szólni 
róla, de nem ezen a helyen, hanem majd az élclapok között, 
mert az a témakör az igazán jellemző rá.

Magáról a lapról viszont semmi bővebbet nem mondha
tok, mert — mint már említettem —  nem maradt fenn belőle 
egyetlen példány sem. A következő évben pedig már az A 
Színház címet viselő lappal találkozhatunk. Joso Šokčić szerint 
Fischer Imre indította 1908. december 17-én, Reisner Imre 
szerkesztésében. A lapot —  szintén Šokčić szerint —  Lipsitz 
Sándor nyomdája állította elő. Egy régi ügyirat viszont arról ta
núskodik,276 hogy Reisner Imre olyan értelmű bejelentést tett, 
miszerint az eddig Fischer Dezső szerkesztésében és a Hun
gária könyvnyomdában készült, A Színház című társadalmi és 
szépirodalmi napilapot ezentúl Lipsitz B. helybeli lakos adja 
ki, és Lipsitz nyomdája is állítja elő, a lap felelős szerkesztője 
pedig ő, Reisner Imre lesz. A szerkesztőség és a kiadóhivatal 
is a Petőfi utcai nyomda mellett van. Az A Színház című lap 
tehát már azelőtt is létezhetett, hogy 1908. december 17-én 
Reisner Imre szerkeszteni kezdte, csupán az a kérdés (amire 
fennmaradt lapok hiányában legalább is egyelőre nincs felelet), 
hogy ebben a színházi idényben született-e, vagy pedig már 
az előzőben. A polgármester ugyanis az említett ügyirat sze
rint olyan értelemben vette tudomásul a bejelentést, hogy 
Reisner Imre A Színház címmel nem politikai napilapot a I a- 
p í t o t t .  Nem a szerkesztés és a kiadás egyszerű átvételéről 
lehetett hát szó, hanem egy régebben megjelent lap újrafel- 
támadásáról.

Nyoma van aztán az A Színház című lapnak a következő 
évben is, de megint csak Őokóiónál és a levéltári anyagban. 
1909. szeptember 28-án ugyanis Faragó Rezső hírlapíró beje
lentette a polgármesternek, hogy október 2-ától saját szer
kesztésében és kiadásában A Színház című művészeti napi



lapot indít. A lapot a Hungária nyomda állítja elő, szerkesztő
sége és kiadóhivatala pedig az Egressy utcában, a Kovács- 
palotában lesz.277

Ebben az évben, szintén október 2-án azonban még egy 
másik színházi lap is indult Szabadkán: megint csak Színházi 
Újság címmel. Ebből sem maradt fenn egyetlen példány sem 
(illetve a Széchenyi Könyvtár katalógusában szerepel ugyan 
1909-ből származó Színházi Újság, de a beadott keresőlapra 
azt a választ kaptam: »Nem található«), ezzel a lappal kapcso
latban tehát csupán a polgármesteri hivatalban tett bejelentés
re kell támaszkodni. Ez a bejelentés pedig október 1-én tör
tént meg.278 Ifj. Obláth Károly értesítette a polgármestert, hogy 
másnaptól, azaz október 2-ától az ő kiadásában és Reho- 
rovszky Jenő hírlapíró felelős szerkesztésében Színházi Újság 
címen művészeti napilap indul, melyet a Szántó-féle nyomdá
ban (IV. Bercsényi u. 3.) állítanak elő, és ott lesz a szerkesz
tőség és a kiadóhivatal is. Rehorovszky Jenő a Bácskai Napló 
belső munkatársa volt, de aztán 1911-ben távozott Szabadká
ról, és a Szegedi Híradónál lépett munkába. 1912-ben pedig 
szintén Szegeden felelős szerkesztője lett A Nép című politi
kai napilapnak, amelyet akkorjában indított meg Paál Jób, aki 
a kiadótulajdonos és a főszerkesztő szerepét vállalta magára.

A szabadkai Színházi Újságnál azonban nem soká tartott 
Rehorovszky működése, ugyanis már október 5-étől kezdve 
dr. Dohány Sándor ügyvéd vette át a felelős szerkesztői 
posztot.

Ezzel a két lappal —  A Színházzal és a Színházi Újság
gal —  kapcsolatban azonban bizonyos zavar is mutatkozik, 
eltekintve attól, hogy hátramaradt példányok híján lehetetlen 
megállapítani, hogy ez a Színházi Újság folytatása volt-e évfo
lyamok tekintetében a régebbi Színházi Újságnak. A na
gyobb zavart azonban az okozza, hogy noha a polgármesteri 
bejelentésekből nyilvánvalóan látszik, hogy a Színházi Újság 
és A Színház egy napon indultak, tehát egyidejűleg két szín
házi lap létezett, a Bácskai Napló 1909. október 21-i számában 
azt a hírt közli, hogy Faragó Rezső művészeti napilapja, A 
Színház ettől a naptól kezdve Színházi Újság alcímmel jelenik 
meg, s »ilyen formájában az egyedüli lap Szabadkán, mely a 
mai színlapot, az előadásra kerülő darab szövegét közli s 
azonfelül ötletes, szellemes tartalommal szórakoztatja olvasóit«.

A Bácskai Napló semmiféle lapmegszünést, vagy egybe
olvadást nem említ ugyan, a helyzet azonban minden bizonnyal 
az, hogy a Színházi Újság megszűnt, és Faragó Rezső ezután 
veihette fel A Színház alcímeként a Színházi Újság meghatá
rozást, mert elképzelhetetlen, hogy egyidejűleg megjelenhe
tett volna egy Színházi Újság című lap, és egy másik lap is, 
amely viszont alcímeként viseli a Színházi Újság feliratot.



A következő év őszén, 1910-ben aztán ismét megjelenik 
a Színházi Újság, igaz, ekkor csak hetenként egyszer megje
lenő színházi és művészeti lapként, amelynek tulajdonosa, ki
adója és felelős szerkesztője is R. Tóth József. Ezt azonban 
megint csak a levéltári anyagból állapíthattam meg,279 vala
mint azt is, hogy a bejelentés szeptember 23-án történt, s e 
szerint a lap október 10-étől jelent meg. Hogy valóban megje
lent-e, arra már nincs bizonyíték. Ellenben található ebből az 
évből egy másik bejelentés is.280 Ez a Hirth és Duchon könyv
nyomdától származik, s azt tudatja, hogy október 20-ától kezd
ve az említett nyomda kiadásában és Faragó Rezső szerkesz
tésében Mai Szinlap címmel »nem politikai tartalmú« napilap 
jelenik meg.

Kemény György az 1911— 1920. évek bibliográfiájában úgy 
tünteti fel, 'hogy az 1910-ben megjelent lap első szerkesztője 
Hirth Aladár volt. Az október 19-én (tehát még a bejelentés 
előtt!), szerdán megjelent 1. számon azonban nem Hirth Aladár, 
hanem Faragó Rezső neve áll felelős szerkesztőként, aki vi
szont Keménynél nem szerepel. Kemény ugyanis a későbbi 
évekből veszi adatait, s a későbbiekből származik az a meg
állapítása is, hogy a Mai Szinlap a Szabadkai Müpártolók Kö
rének a hivatalos lapja volt.

Ebből a lapból már sok példány található a Somogyi 
Könyvtárban. Az első számból megtudjuk, hogy mindennap 
délelőtt jelenik meg, s a 3. oldalon Kritikai megjegyzések cím
mel megjelent idénynyitó cikkből tájékozódhatunk az induló 
lapról >is:

»A címe furcsa. Egészen szokatlan. Hiányzik belőle ez a 
szó, hogy: újság. A tartalmából nem fog hiányozni —  a lényeg. 
Hogy mégis mért épen ez a címe? Mert dühös nagy tüleke
dés folyt a szezon körűi, s amíg mi csöndesen, figyelmesen 
vártuk az eseményeket és képzeletünkben megrajzoltuk ennek 
az újságnak a képét, addigra nem is egy olyan újságot jelen
tettek be, amely a régi címet hordja magán, de amelyek kö
zül ma estére —  meglátják — aligha árulnak egyet is a fürge 
utcagyerekek, a rikkancsok. Elhullottak mellőlünk és mi itt 
vagyunk és a közönségért vagyunk itt. Ha egyedül: még sok- 
szorosabb igyekezettel, mint hogyha megosztanék a szeretet
teljes támogatásuk.«

Ez a lap már színesebb, mint elődei. Nemcsak a színlap 
és az előadott színdarabok rövid ismertetése található meg 
benne, hanem például Juhász Gyula Színházi szonett című 
verse, a színtársulat teljes névsora, A kulissza mesél című ro
vat, a Mi újság? rovatban humoros kis színiházi történet a bér
letgyűjtésről stb. Ez az utóbbi rovat tulajdonképpen kishíreiket 
közöl. A lap egészen kis formátumú, folyóiratszerű, s hasonló 
a tartalma a továbbiakban is.



Újítás az is, hogy kedvencversenyt is rendezett. A lapban 
közölt szelvényen az olvasóknak arra kellett válaszolniok, hogy 
»ki most a szabadkai színtársulat legkedvesebb női tagja?« A 
Somogyi Könyvtárban ebből a színiévadból található utolsó, 
az 1911. évi január 4-i, 72. számban Halasi Mariska vezetett 
2556 szavazattal, s utána következett Borbély Lili 2149 és Jan
csó Lenke 2091 szavazattal.

A következő évadban, 1911. október 28-án Hirth Aladár 
jelentette be, hogy Mai Szinlap címmel nem politikai tartalmú 
művészeti lapot indít ettől a naptól kezdve. (A Vasárnap 1911. 
október 11-i számában közölt hirdetés szerint viszont nem ok
tóber 28-án, hanem november 1-én jelenik meg a Mai Szinfap.) 
Ő maga, Hirth Aladár a felelős szerkesztő s a lapot is az ö 
nyomdájában (Széchenyi tér 17.) nyomják.281 Hogy pontosan 
meddig jelent meg Hirth lapja, azt nem tudom, de bizonyos, 
hogy 1912. február 3-án már nem jelent meg.

És most — minthogy elkaptam a fonalat —  bizonyára 
folytatnom kellene a Mai Szinlap további évfolyamaival, hiszen 
van belőle még néhány. Tekintettel azonban arra, hogy a szín
házi lapok folytonosságát általában véve nem sikerült megbíz
hatóan megállapítanom, folytatom tehát úgy, ahogy elkezdtem, 
évenként emlékezve meg a sorra megjelenő színházi lapokról. 
Hogy bizonyára ez a jobbik módszer, arra tanúság az is, hogy 
például az 1911 őszén megjelenő Színházi Újság címe azonos 
ugyan az előző évek Színházi Újságaival, sőt nem is napilap, 
mint a régebbiek, hanem hetilap, mint az 1910-ben R. Tóth 
József bejelentette Színházi Újság, ennek ellenére azonban 
mégsem folytatása sem a régebbieknek, sem az előző évinek, 
ugyanis első oldalán világosan ez áll: I. évf. 1. szám, 1911. 
október 28 —  november 5.

A lap indulására vonatkozó bejelentést Fenyves Ferenc 
és dr. András Ernő együttesen tették meg 1911. október 26- 
án,282 azzal, hogy másnaptól, azaz 27-étől kezdve szerkeszté
sükben és kiadásukban Színházi Újság címen irodalmi és mű
vészeti tartalmú hetilap indul meg. A bejelentés érdekessége, 
hogy úgy tünteti fel, hogy egyszerre ketten is betöltik a felelős 
szerkesztő posztját: Fenyves Ferenc és dr. András Ernő, mind
ketten hírlapírók. Ez persze meglehetősen furcsa, s magán a 
lapon nem is így áll, egyszerűen úgy, hogy: szerkesztik és ki
adják Fenyves Ferenc és dr. András Ernő. Változás a bejelen
tés és a valóságos lap között az is, hogy a 28-ára megjelent 
lap alcíme így hangzik: Színházi és művészeti hetilap«, tehát 
nem irodalmi és művészeti. A lap szerkesztősége és kiadó- 
hivatala a Batthyány 'Utcában, a Halbrohr-házban, azaz a Bács
megyei Napló szerkesztőségében volt, hiszen ebben az időben 
Fenyves már a Bácsmegyei Napló szerkesztője volt. A lapot 
pedig Fischer Ernő Hungária lapnyomdája állította elő.



Dr. Fenyves Ferencről már előzőleg részletesen szóltam, 
hadd mondjak hát egy-két szót szerkesztőtársáról, dr. András 
Ernőről is! Ügyvéd volt. Szabadkán született 1889. november 
10-én, s a jogot Budapesten végezte el. 1917-ben Szabadká
ról Budapestre költözött, s ott ügyvédi irodát nyitott. Cikkei a 
Nagyváradi Naplóban és a jogi szaklapokban jelentek meg. 
Míg Szabadkán volt, a Bácsmegyei Napló munkatársai közé 
sorakozott fel, s ekkorjában szerezte meg a doktori címet is
—  mint a Bácsmegyei Napló 1911. június 15-i számában be
számolt róla a következőképpen: »Azok elé a nagyértékű és 
érdekes cikkek elé, amelyek eddig András Ernő nevével Jelen
tek meg a lapban, mától kezdve még két betűt lehet írni. A 
d r. jelzést.« . . .  »András Ernő a jogtudományok tudora lett.«

Egészen fiatalon, alig 21 éves korában, nem egészen 
nyolc hónap alatt tette le a jogtudományi doktorátushoz szük
séges három szigorlatot —  közli a Bácsmegyei Napló, és így 
fejezi be: »Az újságírásban már régen az elsők között említik 
András Ernő nevét.«

De most hadd térjek vissza magára az új lapra. Először 
is azt szögezem le, hogy egészen kis formátumú, folyóirat for
májú ez is, és külön fedőlapja is van. Az első szám vezércikke 
A mi lapunk címmel a következőket közli az olvasóval:

»Csináltunk valamit, ami még Szabadkán nem volt: csi
náltunk egy színházi heti lapot. Nem a mi érdemünk, a közön
ség érdeme, hogy az új iap az anyagiakban is erősen megala
pozva indul útnak.

A rossz hírnév, amely az ilyen vállalkozásokat megüli, a 
bizalmatlanság, az eddigi színházi lapoknak kérész élete, dics
telen pályafutása és túlgyors meghalálozása a mi vállalkozá
sunkat nem tudta már csírájában tönkretenni.

Itt van tehát a Színházi Újság, s ez az első száma, ame
lyet a közönség kezébe juttatunk. A kezdet nehézségeivel kel
lett megküzdenünk, de szeretnénk azt hinni, hogy ez ezen az 
újságon nem látszik meg. Szeretnénk azt hinni, hogy a S z í n 
h á z i  Ú j s á g  tényleg olyan, mint amilyennek mi elképzeltük: 
vidám, ötletes és aktuális újság, a színházi események hű 
előhírnöke, közvetítő a közönség és a világot jelentő deszkák 
népe között, pontos tájékoztató azokra a művészi eseményekre 
vonatkozóan, amelyek a színi előadások révén a szabadkai 
kultúrát keli, hogy érintsék.«

»A Színházi Újság hézagot akar pótolni. Amire a napilap
nak nincs tere: a Színházi Újság épen azt akarja megtenni: 
kapcsolatot akar létesíteni a közönség és a színház között. 
Ügy véljük, hogy ez a szabadkai színészetnek sem válik ká
rára és szent meggyőződésünk, hogy egy a színházhoz ezer 
szálfal hozzáfűzött közönség tudja csak kikövetelni és meg
szerezni mindannyiunk vágyát: az új szabadkai színházat.«



»A Színházi Újság munkatársai a szerkesztőkön kívül 
Ambrus Balázs, Braun Henrik, Bús György, Faragó Rezső, 
Csáth Géza, Godányi Zoltán, dr. Havas Emil, Jász Dezső, Kál- 
nai Dezső, Kisteleki Kornél, Kosztolányi Dezső, Radó Imre, 
Rácz Lukács, Székely János s még számosán.«

Ezzel a névsorral kapcsolatban bizonyára nem szükséges 
a magyarázat aihhoz, hogy Ambrus Balázs igazi neve dr. Her- 
mann Károly, azt azonban már meg kell mondani, hogy a Rácz 
Lukács név mögött egy ismert újságíró, Vukov Lukács rejlik.

A lapnak egyébként külön fényképésze is volt — és ez 
nagy újdonság — , éspedig Gábor Endre, karikatúrákkal pedig 
Aczél Henrik és Oláh Sándor, a két kiváló szabadkai festőmű
vész látták el a lapot.

Még azt is közölte az első szám, hogy a Színházi Újság 
kapható a színházi pénztárnál, a jegyszedőknél, Heumann Mór, 
Víg Zsigmond könyvkereskedésében és a rikkancsoknál.

És még valami újdonság van ebben a 16 oldalas, külön, 
keményebb fedőlappal ellátott színházi lapban: a 2. szám 
ugyanis közli a Lifka-bioskop november 4-i és 5-i »fényes új« 
műsorát is, amelyben nyolc film szerepel. Hasonló a további 
számok tartalma is. A Somogyi Könyvtárban az 1911. évi de
cember 23—30-i, 9. szám (a karácsonyi szám) az utolsó. Hogy 
mikor jelent meg utoljára, azt nem tudtam megállapítani. A 
következő évben azonban a Szegedi Királyi Ügyészség ad 
13889/1912 k. ü. szám alatt arról érdeklődött a szabadkai pol
gármesternél, hogy megszűnt-e a Színházi Újság. A polgár- 
mester aztán Fenyves Ferenc bejelentése alapján arról érte
sítette az ügyészséget,283 hogy »a Színházi Újság című hetilap 
nem szűnt meg, azonban alkalmi lap lévén, megjelenése a 
színházi évadhoz van kötve, s igy a nyári hónapokban (április
—  november) nem adatik ki«.

Az 1912— 13. színházi évad idejéből azonban egyetlen 
lap sem maradt fenn, sőt még a levéltárban sem találtam lap- 
indításra vonatkozó bejelentést. Ellenben meg kell emlékez
nem egy, még 1911 szeptemberéből származó bejelentésről, 
amelyből azonban nem született valóságos lap. A bejelentés 
1911. szeptember 13-án történt.284 E szerint Krausz és Fischer 
könyvnyomdája arról értesítette a polgármestert, hogy október 
hó végén egy Kordina címmel megjelenő heti színházi lapot 
fog kiadni, melynek szerkesztője dr. Havas Emil lesz. Még azt 
is közölte a cég, hogy a lapot 20 fillérért fogják árusítani. Ér
dekes, hogy a Kordina szó ebben a formájában szerepel a 
Bácsmegyei Napió 1911. szeptember 19-i számának abban a 
kis hírében is, amely arról adott hírt, hogy dr. Havas Emil 
bejelentést tett a polgármesteri hivatalnál, hogy november 1-én  
Kordina címmel színházi lapot indít. Érdekes azért, mert az



idegen szavak szótára kortinának írja ezt az olaszból átvett 
szót, amely színiházi előfüggönyt jelent. Ez a szó azonban sem 
ebben, sem abban a formájában nem jelent meg egyetlen sza
badkai lap fejrészében sem, ugyanis maga a lap sem jelent 
meg sohasem. A Bácsmegyei Napló már másnap helyesbítette 
szeptember 19-i hirét, s közölte, hogy dr. Havas Emil nem 
fogja a Kordina című lapot szerkeszteni, hanem a jövő hónap, 
azaz október közepén meginduló politikai napilap felelős szer
kesztője lesz (ez a lap a Reggeli Újság).

A lap meg nem jelenéséről a polgármester 1911. novem
ber 28-án értesítette a szegedi ügyészséget is,285 közöl
vén, hogy »a bejelentőtől nyert értesülés szerint a lap nem is 
fog megjelenni«.

Az ügyiratra valaki lila ceruzával ezt a megjegyzést írta:
»A Krausz és Fischer cégtől nyert telefonértesítés szerint

— egyáltalán nem jelent meg, mert állítása szerint Somlyó 
Zoltán elment.«

Dr. Havas Emil lemondása után tehát a jelek szerint 
Somlyó Zoltánnal tárgyalt a Krausz és Fisoher nyomdászcég. 
Hogy mi volt az oka Somlyó Zoltán Szabadkáról való távozá
sának, azt nem tudom, viszont a Bácsmegyei Napióban 1911. 
február 5-én megjelent egy hír, amely beszámol arról, hogy: 
»Tegnap Somlyó Zoltán, a Bácskai Hírlap munkatársa és Hirth 
Aladár, a Mai Szinlap nyomdász-kiadója akaszkodott össze 
valami jelentéktelenség miatt« a színház előcsarnokában. Az 
ügy aztán —  mint más forrásokból kiderül —  május közepén 
bíróság elé került. Hirth Aladár ekkor 27, Somlyó Zoltán pedig 
29 éves volt.

Hogy ennek az ügynek volt-e azután valami köze Somlyó 
Zoltán Szabadkáról való távozásához, azt nem tudni. A tény 
az, hogy a Kordina —  Somlyó távozása miatt —  nem jelent 
meg sohasem.

és ezek után visszatérhetünk a további években megje
lent színházi lapokhoz. Mint már említettem, az 1912— 13. 
színházi évadból egyáltalán nem maradt nyoma semmiféle szín
házi lapnak. 1913 őszén azonban újra találkozhatunk velük. 
Ekkor a Bem utca 166. szám alatt lakó ifj. Dembitz Lajos (Dór 
László) jelentette be, hogy az ő felelős szerkesztése alatt, 
Hiríh Aladár nyomdatulajdonos kiadásában 1913. október 15- 
étől kezdve Mai Szinlap címmel színházi napilapot indíta
nak.286 Ez a lap, amelynek Dér László, azaz ifj. Dembitz Lajos 
felelős szerkesztése mellett Hirth Aladár volt a szerkesztője 
és Hirth Gyula a kiadótulajdonosa, nagyobb formátumban je
lent meg, mint a régebbi Mai Színlapok, de csak 4 oldal ter
jedelemben. Viszont megvan a régebbiekkel a jogfolytonos
sága, tekintve hogy 1913 őszén már a IV. évfolyamot jegyzi. 
Kőt színlap is van benne —  az esti és a délutáni előadás



színlapja, továbbá Színházi hírek, Veseasztal és Szerkesztői 
üzenetek. És egy ankét, ezzel a kérdéssel: »Mi az ön vélemé
nye Fenyves Ferencről?«

Persze nem népszerűsíteni kívánja a lap Fenyves Fe
rencet. Sőt!. . .  Abból indul ki, hogy Fenyves, a Bácsmegyei 
Napló szerkesztője, a lezajlott »obtyinárválasztások« után »bur
koltan bár, mégis elég érthetően kifejezést adott abbéli véle
ményének, hogy az obtyina kulturális értékét az ő beválasz
tása, az ő intellektuális ereje szabta volna meg.

Mivel Fenyves Ferenc intellektuális értékében nagyon so
kan kételkednek és a nem éppen nagy szerénységre valló hi
valkodást sokan elítélik, elhatároztuk, hogy népszavazás útján 
döntjük el, igaza volt-e Fenyvesnek említett cikkében.«

»A legtalpraesőbb feleletet adó olvasóink között Fenyves 
Ferenc legutóbb megjelent munkapárti műveit fogjuk kisor
solni.«

Nyilvánvaló hát, hogy az egész ankét nem egyéb gúnyo
lódásnál!

A 22. számtól kezdve Schwimmer Béla a lap felelős szer
kesztője. Dér László neve —  mint a Szerkesztői üzenetek 
Fenyves Ferenchez és Gyóni Gézához intézett üzenetéből ki
derül —  »különleges családi okok miatt« kerül le a lap élé
ről, azonban Dér László továbbra is a lap kötelékében marad 
mint főmunkatárs. Ez a szerkesztői üzenet egyébként, amelyet
H. A. (Hirth Aladár) írt alá, így kezdődik:

»A Bácskai Hírlap mai számában egy nyilatkozat jelent 
meg önöktől, melynek minden szava hazugság. Hogy ki ha
zudik, azt e pillanatban még megállapítani nem tudom, annyit 
azonban kijelenthetek, hogy a Mai Szinlapban megjelent 
összes dolgokról Dér Lászlónak tudomása volt és az az ö hoz
zájárulásával jelentek meg.«

A vége pedig:
»Egyről azonban biztosíthatjuk Önöket, ha eiégtételvevés- 

ről lesz szó, nem fogunk bíróság elé menni, önökkel szemben, 
a milyen híres legények, elég a kutyakorbács is. Végeztünk.«

Ez a szerkesztői üzenet a lap 1913. november 12-i szá
mában jelent meg. És ugyanekkor megszűnt a Fenyves Fe
renccel kapcsolatos ankét is.

December 10-étől aztán Schwimmer Béla neve is leke
rül a lapról, és Hirth Aladár lesz a felelős szerkesztő.

A Somogyi Könyvtárban az 1913. december 18-i az utolsó 
szám ebből az évből, megjelent azonban továbbra is, és az 
1914. május 4-i számban a Színházi hírek között a következő
ket olvashatjuk Olvasóinkhoz címmel:

»A Mai Színlap a mai nappal bevégezte hivatását. A szín
ház kapuinak bezárásával a Mai Színlap is megszűnik. Nem



akarjuk elmulasztani az alkalmat, hogy hálás köszönetünket ne 
nyilvánítsuk előfizetőinknek, olvasóinknak és hirdetőinknek 
azon igazán nagybecsű támogatásért, mellyel lapunk iránt vi
seltettek. A Mai Színlap a jövő színházi szezon kezdetével is
mét megindul megújhodva és friss erőben és hinni merjük, 
hogy az idei támogatást a nagyközönség a jövőben sem fogja 
megvonni tőlünk.«

További lapok nem találhatók a Mai Színlapbó\ sem a 
Somogyi Könyvtárban, sem másutt. A levéltári anyag alapján 
azonban megtudhatjuk,287 hogy 1914. október 14-én Tiszai Béla 
kért engedélyt dr. Bíró Károly polgármestertől, hogy Mai Szín
lap címen színházi napilapot adjon ki. A lap felelős szerkesz
tője e bejelentés szerint ö, Tiszai Béla színházi ellenőr, kia
dója pedig Hirth Gyula.

És még egy nyom van a későbbi évekből erről a szín
házi lapról.288 1916. október 27-én ugyanis Frank Imre fordult 
a polgármesterhez azzal a kéréssel, hogy vegye tudomásul a 
Mai Színlap című színházi és művészeti napilap VI. évfolya
mának megjelenését. A lap felelős szerkesztője Hirth Aladár 
(Wesselényi utca, Balogh-ház), a Bácsmegyei Napló részvény- 
társaság igazgatója, felelős kiadója pedig Frank Imre (VI. kör, 
Kovács utca 285.). A lap előállítási helye, szerkesztősége és 
kiadóhivatala egyaránt a Wesselényi utcában, a Bácsmegyei 
Napló Nyomda és Lapkiadó Részvénytársaság helyiségében 
van. Lám, Hirth Aladárból a Mai Szinlapban folytatott gunyoros 
ankét után is a Fenyves Ferenc szerkesztette Bácsmegyei 
Napló vállalatának igazgatója lett! Voltak ilyen meglepő for
dulatok a régi újságíróvilágban.

Ezt a bejelentést külön alátámasztja a Mai Szinlapnak az 
a példánya is, amely Dér Zoltán gyűjteményéből került elő a- 
zokban a napokban, amikor már e könyv befejezés előtt állott 
a nyomdában. Ez a szám az 1916. december 27— 29-i dátumot 
viseli, felelős szerkesztője Hirth Aladár, kiadótulajdonosa pedig 
Baranyi Károly, a jeles szobrászművész.

A Mai Szinlap mellett azonban megjelent 1913 őszén a 
Színházi Újság is. Mint emlékezetes, 1911 októberében Feny
ves Ferenc és dr. András Ernő I. évfolyamként indították ezt 
a lapot, 1913 őszén viszont V. évfolyamként jelent meg (be
számíthatták tehát az előző évfolyamokat is —  1909-től!). A 
laptulajdonos Fenyves Ferenc, a szerkesztő pedig Gyóni Géza.

Bizonyára felesleges munkát végeznék, ha most Gyóni 
Gézát akarnám bemutatni, eltekintek hát ettől, de azért hadd 
mondom el azt, amit szabadkai tartózkodásával kapcsolatban 
tudok. 1913-ban jött Sopronból Szabadkára, a Bácskai Hírlap
hoz, minthogy nem sikerült egy fővárosi laphoz bejutnia.289 
Itt aztán —  Braun Henrik tanúsága szerint —  szívesen írta 
»a közigazgatási, a rendőri riportokat, a nagy és apró törté



netek rövidéletű krónikáit s a világeseményekről, kultúrtörek- 
vésekről, a gazdag televényű Bácska bunyevác fővárosának 
számtalan kívánságáról a vezércikkeket«.

Egy másik visszaemlékezés szerint290 zárkózott termé
szetű ember volt, nemigen fordult meg társaságban. A Virág 
utcában lakott a Vojnits-kúriával szemben.

é s  van rá még egy visszaemlékezés abból az időből, 
amikor a Bácskai Hírlap szerkesztőségében dolgozott. 291 Sza- 
ulioh Antal emlékezik rá ilyenképpen:

»Hányszor megtörtént, hogy Gyóni azt üzente be a ki
futó lánnyal a szerkesztőségbe, hogy nem jön be, míg nem 
küldenek öt koronát neki, mert még nem evett s a gallérja is
— hogy is mondjam —  már nagyon viseltes . . .«

Mert hát pénz nemigen volt akkorjában a szerkesztő
ségben.

»Pénz különben sohasem volt a lapnál — mint SzauHch 
írja. — Hisz pénzemberek finanszírozták a lapvállalatot. Ma 
sem tudom megérteni, hogyan tudott existálni az újság, mikor 
semmi bevétel sem volt. Persze a munkatársak is csak sztráj
kokkal, fenyegetődzésekkel, lapbeszüntetési ígérgetésekkel s 
fait accompíit-helyzetek teremtésével tudtak szűkös fizetésük
höz hozzájutni a milliomos bankár kasszájából.«

Hát így Gyóni is. És bizonyára jól jött számára az a 
néhány ■fillér mellékes, amelyet a Színházi Újságnál is megke
reshetett.

A Széohenyi Könyvtárban egyébként nincs meg az 1. 
szám, hanem csak az ötödik 1913. november 16— 22. dátum
mal. A lap alcíme: irodalmi és művészeti hetilap. Szerkesztő
sége a Kossuth utcai Vojnich-palotában volt, kiadóhivatala pe
dig a Wesselényi utcai Balogh-házban. Megjelent minden pén
teken, 16 kis oldalon, színes fedőlappal. A Fischer és Krausz 
könyvnyomda (Kossuth utca 17., Vojnich-palota) állította elő.

Van ebben az ötödik számban egy cikk Heltai Húgó 
rendezőről, akinek három arcképe díszíti az első oldalt, van
nak benne versek —  egy Gyóni Gézától, benne van a színház 
heti műsora, Szabadkai levelek címen afféle színházi csevegés, 
vannak színházi hírek, egy kis tárca és természetesen szín
lapok — egyszerre hat is, hiszen hetilapról van szó. És ami 
anyagi szempontból volt jelentős: hirdetések. Mert valamiből 
élni kellett.

Ezenkívül megvan a Széchenyi Könyvtárban az 1914. már
cius 1— 7-i szám is, illetve ennek a számnak csak a fedőlap
ja, melyen ez áll: VI. évfolyam 9. szám. A laptulajdonos és a 
szerkesztő ekkorra sem változott. Ellenben 1914 őszére egy 
egészen más garnitúra rukkolt elő. Legalább is ez látszik ab
ból a bejelentésből, amelyet benyújtottak a polgármesteri hi
vatalhoz.292 Ez a bejelentés így hangzik:



»Méltóságos polgármester Úr!
Alulírottak a Színházi Újság tulajdonosával, Fenyves Fe

renc úrral való megállapodásunk alapján tisztelettel bejelent
jük, hogy a Színházi Újság hetedik évfolyamának első száma 
október 18-án reggel fog megjelenni. A lap felelős szerkesz
tője Böhm Oszkár szabadkai lakos, kiadója Hillinger Kálmán, 
szabadkai lakos és előállítója a Fischer és Krausz nyomdai 
műintézet.«

Alig egy hónappal az indulás után azonban a szerkesz
tőség azt a bejelentést tette,293 hogy Hillinger Kálmán kiadó 
megvált a laptól, és helyette Böhm Oszkár a kiadó, tulajdonos 
és felelős szerkesztő is. Egy másik, december 13-án kelt be
jelentésben viszont294 Hirth Aladár arról értesítette a polgár- 
mestert, hogy a Színházi Újság kiadója ettől kezdve ő, Hirth 
Aladár, felelős szerkesztője dr. Gábor Jenő, előállítója pedig 
a Bácsmegyei Nyomdavállalat. Csakhamar jött azonban egy 
újabb bejelentés is295 — ezúttal Budapestről, dr. Gábor Je
nőtől, aki 1914. december 30-i keltezéssel azt közli, hogy a 
Szabadkán megjelenő Színházi Újság kiadásához és szerkesz
téséhez semmi köze sincs, s ha a lap továbbra is az ő nevé
vel jelenne meg, ez ellen eleve tiltakozik. Az iránt esedezik, 
hogy a polgármester szükség esetén szólítsa fel a lap kiadó
ját, hogy távolítsa el az ö nevét a lap éléről.

A polgármester ennek a budapesti kérvénynek az alap
ján 1915. április 30-án jegyzőkönyvet vett fel Szaulich Antal
lal. Ez a jegyzőkönyv a következőképpen hangzik:

»Idézésre megjelent Szaulich Antal szabadkai lakos, a 
Bácsmegyei Napló munkatársa, és előadja, hogy a Színházi 
Újság a Bácsmegyei Nyomdavállalatnál elő nem állíttatott, s 
bár a lap megjelenése bejelentetett, az f. évi január hó 16-án 
megszűnt. A lap Krausz és Fischer nyomdájában állíttatott 
elő. Szerkesztői voltak felváltva: Böhm Oszkár szabadkai lakos, 
bankhivatalnok, dr. Gábor Jenő budapesti tvszéki jegyző és a 
legutóbbi 2—3 szám megjelenése idején Szauíits Antal hír
lapíró.

A lapnak kiadója Hillinger Kálmán szabadkai lakos volt. 
Midőn dr. Gábor Jenő a lap szerkesztését megtagadta, a kiadó 
kérelmére megengedte, hogy a f. évi január eleje előtt meg
jelenő számon mint felelős szerkesztő szerepeljen. —  Ezen 
Időponttól kezdve dr. Gábor Jenő a lapon mint szerkesztő 
többé nem szerepelt.«

A jegyzőkönyv alapján a polgármester úgy vélte, hogy 
nem szükséges további intézkedés, ezért az ügyet irattárba 
helyezte. A Színházi Újságnak mintegy utóhangja az az érte
sítés, amelyet a polgármester küldött Szegedre a kir. ügyész
ség megkeresése alapján,296 s amelyben közölte, hogy a Szín
házi Újság című lap »pártolás hiánya miatt f. évi január hó 
16-án megszűnt«.



Ebből az időszakból csupán két példány maradt fenn. 
Az egyik ma a Szabadkai Városi Múzeum tulajdonában van 
(Sokció-hagyaték), éspedig az 1914. november 7-i szám, mely 
a VII. évfolyam 4. száma. A szerkesztő neve nem található raj
ta. Valószínűleg hiányzik a külső fedőlapja, s azon lehetett. A 
lap egyébként 18 oldalas. Ebben az időben szombatonként 
jelent meg, s a szerkesztőség és a kiadóhivatal is a Kossuth 
utca 13. szám alatt volt. Vezércikkének címe: Boykott, s egye
bek közt ezeket olvashatjuk benne:

»A háború rettenetességei és eltévelyedései a kultúrérté- 
keket sem kímélik meg. A háború kitörése ideiért az egész Eu
rópa hadban álló nemzetei, különösen ellenségeink, boykott 
alá vették az ellenséges államok irodalmát és művészetét.«

»Hol fog kezdődni és végződni, nem lehet megállapítani. 
Odaszámitsuk Shakespearet, mert angol és Moliért, a franciát,
— ki merné proponálni? Ne olvassuk az orosz Tojstojt és 
vágjuk fel az olvasatlan magyar Porzsoltot, —  ki tudná taná
csolni.

A kultúra nemcsak nemzetközi, hanem a nemzetek felett 
álló szuverén, önmagáért való, tehát minden mástól elhatá
rolandó. Az irodalom és művészet nem áll háborúban, és az 
egyetlen háborús elv, hogy az irodalomban és művészetben a 
jónak győznie kell a rossz felett.

Egyéb boykott, mint amely a rossz Irodalmi és művészeti 
termékek kiküszöbölésére irányul, meddő és kivihetetlen.«

A cikket Figyelő írta alá.
Közli ezenkívül a lap a színlapokat, beszámol a folyó 

próbákról, ad humort, valamint kisebb írásokat, színházi híre
ket. És januárban »pártolás hiánya miatt« megszűnt. Lehet, 
hogy meg sem jelent többé. Legalább is nincs semmi nyoma 
sem a könyvtárakban, sem a levéltárban.

A másik példányt (1915. I. 9-i szám) Garay Bélánál lát
tam. Ebben egy kis szelvényen már arra is lehet szavazni, hogy 
ki a legszebb művésznő.

A tízes években — mint már a Színházi Újságnál is lát
tuk —  a színház mellett szót kér a mozi is, sőt 1913-ban — 
legalább is a levéltári akták tanúsága szerint — külön mozi
újság is született. 1913. október 15-én ugyanis Bécsy Lajos azt 
jelentette a polgármesternek,297 hogy ettől a naptól kezdve 
Szabadkai Mozi Újság címen a mozi és kinematográfia művé
szeti kérdéseivel foglalkozó időszaki lapot indít, ő  a szerkesz
tő. A bejelentés szerint a lapnak előfizetési díja nincs. Meg
jelenik hetenként háromszor: hétfőn, szerdán és pénteken. A 
lap kiadó tulajdonosa Rády Moller Miksa budapesti lakos.

Valószínűnek látszik, hogy a bejelentett lap meg is 
jelent, hiszen az első szám megjelenését már a bejelentés



napjára ígérte a szerkesztő, azonban egyetlen példány sem 
található belőle, s így teljesen bizonytalan a sorsa, csupán a 
levéltári bejelentés szól mellette.

Megjelent azonban bizonyosan a háború kitörése után 
egy új színházi lap, a Színházi Élet. Igaz, nem volt hosszú éle
tű. Sárközy Lajos 1914. október 13-án nyújtotta be kérvényét 
a polgármesteri hivatalba,298 és »mély tisztelettel« bejelentet
te, hogy a Mai Szinlap címen engedélyezett színházi lapot »a 
mai napon«, tehát október 13-án Színházi Élet címen indítja 
meg. A lap kiadója és felelős szerkesztője ő, Sárközy Lajos, s 
a lapot a Bácsmegyei Nyomdavállalat állítja elő. A bejelentő 
hangsúlyozta még azt is, hogy a lap politikai tartalom nélkül 
jelenik meg, s egyúttal kérte az utcai elárusitás engedélye
zését is.

A lap azonban nem jelent meg a bejelentett időpontra, 
hanem csak 1914. október 27-ére. Alcíme szerint: színházi és 
művészeti napilap — csakúgy, mint elődje, a Mai Színiap. Szer
kesztősége és kiadóhivatala a Batthyány utcában volt. A lap 
kis formátumú, folyóiratszerű. A második oldalon közölt be
köszöntő cikkében, melynek címe: Megtört a jég, egyebek kö
zött a következőket olvashatjuk:

» . .. Vannak talán olyanok is, akik azt hiszik, hogy a mai 
háborús világban a színház nem is olyan színház, mint más
kor, hogy a jó színész mind elment katonának. Ezek a habo
zok nemsokára megtudják a szomszédoktól, hogy el lehet 
járni és érdemes eljárni a művészet házába. Sokan a leg
utóbbi események félreértése, túlzása folytán már azt hitték, 
hogy nyakunkon a muszka, a rác; össze is pakolták az apró 
holmikat és szorongva várták a kiáltást, hogy fussunk. Ezek 
talán nem is tudták, hogy megnyílt a játékház. . .«

»Még nem sokat láttunk, de az a kevés is elegendő ar
ra, hogy büszkeséggel állapítsuk meg: Nádasy társulata hi
vatva lesz a legkritikusabb művészi igényeket is kielégíteni.

A mai viszonyok között' azonban ez a csodálatosan ösz- 
szetoborzott művészgárda egymagában nem töltheti be azt a 
kultúr kötelességét, hogy a színjátszás fönntarthassák. Békés 
időben a közönség egy adott tényező, biztos bázis volt. Ma 
ez az alap ingadozó, megbízhatatlan. A művészek vállalko
zásukkal megtették az első lépést, önfeláldozó készséggel 
ajánlották fel magukat, —  most már csak a közönségen a sor, 
hogy erkölcsi és anyagi támogatásával biztosítsa a sikert.«

A Színházi Élet mindennap délben jelent meg 8 oldal 
terjedelemben. Közölte a színlapot, ismertető szöveggel, a 
színészek arcképét, valamint életrajzukat és vallomásaikat is. 
Megkezdte továbbá a lap a Harctéri levelek közlését — folyta
tásokban. Ez a sorozat egy színész tragikus sorsát, élete nap
lóját és hősi halálát örökítette meg —  mint a beharangozó-



ból megtudhatjuk. Mai szempontból érdekesség, hogy a lap 
1914. október 30-i számában megtalálhatjuk Sinkó Ervin egy 
versét is.

1914. november 2-i száma más, kisebb betűs lapfejjel 
jetent meg — és mindössze négy oldalon. Eztán rendszer
telenné válik a megjelenése. Nem jelenik meg mindennap, sőt 
egyszer még a formátuma is nagyobb, és kétszer egymás után 
újra változik a lapfej is. A 7. számban a 3., 4. és 5. oldalon is 
megismétlődik az 1. oldali lapfej. Ekkorjában a lapot a Bács
megyei Nyomdavállalat állította elő, az utóbbi számokból azon
ban hiányzott a nyomda megnevezése is. A 8., a 9. és a 10. 
szám együtt jelent meg, hármas szám formájában — összesen 
8 oldalon, mégpedig olyanformán, hogy az első 4 oldal alko
tott egy számot, és a további 2— 2 oldal szintén 1— 1 számot.

A Széchenyi Könyvtárban az 1914. november 22-én meg
jelent 12. szám az utolsó. Ezt (és valószínűleg előtte még 
egyet-kettőt) a Szent Antal nyomda állította elő. Valószínűnek 
látszik, hogy ez a november 22-i szám valóban az utolsó a 
Színházi Éterből, ugyanis a polgármester 1915-ben299 a Szegedi 
Királyi Ügyészség megkeresésére olyan értelmű választ adott, 
hogy a Színházi Élet még 1914 novemberében megszűnt. A 
polgármesteri értesítés azonban nem valami pontos, mert meg
állapítván, hogy Sárközy Lajos ebben az időben eltávozott Sza
badkáról, és nem jelentette be a lap megszűnését, hozzáteszi 
azt is, hogy »a lap valószínűleg pártolás hiánya miatt szűnt 
meg, mindössze 4-szer jelent meg«. Hát bizony ez a 4 a 
Széchenyi Könyvtárban talál'ható példányok tanúsága szerint 
legalábbis 12.

És ezenkívül még egy lapról kell megemlékeznem, mely 
egybefogta a színházi és moziéletet. Ez a lap 1916-ban indult, 
ebből az évből azonban nem maradt fenn példány, csupán 
egy bejelentés,300 amelyben Juszkó Béla, a Színház — Mozi 
című hetilap szerkesztője és kiadója 1916. november 29-én azt 
kérelmezte a polgármestertől, hogy pénteken délután megjele
nő, csak üzletekben és a moziban árusított hetilapja számára 
engedélyezze az utcai elárusítást is. A következő, vagyis a 
második évfolyamból azonban megvan a Széchenyi Könyvtár
ban az 1917. január 26 —  február 2-i dátumot viselő 4. szám, 
mely szintén kis formátumú, akár a legtöbb színházi lap. Ebből 
megtudhatjuk, hogy a szerkesztőség és a kiadóhivatal is az 
I. Árpád utca 160. szám alatt van, s a lapot Fischer és Krausz 
Lendvay utcai könyvnyomdája állítja elő.

Ez a szám ír a Három a kislányróI, valamint megemléke
zik arról hogy a városi múzeumban örökbecsű emléket he
lyeztek el: a koronázási díszelőadás selyemnyomású színlap
ját, melyet Nádasy József színigazgató ajándékozott a léte
sítendő kultúrpalota részére.



Ezenkívül közli a lap a színház heti műsorát, a színre 
kerülő darabok színlapját, az operettekből egyes dalokat, a 9. 
és 10. oldalán pedig a Lifka Bioskop heti műsorának tartalmi 
'ismertetése kapott helyet.

A további számok is hasonló tartalmúak. A Széchenyi 
Könyvtárban az 1917. március 31 — április 7-i 13. szám az 
utolsó a Színház — Moziból.

Reklám és sport

A hirdetések mindig is fontos szerepet töltöttek be az új
ságok életében, így a szabadkai lapok életében is. A közön
ség szempontjából azonban mégiscsak a cikkek és hírek 
mögött álltak fontossági sorrendben. Voltak azonban olyan 
lapok is Szabadkán — pontosan három — , amelyek éppen a 
hirdetést, a reklámot tették megjelenésük lényegének. Ezek 
közül az 1900. május 10-én megjelent Közvetítő Közlöny volt 
az első, mely alcíme szerint: »Munka közvetítő és hirdetési 
vállalat«. Minden hó 10-én jelent meg Borsody Imre felelős 
szerkesztésében. Hirth Lipót és Társa Batthyány utca 5. szám 
alatti könyvnyomdája állította elő, szerkesztősége és kiadóhi
vatala pedig a Weinhut-házban volt.

Hadd idézzek az első szám Előfizetési felhíváséi ból!
»A Közvetítő Közlöny célja közvetítés által könnyíteni a 

jelen szociális bajokon, létesít egy elhelyező osztályt, össze
köttetésbe lép az állami munkaközvetítő irodával, közölni fog
ja a napi lapokban az üresedésben levő állásokat, nemkülön
ben a munkakeresők számát, foglalkozásra való tekintettel, és 
iparkodni fog, hogy úgy a munkaadók, valamint a munka kere
sők igényei és érdekei összeegyezhetők legyenek.

A kiadóhivatal hirdetések által eszközöl ingatlanok és 
üzletek eladás és vételét, föld, ház és üzletek bérbeadását.

Hirdetések által akar a magyar ipar és gazdasági termé
keknek biztos piacot teremteni, és igy a kereskedelmet elő
mozdítani.

Végre előfizetőit díjtalanul fogja tájékoztatni minden köz
hasznú tudnivalók iránt.«

Nem tudom, mennyi ideig jelenhetett meg, a Széchenyi 
Könyvtárban csak ez az egyetlen szám, az I. évfolyam 1. szá
ma van meg belőle. Ez 8 kis oldal terjedelemben jelent meg. 
Van benne egyebek között egy cikk a munkaközvetítésről, va
lamint egy felhívás Magyarország szállodásaihoz és vendég
lőidhez, egy másik pedig Magyarország pincéreihez, melyben a 
lap felajánlja nekik szolgálatait.

Egy kis hírből félreérthetetlenül megtudjuk, hogy a Köz
vetítő Közlöny hirdetési v á l l a l a t ,  mely mérsékelt áron



vállal mindennemű hirdetést, és szükségképpen naponta közli 
a Budapesti Hírlap hirdetési rovatában is. Mint hirdetési vál
lalatnak —  egy kis cikk szerint — már első száma 10 000 pél
dányban jelenik meg. Hát persze bizonyára nem árt egy kis 
túlzás — főleg ha hirdetésekről van szó.

A lap ezenkívül közöl humoros Vegyes híreket is. Utolsó 
előtti oldalán pedig közli Magyarország ajánlható szállodáinak 
és vendéglőinek jegyzékét (ezúttal csak azokat, amelyeknek 
neve A betűvel kezdődik), azzal, hogy folytatása következik a 
következő számokban. Utolsó oldalát pedig apróhirdetések 
foglalják el. Minden jel arra mutat hát, hogy a Közvetítő Köz
löny elsősorban a vendéglátóipar felé kívánt fordulni. Hogy 
milyen sikerrel, azt persze ma már nem tudhatjuk.

A sorrendben következő reklámlap — mint már címéből 
is látszik — egészen más jellegű. Címe ugyanis: Rendkívüli 
Üjság a Pannónia Kabaréból. Ez a lap tehát nem idegen hirde
téseket közöl, hanem egyetlen cég érdekeit szolgálja. Egyéb
ként a három reklámlap közül ez az egyetlen, amelyről már 
egy bibliográfiaíró is megemlékezett, éspedig Kemény György, 
az 1911 és 1920 közötti időszakban megjelent sajtó bibliográ
fiájában, közölve, hogy harminc rendes és egy rendkívüli 
szám jelent meg belőle. Harminc szám van a lapból a Széche
nyi Könyvtárban is. Naponta jelent meg.

Az első szám 1911. június 1-én látott napvilágot, Hirth 
és Duchon könyvnyomdája állította elő, mely a harmincadik 
szám körül már Hirth Aladár nyomdájává vedlett át. Négyolda
las, középnagyságú lap volt, felelős szerkesztője Pásztor An
dor, főszerkesztője pedig Kovács Emil. A szerkesztőség a 
Kossuth utcában volt.

Ki is volt ez a főszerkesztő, Kovács K. Emil? Nem újság
író, hanem varieté- és kabaréigazgató. Neki »köszönhetjük mi 
magyarok« —  írja főszerkesztőjéről a lap első száma — , 
»hogy a német könnyű múzsát leszorította itt nálunk a színpad
ról és minden ambíciójával odatörekedett és törekszik, hogy 
nívós, szellemes és szórakoztató előadásokkal közkedveltté 
tegye magát a nagyközönség előtt, s ez sikerül is neki, mert 
nem kímélve sem költséget, sem fáradságot, mindig olyan 
művészgárdát szerződtet, hogy azok a legmesszebb menő 
igényeket is kielégítik«.

Némi önreklám bizony! De hát éppen ez a lap rendelte
tése. És hogyan gyakorolja a továbbiakban ezt a reklámot 
a lap? (me egy példa —  Képviselőház címmel:

»Budapesti tudósítónk telefonálja: az ülés végén Saftgrün 
Izidor szocialista képviselő a következő interpellációt intézte 
a közoktatási miniszterhez:

1. Van-e tudomása a kegyelmes úrnak, hogy Szabadkán 
(a Pannónia kávéházban) ma kezdi meg Kovács Emil igazgató



kabaré művészgárdájával vendégjátékát, s mennyi szubvenciót 
hajlandó adni úgy az igazgatónak, mint Reiner kávésnak?«

Hasonló reklámszövegek következnek aztán a Napi hírek 
és a Színház rovatban is. Például:

» V a s ú t i  s z e r e n c s é t l e n s é g .  Halmai Vilmost, a 
kabaré derék komikusát, vasúti szerencsétlenség érte, mert 
Szegeden lekésett a vonatról s így elvesztette a tegnapi gázsit, 
de ma már fel fog lépni a Kabaréban.«

A lap ára sehol sincs feltüntetve, tehát minden bizony
nyal ingyen osztogatták, de az is lehet, hogy a belépőjegy 
mellé adták, vagy talán színlapként árusították, bár ennek el
lentmond, hogy a lap sohasem beszél előre a kabaré mű
soráról.

Az imént azt mondtam, hogy a lap naponként megjelent, 
és így írja Kemény György is. Ezt azonban nem szabad egé
szen szigorúan venni. Mert igaz, hogy ez volt a »szabály«, 
ez alól azonban igen sok kivétel akadt. Előfordult, hogy néha 
csak két-tiárom napos időközökben került az olvasók kezébe, 
sőt néha még hat nap is eltelt két szám megjelenése között. 
Majdnem minden megjelent szám bemutatja a kabaré egy-egy 
művészét, köztük Radó Sándort, Szőke Szakállt, Kürthy Rózsit 
és társaikat.

Mint már említettem, Kemény György szerint a harminc 
számon kívül van egy rendkívüli szám is. Ezt ugyan nem lát
tam, ellenben találkoztam egy igazi Rendkívüli Kiadással, 
amelynek ez a címe is. Ez a Rendkívüli Kiadás azonban, amely 
1911 szeptemberében jelent meg — közelebbi dátum nélkül
— nem a kabaré műsorát reklámozza, hanem Földes Samu 
készruháit. Négy egészen kis, 21 X  15 centiméter nagyságú 
oldal a terjedelme, s ezt is Hirth Aladár nyomdája állította 
elő. Szerkesztőjeként maga Földes Samu szerepel, a szerkesz
tőség a Kossuth utcai Vojnits-házban, a kiadóhivatal pedig a 
Főtéren, a Vermes-ház I. emeletén, 63. szám alatt van.

Hogy miképpen hangzott a Rendkívüli Kiadás reklámja, 
abból már ízelítőt ad a bevezető cikk, is, amelynek címe: »Párt 
és egység«. Hát bizony ez a szókapcsolás meglehetősen eről
tetett, ugyanis a cikk azt bizonygatja, hogy »csak Földes Samu 
kész ruhái a legmegfelelőbbek minden párt egyesüléséhez. 
Legalább az eddig elért sikerei azt bizonyítják, mert Földes 
ruhái sok kitüntetést és oklevelet kaptak már«.

A továbbiakban ezt olvashatjuk a bevezető cikkben:
»A Rendkívüli Kiadás célja minden embert fölvilágosíta

ni, hogy bevásárlását hol eszközölje, hol a legolcsóbb és 
legjobb a vásárlás, ellensúlyozni a drágaságot, megismertetni 
az egyes új árucikkek forgalombahozataláról és annak árairól, 
hogy azt mentül szebben, olcsóbban a nagyközönségnek hoz



záférhetővé tegye. Előmozdítani az ipart, kereskedelmet, nagy- 
gyá, hatalmassá és versenyképessé tenni, ezért minden rend
kívüli alkalommal Rendkívüli Kiadást hozunk forgalomba díj
mentesen a nagyérdemű közönség rendelkezésére.«

A Rendkívüli Kiadás ugyanis — mint alcíme is tanúsítot
ta — »megjelenik minden rendkívüli esetben«. Hogy aztán 
hány ilyen rendkívüli eset volt, arról már nem tudok. A Széche
nyi Könyvtárban ugyanis csak ez az egyetlen szám található 
a Rendkívüli Kiadásból.

Ezek után pedig a reklámlapokról áttérhetek a sportla
pokra. Hogy ez az áttérés nem is túlságosan erőltetett, az 
csakhamar kiderül majd, amikor az első szabadkai sportláp, 
az Achilles második korszakáról szólok. De hadd kezdjem 
azért mégiscsak az elején! Illetve egészen az elején nem is 
kezdhetem, mert a Széchenyi Könyvtárban csak a VIII. évfo
lyam 1892. július 1-én megjelent 7., ünnepi száma és néhány 
utána következő szám van meg. Ez azt jelenti, hogy az első 
számnak 1885-ben kellett megjelennie, Šokčić azonban azt 
írja (nem tudom, honnan!), hogy az Achilles első száma 1884- 
ben jelent meg. Aztán évente csak egyszer-kétszer adta ki 
a lapot szerkesztője, Vermes Lajos —  szükség szerint. A ké
sőbbi időkben, 1895-ben »sport-, hirdetési és közvetítési ér
testesítő« volt, s havi, majd hetilappá lett, és minden szomba
ton jelent meg. Lám, már ez is mutatja, hogy a kezdeti sport
láp nem is volt olyan messze a reklámlaptól! Az első időből 
azonban nem sikerült előkerítenem egyetlen példányt sem, 
tehát csak azokról a példányokról beszélhetek, amelyek meg
vannak a Széchenyi Könyvtárban, valamint a későbbi időből a 
Szabadkai Városi Könyvtárban.

Az 1892. július 1-én megjelent ünnepi szám pedig alcíme 
szerint »testgyakorlati versenylap« volt, amelyet az Achiles 
Sportegyesület titkársága szerkesztett. Megjelenése nincs idő
höz kötve. Szerkesztősége és kiadóhivatala ekkor az Achilles 
Sportegyesület titkári hivatala, Budapest, Aréna út 22., I. 
emelet 2. ajtó. Kiadja az »országos athletikai versenyek nyerés
—  esély —  árverés (»pool«) társaság központi bizottság irodája 
(Achilleion)«, az Achilles Egyesület hozzájárulásával. Aztán egy 
hosszú lista:

»(A Magyarországi athletikai clubbok szövetsége, az Achil- 
les-Egyesület, Szabadkai Achilles Sport-Egylet, a Budapesti 
Vasparipa-Egyesület (Előre), a Magyar Testgyakorlók Köre, a 
Szabadkai Torna-Egylet, az Országos athletikai versenyek nye
rés —  esély —  árverés („pool”) társaság, Mungó-, Cápa- és 
Krokodilus-úszó társaságok, Tibiskus Úszó-Egylet, a Délma
gyarországi gyologolók-Egylete, a Cyciist Fouring Club magyar 
consuljainak, Magyar Jégvitorlázó-Egyesület, Palicsi Korcso
lyázó-Egylet, Magyar Léghajózó-Egylet, Danubia Úszó-Egylet 
Hivatalos Közlönye.«



Ha tehát létezett is előbb az Achilles, a jelek szerint nem 
egészen szabadkai lap volt, hiszen Budapesten volt a szer
kesztősége és a kiadóhivatala is. é s  talán éppen ez az ünnepi 
szám volt az, amely közelebb hozta Szabadkához.

De miért is volt ünnepi ez a szám, amelyet Palicson 
adtak ki, Szabadkán jelent meg (mert Székely Simon könyv
nyomdája állította elő), noha Budapesten volt a szerkesztősége 
és a kiadóhivatala is? A kérdésre választ ad az első oldali 
kép alatti szöveg:

»Az Achilles-Sport-Egyíet és a Szabadkai Torna-Egylet 
tagjai tisztelettel meghívják a magyar testgyakorlati ügy iránt 
érdeklődő nagyközönséget Palicson folyó év július hó 24., jú
lius hó 31., augusztus hó 7., augusztus hó 14., október hó 2-án 
és 9-én tartandó országos nyilvános torna- és athletikai ver
senyekre. Helyárak: Gyepjegy 10 frt. I. osztályú ülőhely 1 frt,
II. oszt. ülőhely 60 kr., állóhely 30 kr. Táncvigalmi jegy 1 frt.

Jegyek előre kaphatók: Rothmann Imre úrnál Szabadkán 
a m. államvasutak városi menetjegyirodájában, továbbá Bauer 
Adolf, az A. S. E. v. b. pénztárnokánál, valamint a verseny 
napján a pénztárnál.

Részletes sorrend a verseny napján 10 krjával fog áru- 
síttatni. A versenyeket este 8 órakor társasvacsora követi. A 
jegyek láthatólag viselendők. Totalizátor működni fog.«

íme a nagy esemény, mely kétségtelenül azzal magya
rázható, hogy abban az időben Szabadka a sport terén előke
lő helyet foglalt el az országban. Az első oldali kép a Magyar 
Asphalt Részvénytársaság által készített palicsi aszfalt angol 
versenypályát ábrázolta.

A lap egyébként közölte a július 24-i versenyek feltételeit, 
azaz részletes műsorát, és hírt ad a később következő verse
nyekről is. Minden bizonnyal érdekes volna felsorolni, hogy 
mi minden is tartozott egy ilyen nagy országos torna- és at
létikai viadal műsorába, de hát ez nem tartozik szorosan a 
sajtótörténet keretébe, ezért el kell tekintenem tőle.

Láttam aztán az Achilles egy másik, 1895. április 1-i 
számát, mely a XI. évfolyam 3. száma. Ekkor már Vermes 
Lajos bajnok, az Achilles Sportegyesület alelnöke szerepel 
szerkesztőként.

Vermes Lajos annyira kimagasló alakja Szabadka sport
életének, hogy mindenképpen szólni kell róla néhány szót. 
1860-ban született Szabadkán, s mint tornatanító az 1889—90. 
tanévben kezdett tanítani a szabadkai gimnáziumban, ő  alapí
totta a helybeli AohiHes egyesületet, városi virilis képviselő 
volt. A Subotiöka Danica 1897-ben a képét is közölve, meg
állapította róla, hogy nemcsak Szabadkán, hanem az egész 
országban is ismert atléta. Mint írja, a szabadkaiak sokáig



emlékezni fognak rá, mert többet tett és áldozott Palics meg
szépítéséért, mint bárki más Szabadkán, ő  létesítette a palicsi 
versenypályát is.

1896-ban —  mint a Szabadka és Vidéke irta március 8-i 
számában —  a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 
hívta meg tarnatanárnak. 1898. június 26-án pedig a Bácskai 
Ellenőr A szerb király magyar vivómestere címmel számolt be 
arról, hogy Vermes Lajos, a kolozsvári egyetemi ifjúság tor
natanára, Belgrádba megy. Nem tudni, mennyi ideig tartóz
kodott a szerb fővárosban, valószínűleg nem hosszú ideig. 
A háború után Szabadkán mint nyugalmazott tornatanár is 
tovább működött, és a Lifka mozi udvari üvegcsarnokában 
vívótanfolyamot is nyitott.

Az említett 1895. évi szám megjelenése idején már Sza
badkán volt az Achilles szerkesztősége, mégpedig az Achilles 
Sportegylet titkári hivatalában, a Vermes-palotában, az egész
ségügyi torna- és vívóteremben. Kiadója az Achilles Sport
egylet.

A lap tartalma sem nagyon változott: az első oldalon 
most is ugyanaz a kerékpáros kép, és szinte ugyanaz a ver
senybejelentő szöveg. A továbbiakban pedig versenykiírások, 
versenyszabályok, de azért mégis valami új is: a 6. oldalon 
Vegyes Hírek. Ma, amikor mindig a labdarúgás foglalja el a 
sportlapokban a főhelyet, bizonyára furcsa egy ilyen sportláp, 
amelyben még nem a futballról, hanem mondjuk nemzetközi 
vasparipaversenyről, gátúszásról, magasba való súlydobásról 
és más hasonlókról volt szó.

Van aztán a Széchenyi Könyvtár komplettjébe bekötve 
néhány, már kézzel írott Aohilíes-példány is. A lapfej ki van 
ugyan nyomva, s legfölül ilyen foghíjas sor:
. . . .  évfolyam Szabadka 189...  . . .  .-ik szám

Hogy hanyadik évfolyam, melyik évben jelent meg és 
hanyadik szám, azt már kézzel kellett beírni a kipontozott 
helyre.

Két ilyen lap van, s mindkettőn csak az évszám van 
kitöltve: 1895.

Az egész első oldal üres, csupán a lapfej van rajta és 
címzésként keresztbe írva: »Nemzeti Múzeum Könyvtár hírlap 
osztályának —  Budapest«. És a megjegyzés: »Múzeum ügyben 
portómentes«.

A második oldalon pedig kézzel írott szöveg, Szabadka,
1895. augusztus 1-i dátummal, az augusztusban tartandó ver
senyek műsoráról, illetve a másik esetben 1895. augusztus 6-i 
dátummal az augusztus 4-én tartott verseny eredményeiről, va
lamint a versenyműsorról. A szöveg alatt Vermes Lajos aláírása.



A Széchenyi Könyvtár anyagán kívül azonban vannak 
későbbi példányok a Szabadkai Városi Könyvtárban is. És 
ezek már nem is kézzel írt példányok, hanem nyomdában ké
szült számok. Minden jel arra mutat tehát, hogy a kézzel írt 
tudósítások egy átmeneti időszaka után, 1895 szeptemberében 
újra szabályos sportláppá tett az Achilles. Szeptember 21-én 
megjelent, XI. évfolyambeli 18. számának tanúsága szerint már 
véglegesen Szabadkán van a szerkesztősége és a kiadóhiva
tala, mégpedig a vasútállomás közelében, a Vermes-palota 
első emeletén. Ekkor a lap kisebb formátumú, és már rend
szeresen, minden szombaton jelenik meg. Felelős szerkesztője 
Vermes Lajos, társszerkesztője és főmunkatársa pedig Már
ton Kálmán.

Ebben a szeptember 21-i számában a következő értesí
tést találjuk Lapunk igen tisztelt olvasóihoz címezve:

»Az Achilles lap XI. évfolyamának fennállása után eddig 
időhöz nem kötött megjelenésével, annyiban változott, hogy 
mai naptól kezdve, mint hetilap, terjedelmesebben hozza a 
fontosabb napi és társadalmi közérdekű híreket is, s a sport 
rovatai úgy mint azelőtt, az Achilles egylet érdekeit minden 
irányban előmozdítani fogja. Sport hírei rendes levelezőink
től és a külföldön levő Conzulaink tudósításaiból erednek.«

A 3. oldalon pedig még egy értesítést találunk A nagy
érdemű közönséghez! címmel. Ebben ez áll:

»Midőn lapunk ezen első száma megjelent, ezzel min
den polgárra nézve manapság nélkülözhetetlen szükség pót
lásául hozzuk tudomásul, hogy lapunk szerkesztőségében k ö z 
v e t í t é s i  o s z t á l y t  is állítottunk fel, mely osztályban 
szerintünk hasznos dolgot vélünk tenni a nagyérdemű közön
ség szolgálatára, midőn a hirdetésekre és az ebből kifolyó 
közvetítésekre a legnagyobb súlyt fektetjük.

Amennyiben lapunk hetenként 1000 példányban jelenik 
meg, s igy mindenütt olvasva lesz, különösen s z á l l o d á k 
ban,  k á v é h á z a k b a n ,  v e n d é g l ő k b e n ,  e g y e s ü l e 
t e k b e n ,  k e r e s k e d ő i  k ö r ö k b e n ,  d o h á n y - t ő z s 
d é k b e n  stb. (az utóbbiakban árusítva is lesz) elannyira, 
hogy mindenkinek módjában áll lapunkra szert tenni.

Már most elképzelhető, hogy igen sokan fognak tudo
mást szerezni h i r d e t é s e i n k r ő l ,  valamint k ö z v e t i  té-  
s e i  n k r öl ,  s igy mindig találkozik k e r e s k e d ő ,  e l a d ó ,  
k í n á l ó ,  v e v ő ,  kiknek rendelkezésére bő anyag szolgál, 
s midőn azon előnyt is nyújtjuk, hogy aki valamit v e n n i ,  e l 
a d n i ,  b é r b e  a d n i ,  k i a d n i ,  esetleg ki m u n k a e r ő t  
vagy á l l á s t  ó h a j t  n y e r n i ,  i n g ó  és i n g a t l a n o k r a  
p é n z t  ó h a j t  s z e r e z n i ,  azt szerkesztőségünkben, a vas
úti állomás közelében Vermes-féle palotában d í j t a l a n u l  
b e j e l e n t h e t i  a hivatalos órák alatt, délelőtt 9— 12-ig, dél
után 3— 6 óráig.



Ezen díjtalan bejelentések közvetítéseinek sikerültével 
csekély díjszabási táblázatunk díjai szerint járunk el.«

Vagyis az Achilles bevezette az apróhirdetéseket, ame
lyek közzétételéért csak akkor kell fizetni, ha már sikert hoz
tak. Hát ezért mondtam, amikor a reklámlapok után áttértem 
a sportlapokra, hogy ez az áttérés tulajdonképpen nem is 
nagyon erőltetett, hiszen lám, a sportlapnak is egyik lényeges 
működési területe lett a hirdetések útján való közvetítés.

És van egy másik furcsaság, amiben az Achilles tulaj
donképpen bizonyos szempontból a mai napilapok fonákjának 
is tekinthető. Ma ugyanis a napilapok a politikai és társadal
mi hírek, beszámolók, riportok mellett rendszeresen közölnek 
sportanyagot is. Az Achilles viszont a múlt század kilencve
nes éveiben a sportanyag mellett ettől a számtól a Vegyes hí
rek rovatában rendszeresen közöl napi híreket is.

A lap egyébként nyolcoldalas, és Krausz és Fischer 
nyomdájában készült. Ezenkívül még egy szám van belőle a 
Szabadkai Városi Könyvtárban, 1895. szeptember 29-i dátum
mal, a 19. szám. Ezen azonban már nincs feltüntetve a fő- 
munkatárs neve.

A következő sportláp a Szabadkai Futár volt. Ez minden 
jel szerint a szabadkai kiadású Achilles közvetlen elődje. Az 
AchiHest>ő\ ugyanis —  mint megemlékeztem róla — az 1892. 
július 1-i, VIII. évfolyambeli 7. szám volt az első, amelyet 
láttam, s ekkor, 1892-ben még Budapesten volt a szerkesztő
sége és kiadóhivatala is. Ez tehát arra mutat, hogy a Szabad
kai Futár, amelynek 1889. augusztus 3-án megjelent, II. fél
évbeli 2. számát (mutatványszám) láttam, tulajdonképpen az 
első igazán szabadkai sportláp volt, ha eltekintünk az Achilles 
régebben, a jelek szerint Budapesten megjelent számaitól. 
Ennek a két lap közötti folytonosságnak a bizonyítéka lehet 
az is, hogy a »szerkesztőde« szintén a szabadkai Vermes-ház- 
ban volt a kiadóhivatallal együtt, s a szerkesztője is azonos: 
Nagybudafalvi Vermes Lajos, a lap kiadója pedig a Irodalmi 
Társulat.

Ez az egyetlen fennmaradt szám mindössze kétoldalas, 
egészen kis formátumú, s még e két oldalból is csak az elsőn 
van szöveg, a másik oldal hirdetés. Meg kell jegyezni azt 
is, hogy ezek a hirdetések mind budapestiek, kezdve a Ker
tész Tódor, Dorottya utca 1. szám alatti kereskedés »kuglizó
golyóitól« a Menczer József Király utca 59. szám alatti divat
cég áruajánlataiig.

A rövid szöveganyag hírt ad az Achilles Sportegylet 
országos versenyeiről és az Achilles egyéb híreiről. De nehogy 
a sportláp kivétel legyen az akkori idők társadalmi lapjai kö
zül, még ebből az egyetlen oldalacska szövegrészből sem 
maradt ki a viszálykodás. A Szabadkai Futár ugyanis bejelen



tette, hogy az Achilles Sportegylet ötven tagja a sajtóbíró
ságnál keres elégtételt a Szabadkai Közlöny XYZ jelzés mö
gött megbújó cikkírójával, valamint Vécsei Samuval szemben, 
aki pedig a Szabadság hasábjain írt olyan cikket, amely sér
tőnek bizonyult az Achilles tagjaira.

Hogy pontosan mikor jelent meg a lap első száma, hogy 
mit is jelentett a félévekre való felosztás, hogy miért volt mu
tatványszám a második félév 2. száma, azt nem tudom, és  
azt sem igen értem, hogy mi köze is volt az Irodalmi Társulat
nak a szabadkai sportélethez. A bizonyos tehát csak az, hogy 
a Szabadkai Futár 1889. első félévében jelenhetett meg elő
ször, s ahogy hirdette: minden szombaton megjelent —  lega
lább is az elképzelések szerint. De hogy mennyi ideig élt, arra 
vonatkozólag nincsenek adataim.

Ezen a két múlt századbeli sportlápon kívül még mind
össze egy, illetve két sportlápról tudok a világháború előtti 
korszakból. Hogy mit jelent ez az »egy, illetve két« megfogal
mazás, arra mindjárt megadom a választ.

A Vidéki Sport című lap indítására vonatkozó adatokat a 
levéltárban találtam meg.301 Matkovich Miklós és dr. Frank 
Gyula jelentették be a polgármesternek 1911. október 21-én, 
hogy Vidéki Sport címen hetenként, éspedig minden hétfőn 
megjelenő lapot indítottak. A lap ugyanis —  mint közölték —  
kivételesen október 20-án, pénteken is megjelent. A bejelentés 
szerint Matkovich Miklós tornatanár a felelős szerkesztő, és 
ugyanő, valamint dr. Frank Gyula ügyvédjelölt a kiadók.

Ezek után pedig sietek elmondani, hogy Matkovioh Mik
lós 1864. július 10-én született Szabadkán, és 1910-ben és az 
utána következő években a szabadkai gimnázium képesített 
tornatanítója volt. Mondom, sietek rögzíteni ezt az egy-két ada
tot, mert a továbbiakban nemigen volna rá alkalmam. A lap 
szerkesztése tekintetében ugyanis szinte már az indulás pilla
natában változás állt be. Az említett bejelentés alapján hozott 
határozatában már a polgármester azt szögezte le —  nyilván 
szóbeli pótbejelentés alapján — , hogy a lap felelős szerkesz
tője Matkovich Béla, a szabadkai felső kereskedelmi iskola 
tanára, Matkovich Miklós és dr. Frank Gyula pedig a kiadók.

A változások azonban ezzel még nem fejeződtek be. 
Tulajdonképpen a változás megtörtént már a bejelentés meg
tétele előtt. Az október 21-én történt bejelentés értelmében 
Matkovich Miklós tornatanár a felelős szerkesztő, viszont a 
már előbb megjelent október 20-i számon is Matkovich Béla 
neve áll mint felelős szerkesztőé. Ez azonban csak a személyi 
változás. Változás állt be azonban a lap címében is —  még
hozzá szintén még a bejelentés megtétele közben — , s ezért 
mondtam az imént, hogy még »egy, illetve két« sportlapja 
volt Szabadkának a világháború előtt. A két cím ugyanis lé
nyegében csak egy lapot jelent.



Ez a címcsere meglátszik már az iménti bejelentéshez 
utólag csatolt I. évfolyambeli, október 30-án megjelent 3. szám
ból is. Ez ugyanis már nem a Vidéki Sport címet viseli, hanem 
Szabadkai Sport a címe, s alatta zárójelben, sokkal kisebb 
betűkkel a szó: (Újság). Tehát Szabadkai Sport Újság — aho
gyan még később módosult.

Az első szám, azaz a Vidéki Sport négy kis oldal terje
delemben jelent meg. Braun Adolf villamoserőre berendezett 
könyvnyomdája állította elő, s a lapfejben feltüntetett szöveg
ből megtudjuk, hogy minden hétfőn jelenik meg, de a szük
séghez képest többször is.

Ebben az első számban a szerkesztőség A közönség
hez címmel egyebek között leszögezi:

« . . .  a sport ma a legjelentékenyebb kultúrtényező Ma
gyarország városaiban; a közönség végtelen vággyal sóvá
rog a sportversenyek iránt, lázasan várja a versenyeredmé
nyeket, kritikával él minden sportactióval szemben és ami a 
fő, terjedelmes tudósításokat vár a sajtótól.

A napisajtó azonban nem alkalmazkodhat a sportvilág 
közönségéhez, mert egyoldalúságba esne. A közönség pedig 
mindenáron minél előbb olvasni akar sportra vonatkozó köz
leményeket. Ezt a szükségletet elégítjük mi ki. N e m  a 
f ő v á r o s  s z á m á r a  d o l g o z u n k ,  h a n e m  M a g y a r -  
o r s z á g  ö s s z e s  v i d é k i  v á r o s a i n a k .  Az egész ma
gyar ifjúságot, a sportért rajongó közönséget látjuk el friss és 
igaz hírekkel. Csalódni nem fognak bennünk, mert a hangza- 
tosság, felületesség, bőbeszédűség és megtévesztés helyett a 
közönség nyelvén, az igazat tömören és színesen adjuk a 
sportvilág tudomására.«

A Széchenyi Könyvtárban megtalálható 1. szám persze 
nagyon-nagyon messze van attól, hogy megfelelhessen az or
szág minden vidéki városa számára, tekintve hogy tulajdon
képpen csak a délkerületi labdarúgó-bajnokság eredményeit 
hozza. Ebben a kerületben egyébként Szabadka mellett Arad, 
Szeged, Újvidék, Temesvár és Nagykikinda csapatai versenyez
tek. Maga a szerkesztőség is ráébredt arra, hogy első neki
lendülésében lehetetlenre vállalkozott, és bár a 2. számban 
megismétlik a közönséghez intézett felhívást, ebből a meg
ismételt szövegből már kimarad az előzőleg dőlt betűkkel 
szedetett rész, hogy tudniillik «Nem a főváros számára dolgo
zunk, hanem Magyarország összes vidéki városainak«. És min
denképpen ezt tanúsítja az is, hogy a 3. számtól kezdve már 
nem Vidéki Sport, hanem Szabadkai Sport (Újság) a lap címe. 
A címváltozást tulajdonképpen be sem jelentette a szerkesz
tőség, hanem minden magyarázat nélkül új címmel jelent meg 
a lap, a 4. számtól kezdve pedig már a zárójel is elmaradt a 
címből, s így alakult ki véglegesen: Szabadkai Sport Újság.



A jelek szerint a tavaszi hónapokban nem jelent meg 
a lap. 1912. november 4-én ugyanis Matkovich Béla azt jelen
tette a polgármesternek, hogy folytatja a Szabadkai Sport má
sodik évfolyamát, s a polgármester ezzel kapcsolatos határo
zatában302 azt szögezi le, hogy Szabadkai Sport cím alatt új, 
nem politikai tartalmú lap indul Hirth Aladár nyomdájában.

A lap teljes címe azonban ekkor sem Szabadkai Sport, 
hanem Szabadkai Sport Újság. A bejelentés nyomán meg is 
jelent a lap, és 1912. november 11-i számának tanúsága sze
rint ekkor már a Szabadkai Sportegylet hivatalos lapja. Fe
lelős szerkesztője továbbra is Matkovich Béla, a segédszer
kesztő szerepkörét pedig Limperger Lőrinc tölti be.

Ekkor már egészen megváltozott a lapfej: a cím egy sor
ba került, egyforma nagyságú betűkkel.

A Széchenyi Könyvtárban az 1912. december 9-én meg
jelent 13. szám az utolsó. Ezután legfeljebb még egy ha meg
jelenhetett, de az is lehet, hogy ez a legutolsó szám. Amikor 
ugyanis 1913 áprilisában a Szegedi Királyi Ügyészség a sza
badkai polgármesteri hivatalnál az iránt érdeklődött, hogy mi 
van a Szabadkai Sport Újsággal, április 29-én azt a választ 
kapta a polgármestertől, hogy a felelős szerkesztőtől aznap 
vett jelentés szerint a Szabadkai Sport Újság még 1912. de
cember közepén megszűnt. És semmi nyoma annak, hogy a 
későbbiekben újra megindult volna.

Tréfás, avagy durva hangon

Az élclapok is meglehetősen korán megjelentek Szabad
ka sajtójának történetében. Az első volt a sorban a Bohó Mis
ka, amelyből csak egyetlen példány maradt fenn —  hála Joso 
šokčić gyűjtőszenvedélyének. Ez a példány ma a Szabadkai 
Városi Múzeumban található.

Az első évfolyam mutatványszáma (ez az egyetlen ma 
még megtalálható példány) 1889. szeptember 15-én látott nap
világot. Felelős szerkesztőjének neve után hiába nyomozunk, 
mert az is egyezik a lap címével, azaz a felelős szerkesztő is 
Bohó Miska. Hogy ki rejlik mögötte, azt ma már nehéz volna 
megállapítani ebből az egyetlen példányból. Kiadója, tulajdo
nosa ellenben ismert: Schlesinger Sándor (I. kör, Geiger Adolf- 
féle ház), s a lapot az ő könyvnyomdája állította elő.

A lap előfizetési ára egész évre 6 forint volt, de elő lelhe
tett fizetni fél- vagy negyedévre is. A mutatványszám, amelyet 
minden bizonnyal az ismertebb emberek címére küldtek szét, 
figyelmezteti az olvasókat:

»Jelen szóm megtartása kötelezettséggel jár és meg
tartóit előfizetőink sorába Iktatjuk; ellenesetben kérjük vissza
küldését.«



A lapban viccek és humoros versikék vennak, azt azon
ban sehol sem találhatjuk meg, hogy milyen időközökben is 
fog megjelenni a továbbiakban a Bohó Miska.

A lap tartalmának jellemzéséül hadd idézzek csupán egy 
versikét, illetve egy kis idézetet belőle. Bizonyos Both Istók 
írta —  alcíme szerint: »A la Bajza« — , a »költő« igazi nevét 
azonban nem sikerült megállapítanom. A vers címe (hiszen ép
pen azért ragadtam ki ezt, mert kapcsolatban van az előbbi
ekben elmondottakkal!) Stoczek sóhajtása, s alatta zárójelben 
a biztonság kedvéért még az is ott áll, hogy: humoros vers. 
Ezek után pedig hadd jöjjön maga az idézet!

»Múltadban nincs öröm,
Jövődben nincs remény:
Bácskai Ellenőr —
Miattad vérzem én.«

És a továbbiakból:

»Ki s z a b á l y t  alkotál 
S belé r e n d e i e t e t  
Megtiltani nekem:
A lapszerkezetet;

Kinek hatalma volt 
így elbánni velem . . .
Óh, Lázó . . .  Óh, Lázó,
Irgalom . . .  kegyelem!«

Nem tudni, hogy az egykori olvasóknak mennyire tet
szett az új utakon, a humor útjain járó első szabadkai lap, s 
hogy a mutatványszámon kívül egyáltalán megjelent-e belőle 
még valamely szám.

A sorrendben második vicclap tulajdonképpen az al
kalmi lapok sorába is besorozható, mert évente csak egyszer 
jelent meg, éspedig a mulatságok idején, farsangkor. Címe 
Bumberdó volt, s ebből az elferdített hangszernévből is lát
szik, hogy valami köze volt a zenéhez. A Bumberdó ugyanis a 
Szabadkai Dalegyesület farsangi lapja volt, melyet a dalárda 
táncmulatsága alkalmával adtak ki.

A ma még megtalálható számokban (egyet, mint a beve
zetőben megírtam, dr. Prokesch Mihály bocsátott ideigle
nesen rendelkezésemre, egy másikra pedig Dembitz Vilmos ha
gyatékában bukkantam rá, s ezt aztán a Szabadkai Városi 
Könyvtárnak adományoztam) hiába is keresnénk bármiféle ada
tot a lapra vonatkozólag. Nincs rajta sem évszám, sem nap, 
csak valami fiktív jelzés — a humor jegyében: az egyiken 
XXX. évfolyam 54. szám, a másodikon XXXI. évfolyam 53. szám, 
azzal, hogy »Megjelenik minden húshagyó kedden«. Az egyik
re kézzel fel van írva az 1894. évszám. És šokčić éppen ezt



az évet jelöli meg a keletkezés évének. A feltüntetett ár sem 
egyforma a két példányon. Az egyiken (az állítólagos XXX. 
évfolyambei in!) ez áll: »Előfizetési ár: az estélyen széjjelhord
va: Egész évre nyomorult 50 fillér, Félévre 25 régi krajcár, 
Negyedévre 12 1/2 garas aranyban. —  Egyes szám ára 25 kr.« 
Vagyis az ár ugyanannyi, akár egyes számra, akár egy egész 
évre vonatkozik, ami természetes is, hiszen csak egy szám 
jelent meg egész évben. A másik számon viszont, amely jó
val vékonyabb, valamivel mérsékeltebb az ár is, éspedig 40 
fillér, 20 krajcár, illetve 10 garas aranyban.

Ha azonban igazi adatok nincsenek is rajta, alcíme azért 
van, mint minden becsületes lapnak a múltban. E szerint a 
Bumberdó »dalármászati, dudorászati és fütyörészeti vicclöny«, 
s »A Szabadkai Bömbölde hivatalos lapja«. És megtaláljuk a 
szerkesztőség »címét« is, mely IX. kör Agyagos utca 32. (illetve 
a másik számon 9.) szám, III. emelet, 15. ajtó, a Mucsy— Pro- 
kesch-féle sült vályogverő intézettel szemben A XXX. »évfolya
mot« Krausz és Fischer (Bárány szálloda mellett) nyomdájá
ban, a XXXI-et pedig »Székely Simon körforgó (a nyomdasze
mélyzet legalább annak látta) gépén« állították elő. Végül a 
szerkesztőség közli, hogy »olvashatatlan kéziratok visszaadat
nak«, valamint hogy »fűzfapoéták szárított babérlevelekkel di- 
jaztatnak«.

Ennyit az általános adatokról, ha humorosak és fiktívek 
is. A szerkesztő nevét ugyan hiába keressük a lapon, de azért 
még ma is köztudomású és Šokčić is megemlítette kéziratban 
maradt munkájában, hogy a szerkesztő Grohmann Vilmos gim
náziumi tanár volt, aki Losoncon született 1862-ben. Magyart, 
latint, görögöt és szépírást tanított, s amellett lelkes dalár- 
dista is volt. Mint az énekkar tagja vállalkozott a Bumberdó 
szerkesztésére is, sőt később a Szabadkai Dalegyesület tit
kára volt. Tizennyolc évig tanárkodott Szabadkán, és 1905 
február elején (vagy január végén) halt meg Losoncon.

A lapban nem rövid viccek vannak, hanem hosszabb hu
moros írások. Egy cikk például a Szabadkai Bömbölde évi 
közgyűléséről számol be — párbeszéd formájában — , amely
ben többek között Kosztolányi (Árpád) tikár, Brenner József 
dr. (Csáth Géza édesapja) fökarmester, Mucsy György elnök, 
Grohmann Vilmos stb. stb. vesznek részt. Van a lapban Tőzs
de, Irodalom és Művészet, Személyi Hírek, Vegyes Hírek, Ap
róságok, Törvényszéki Csarnok, Szerkesztői üzenetek, Nyílt tér
—  vagyis mindazok a rovatok, amelyek megtalálhatók a ve
gyes tartalmú társadalmi és politikai lapokban is, de persze 
mind csupa humoros írással. A XXXI. évfolyam száma pedig 
a Szabadkai Bömbölde működő tagjainak arcképcsarnokát 
közli, néhány szavas bemutatással. Köztük van dr. Bíró Károly, 
a leendő polgármester, dr. Brenner József, dr. Klein Adolf, 
Kosztolányi Árpád, dr. Révfy Jenő stb.



Šokčić azt írja, hogy a Bumberdó olyan gazdag tarta
lommal jelent meg, hogy az emberek egész évben erről be
széltek. Nehogy azt higgyük azonban, hogy ez az évente egy
szer, farsang idején megjelenő vicclap osztatlan lelkesedést 
váltott ki a lakosság körében. Éppen ellenkezőleg! A klerikális 
néppárti sajtó nagyon is élesen támadta.

A Subotiőke novine 1894. február 11-i számában például 
Egy bunyevác katolikus (Jedan katolik Bunjevac) aláírással 
egyebek között ezt írja a Bumberdóról:

»Egy másik botrány is voJt farsangkor. A szabadkai ma
gyar dalegyesület kiadott valami —  állítólagos vicclapot, amely
ben egyebek között csúfot űzött a házasságkötésből is. Ezen 
annál inkább csodálkozunk, mert tudjuk, hogy ugyanez a dal
egyesület ingyenesen lakik a városi gymnasium épületében. 
Ingyenesen használja a város tüzelőjét és világítását, másrészt 
pedig ezek az urak tudják, hogy Szabadka város közössége 
a keresztény házasság mellett foglalt állást.«

1896. február 23-i számában pedig a Szabadka és Vidéke 
fejezi ki nemtetszését a Bumberdóval kapcsolatban. Ezeket 
olvashatjuk benne:303

»A szabadkai Bömbölde (maga választotta ezt a nevet), 
illetve kaszinói dalárda húshagyó keddi élclapját B u m b e r- 
d ó címmel az idén is kiadta. Olvasóink tudják, hogy a böm- 
böldének ezen termékét két év előtt jogosan támadtuk meg. 
Ami a mostani Bumberdót illeti, ez úttal konstatálhatjuk azt, 
hogy az élclap most sem ment minden ízetlenségtől és meg 
nem engedhető sikamlós kétértelműségektől. Az pedig, hogy 
az élclap egyes tanárokat sértően nevez el, továbbá diákokat 
névszerint említ, az amúgy is laza fögimnáziumi fegyelmet nem 
fogja emelni, és a tanári kar figyelmébe ajánlható, miután —  
nyíltan mondjuk —  a Bumberdó vezérszerkesztője egy főgimn. 
tanár.«

De hát hogyan is nyilatkozott két esztendővel előbb a 
Bumberdó ról ugyanez a lap? Először is beszámolt arról, hogy 
a szabadkai dalárda február 5-én tartotta betiócestélyét a 
Pest szálló nagytermében, amelyen még gimnáziumi tanulók 
is részt vettek, aztán így folytatja:304

»Ezt azért említettem meg, mert a bohócestélyen a cím
szerepet egy főgimnáziumi tanár — G. V. (azaz Grohmann Vil
mos — K. T.) vitte. A tanárok szereplését a társadalomban 
szívesen nézem, de csak akkor, ha az a szereplés nekik meg- 
felőle. G. V. tanárnak az napi szereplését azonban nem szí
vesen néztem, s pedig két szempontból, először: mert egy ízlés
telen bohócot adott, tefe ügyetlen karikatúrákkal, melyek egy 
komoly tanárhoz éppen nem illenek tanítványok jelenlétében, 
másodszor: azt meg éppen megrovandónak találom, hogy ő, 
aki állásánál fogva arra van hivatva, hogy a népízlést és az



erkölcsiséget terjessze a társadalomban, mondom, ő egy Bum
berdó cimü, úgy szépészeti mint morális szempontból minden 
kritikán alul álló humorisztikus lapot adott ki, mely lap akkor 
este a jelenvoltak — tehát tanítványai —  között is árusíttatott, 
mit azok meg is vettek, s most épülnek tanárjuk által szerkesz
tett erkölcsrontó fércmunkán. —  E város erkölcsös és vallásos 
közössége talán méltóbb kezekbe is tehetné gyermekei neve
lését, s nem ilyen rideg szivü, üreslelkű és életunt tanáréba, 
minő G. V. Azt csodáljuk, hogy ilyen dolog a dalárda tudtával 
jelenik meg.«

Van aztán még egy cikk is ebben a számban. Ez már 
egyenesen Grohmann Vilmoshoz, azaz hogy G. V. úrhoz szól 
levél formájában, a következőképpen:305

»Hát olyan kevés már az éle fegyvere által irtani méltó 
sok rossz, bűn, dudva városunkban —  avagy oly szűk az ön 
látóköre — hogy azok helyett csak személyeskedésekkel tölt
hette meg az ön Bumberdóját —  no meg a katholikusok kigú
nyolásával? Más vallás felekezetbeliek között már nincs meg
róni való?«

». ..  kénytelen volt ön személyeskedni, meg a hitükhöz 
hű katholikusokat, különösen pedig kath. papokat kigúnyolni? 
Bántja önt az, ha a katholikusok vallásuk hitelveihez ragasz
kodnak: hogy a házasságot szentségnek tartják, melyet szent 
vallásunk szerint érvényesen csak Isten oltára előtt lehet 
megkötni?

Mégy egyet! ön tudta, hogy a dalestélyen sok katholikus, 
sok ifjú tanuló, serdülő leány lesz jelen, akik az estélyhez tar
tozó Bumberdót olvasni fogják. Ezt tudva, nem csúnya dolog 
volt-e ott kath. papokat pellengérre állítani, valószínűleg azon 
célzattal, hogy vallásunkat hirdető, magyarázó és védó szava
ikat hitelüktől már előre megfossza?«

»ön sem az első, sem az utolsó, akik a katholikus val
lást megszüntetni, a katholikusokat pedig hájfejű bigottoknak 
föltüntetni, gyűlöletes és nevetségessé akarják tenni. Nem fé
lünk! Isteni ígéret biztosít, hogy sz. egyházunk, valamint im
már közel két ezredéve minden üldözés és gúny dacára fönn
áll, virágzik és terjeszkedik; az üldözők és gúnyolódók e I p o r- 
I a d t a k : úgy lesz az ezután is az utolsó napig, ön és elvtár
sainak s a pokol kapujának minden támadásai és csúfolódá
sai dacára.«

Mondom, ez a klerikális néppárti sajtó hangja. Mert meg
emlékeztek azért más lapok is a dalárda táncmulatságáról, de 
korántsem a támadás hangján. A Bácskai Ellenőr például 1896. 
február 20-i, 15. számában szintén közli, hogy a Szabadkai 
Dalegyesület farsangi estet rendezett a Pest-városhoz címzett 
szálloda nagytermében, éspedig színes műsorral, amelynek 
szerves része volt a Bumberdó is. Az est keretében fellépett a



férfikar, azonkívül szólószámok, olasz dalok és magyar nép
dalok is műsoron szerepeltek. A Bácskai Ellenőr említett szá
mának 1. oldalán Emlékmondatok címmel még közli is a 
dalegyesület tagjainak a Bumberdó bán közzétett »bölcs mon
dásait«. De hát a Bácskai Ellenőr nem volt klerikális lap.

Az itt élő bunyevácságnak az első világháború előtt csak 
társadalmi lapjai voltak. Éppen ezért feltűnő a Szabadka és 
Vidékének az az 1894. december 2-i számában, a 4. oldalon 
megjelent kis hír, amely így hangzik:

»0 j l ap.  Újévtől kezdve Kokalo cím alatt — mint a 
Neven irja — bunyevác élclap indul meg.«

Vajon a Bumberdó adta meg hozzá az indítékot? Nem 
tudni. Ahogy nem tudom azt sem, hogy a Kokalo (kb. a. m. 
kotnyeles, kíváncsiskodó) valóban megjelent-e újévre, hogy 
Szabadkán jelent-e meg, s ha igen, meddig élt. fgy hát inkább 
csak a rend kedvéért regisztrálom a Szabadka és Vidékének 
ezt a kis hírét.

A most sorra következő lap igen nevezetes — nemcsak 
arról, hogy címét a helyesírás minden szabályától függetlenül 
egy szó olyan formájában választotta meg, amely forma még 
a tájszavak szótárában sem fordul elő, hanem legalább ilyen 
mértékben arról, hogy szerkesztője egy olyan markáns, az új
ságírói etika törvényeivel össze nem egyeztethető személy 
volt, akinek távozása után valósággal föllélegzett a város. A 
lap címe Menykű, szerkesztőjének neve pedig Kepes Tibor.

Hadd beszéljek először is a lapról!
A szegedi Somogyi Könyvtárban és a budapesti Széche

nyi Könyvtárban is találhatók belőle fennmaradt példányok, de 
csak 1907-ből. Ezek azonban már a második évfolyamból valók. 
A Menykű első száma 1906-ban jelenhetett meg, de ebből az 
évből nem maradt egyetlen példány sem. Alcíme szerint hu- 
morisztikus hetilap volt. Szerkesztősége és kiadóhivatala a 
Petőfi utca 62. szám alatt működött. A lap többször is változ
tatott nyomdát. Šokčić szerint Lipsitz Sándor nyomdája állította 
elő. A Budapesten megtalálható számok egy részét Cserni
csek Imre palánkai könyvnyomdájában nyomták, később azon
ban a lap nyomása átkerült Zomborba, Bosnyák Ernő villa
mos könyvnyomdájába.

Hadd idézzem megint Šokčić megállapítását, amely sze
rint a Menykű skrupulus nélküli lap volt, állandóan támadott 
bizonyos ismert szabadkai személyiségeket, úgyhogy emiatt 
ő maga is sok támadásnak volt kitéve, és sokan beperelték a 
bíróság előtt. Erről azonban majd Kepes személyével kapcso
latban szólok részletesebben. Magával a lappal kapcsolatban 
el kell mondanom, hogy úgynevezett »Garantírozott hírek«-kel 
kezdődött. Ezekben a hírekben igen sok vesézés volt a szabad
kai lapok és újságírók ellen is. Hadd jegyzek ide ezek közül 
egyet-kettőt! íme:



»A F ü g g e t l e n s é g  című színházi élclap korán reg
gel jelenik meg. Szegény Szabadka! íme most reád illik az 
új közmondás, hogy aki korán kel, szemetet lel!«

Vagy:
»A B á c s k a i - H í r l a p  szerkesztősége jóakaróit és 

barátait lerajzoltatta s a rajzokat a szerkesztőség falára kifüg
gesztette. Szép és megható dolog, de hogy a képtár teljes le
gyen, ajánljuk egy rinocerosz, egy víziló, egy csimpánsz és egy 
két pú pú tevének megfestését és kifüggesztését.«

A lapban rendszeresen visszatérő rovatok a Színházi bőm- 
bonok, a Színház és Vidéke, az Aktuális kínos kérdések, a 
Szerkesztői üzenetek és a Mi nem igaz? Ebből az utóbbi ro
vatból, azaz a Mi nem igaz? kérdésre adott válaszokból is ki
jegyeztem néhányat:

»Hogy az Új-Bácskát a többi lapok örömmel üdvözölték«.
És:
»Hogy a megye közigazgatása kifogástalan.«
És állandó rovata volt a lapnak a Zombori szilánkok is, 

teljes oldalszélességű címmel. De ekkor már a lapot Zombor
ban nyomták.

A Széchenyi Könytárban az 1907. június 13-i az utolsó, 
Šokčić azonban azt írja —  nem tudom, milyen alapon — , hogy 
a lap —  a jelek szerint — három évig jelent meg, tehát 1908- 
ban szűnt meg. 1908. évi példányok azonban nincsenek sem 
Budapesten, sem Szegeden.

A lap után pedig hadd szólok néhány szót — egykori 
lapidézetek alapján —  Kepes Tiborról, a szerkesztőről is!

A Bácsmegyei Napló 1929. május 12-i számában Tamás 
István nagyobb cikket irt Aczél Henrik festőművészről, s en
nek keretében egyebek között idézi Aczélnak Kepes Tiborra 
emlékező szavait is, ilyenformán:

» . . .  hatalmas testalkatú, bivaly erejű férfi volt, akitől 
az egész város rettegett. Ha beállított egy kereskedőhöz hir
detésért, nem merték megtagadni tőle, mert jaj volt az ellen
kezőnek. A legközelebbi Mennykőben kegyetlenül kiszerkesz
tette. Szó sincs ebben a lapban szellemeskedésről, vagy tré
fáról, a legdurvább sértések halmazát zúdította haragosaira. 
Aki aztán panaszkodni, vagy pláne tiltakozni mert, azzal szem
ben Kepes tettlegességre vetemedett.«

Lapját —  mint Tamás István megjegyzi — az egész vá
ros gyűlölte, de az egész város olvasta.

Több mint egy évig garázdálkodott a szabadkai sajtó
ban —  tudjuk meg a továbbiakból. — »Aztán utolérte a ne-



mezis. Belekötött a rendőrségbe és amikor egy ízben része
gen ordítozott az utcán, rendőrök fogták le és kegyetlenül el
verték. Az egész város ujjongott örömében.« Kepes aztán hosz- 
szú cikkben számolt be erről a szörnyű eseményről, ilyen al
címekkel: »Útonállás egyenruhában! Az utca hóhérai! Fele
lős szerkesztőnket a rendőrségre hurcolták!«

Aztán egyre inkább alulmaradt a verekedésben, mert 
többen összefogtak ellene, és közös erővel alaposan helyben
hagyták. Végül a városi tanács örökre kitiltotta Szabadka terü
letéről mint közveszélyes munkakerülőt.

Szabadkáról Kassára került, de azért még az elkövet
kező években is nem egyszer szerepelt az itteni lapok hasáb
jain. A Bácskai Napló például 1908. május 24-i számában kö
zölte egy Kassáról küldött nyilatkozatát. Ennek előzményeként 
azonban tudni kell, hogy Kepes még szabadkai működése 
során sok más mellett heves kirohanást intézett Mészáros Béla 
katolikus pap, a keresztényszocialista párt egyik sokat sze
replő vezetőembere ellen. Nos, Mészáros Béla sajtópert in
dított Kepes Tibor ellen, s ezzel kapcsolatos a Kassáról 'kül
dött nyilatkozat, amely így hangzik:

»Mélyen tisztelt Főtisztelendő Úr!
Napok óta ágyban fekvő beteg vagyok s ma, hogy Tisz- 

telendőséged ellen elkövetett rágalmazás vétségének tárgyalá
sára megkaptam az idézést, orvosaim tilalmára felkeltem az 
ágyamból, s e levél megírásához fogtam.

Tisztelendőségnek már alkalma volt meggyőződni arról, 
hogy én mindig felemelt fővel álltam bíráim előtt s vajmi ke
veset törődtem azzal, ha elítéltek, mert megvoltam arról győ
ződve, hogy igazságomért szenvedek. Soha senkitől sem kér
tem kegyelmet, sem bocsánatot, mert nem volt miért, de most, 
mikor már szinte meg kell békülnöm a mindent megváltó ha
lállal, tollat vettem elő s írom e pár sort bizalommal. Tisztelen
dő úr! Mikor ön ellen megjelent a cikkem, nekem fájt az leg
jobban, mert önt mindig tiszteltem, becsültem, »jóbarátaim« 
beleugrattak, gálád módon felhecceitek s én gyermeki ésszel 
hallgattam rájuk, melynek levét most iszom: a nyomort, a nél
külözést. Megútáltam önmagamat, szinte várom a jótékony ha
lált. Hisz oly nyomorult, szánni való ember vagyok, hozzám 
képest egy koldus boldog, mert neki legalább van egy-két 
jóembere, de nekem az sincs. Nincs egy jóakaróm, nincs sen
kim, csak egy Istenem! E levelet egy lelkiatyának írom, kiben 
megvan a könyörületesség, ki meg tud bocsájtani az ellene 
vétőknek, bocsásson meg tehát nekem is, eleget szenvedek 
bűneimért. Nem bánom, ha a törvény meg is büntet, csak az 
ön bocsánatát megkapjam!

Tisztelendő úr! Nem bírok többet írni, a betűk össze 
futnak szemeim előtt, még egyszer kérem, legyen tekintettel



nyomorult voltomra és igaz bűnbánatomra, bocsásson meg, a 
bocsánatra érdemes leszek, ígérem!

Kassa, 1908. május 10.
Megtisztelő sorait kérve vagyok alázatos tisztelője

Kepes Tibor«
A levélhez — mint a Bácskai Napló irta —  csatolva volt 

egy nyilatkozat is, melyben Kepes Tibor közli, hogy a Menykű 
1907. október 19-i számában Mészáros Béla ellen irt cikk ha
zug, elferdített információk alapján íródott, a benne foglalt ál
lítások a valóságot teljesen nélkülözik, ezért legmélyebb saj
nálkozását fejezi ki, és bocsánatot kér.

És ebben a számban még egy cikk is van Szabadka egy
kori újságíróréméről Kepes Tibor megtérése címmel. Mert 
igen jellemző az ügyre, érdemes ebbe is beleolvasni. A Bács
kai Napló először is azt szögezi le, hogy annak idején már 
megírta, hogy Kepes Tibor félrevezetés áldozata, s hogy a 
»vörös demokraták« eszközül használták föl, hogy egyház- 
gyűlöletüket terjesszék. így folytatja:

»Anyagi helyzete, a hízelgés, mely jóhiszeműségét fél
revezette, a fiatalkor ki nem forrt szereplési vágya, mind al
kalmasak voltak arra, hogy azon sok igazság mellett, amit 
egyesekről megírt, rosszat is műveltessenek vele az érdekelt 
vezetők tetszése szerint.

é s  a sokat hányt vetett fiatalember most szánja bűneit, 
s oktatást nyerve meggyőződött a katholicizmus igazságairól. 
Bocsánatot kér a megbántottaktól. A katholicizmus szeretető 
pedig megbocsát s felveszi őt azok közé, akik szent fogadalmat 
tesznek, hogy Krisztus igazságának útján haladnak.«

Ezután egy táviratot is közöl a Bácskai Napló, mely így 
hangzik:

»Mészáros káplán Szabadka Kepest hétfőn keresztelem 
Holló aulista.«

S a távirattal majdnem egyidejűleg még egy levél is 
érkezett Kepes Tibortól. Ezt is megtalálhatjuk a Bácskai Nap
lónak ebben a számában. Egyebek között ezt olvashatjuk ben
ne:

»Mióta elmentem Szabadkáról, nem volt egy nyugodt 
percem sem. A lelki ismeretem bántott, hogy én, aki mindig 
híve voltam a katholikus egyháznak, annak felszentelt papjai 
ellen fordítottam a toliamat. Éjjel-nappal bújtam a kath. hitet, 
s arra a meggyőződésre jutottam, hogy ez a hit az egyedüli, 
melyben az ember üdvözülhet. Meggyőződtem a hit szentségé
ről s meggyőződésemet tett is követte! A katékizmust szorgal
masan tanultam, és mikor lelkemet meggyőztóm a hit igazsá
gairól, jelentkeztem a plébánián, hogy katholikus leszek« —  
»Holló Ferenc főtisztelendő úr a hitoktatóm és Csáky Adorján 
a keresztatyám. Hétfőn, f. hó 25-én lesz a keresztelőm.«



Ehhez a csodálatos megtéréshez bizonyára nem kell sem
miféle kommentár. De azért hadd idézzem ehelyett magának e 
levélnek utolsó mondatát, mely így hangzik: »Hiszem azt, hogy 
íeíkiatyám kegyes lesz, megbocsájt nekem és az ellenem tett 
f e l j e l e n t é s t  v i s s z a v o n j a . «  (Kiemelés tőlem — K. T.)

Sok hűhó tehát —  egy feljelentés-visszavonásért. De a 
katolikusoknak elegendő volt ez. Győztek. És győzött Kepes 
Tibor is: egyszerűen szakmát változtatott: detektív lett. Erről 
is a Bácskai Naplóból szerezhetünk tudomást, éspedig az 1910. 
április 22-i számból, mely beszámol arról, hogy ez »a sok vi
hart átélt fiatalember, akinek Szabadkán is sok rosszban volt 
része, majd a saját hibája, majd mások biztatása következté
ben« — mint a kassai Felvidéki Újság beszámol róla —  felcsa
pott detektívnek, és igen nagy sikerrel végzi detektívi teendőit.

Egészen logikus befejezés! Támadta mint újságíró a ka
tolikus papokat — s aztán ő maga is megtért; hajba kapott 
mint zug új ság író a szabadkai rendőrökkel — s aztán Kassán ő 
maga is fölcsapott detektívnek. Egy izgága, mások gyengesé
géből élő ember életének méltó megkoronázása.

Ha arra gondolunk, hogy a Ménykü »szelleme« más la
pok hasábjairól is »sugárzott«, akkor minden bizonnyal nagy 
megértéssel kell olvasnunk azt a bejelentést, ameílyet K. Orosz
lány Gábor és Havas Emil nyújtottak be Braun Adolffal együtt 
a polgármesterihez 1906. augusztus 5-én. Ez a bejelentés 
ugyanis így hangzik:306

»Nagyságos Polgármester Űr!
Megcsömörölve attól az irodalmi szellemtől, mely Sza

badkán egy idő óta dühöng, elhatároztuk, hogy 1906. augusz
tus havában, Szabadkán, egy minden vasárnap megjelenő tár
sadalmi élclapot indítunk Rakéta címen. A lap Braun Adolf 
nyomdatulajdonos (Szabadka, VII. kör Batthyány utca) kiadá
sában, — krizbai Oroszlány Gábor és Havas Emil szabadkai 
lakosok, újságírók felelős szerkesztése alatt jelenik meg.

E bejelentés alapján tisztelettel kérem Nagyságodat, mél
tóztassék a fentieket tudomásul venni, és a tudomásulvételről 
bennünket értesíteni szíveskedjék.«

A Ménykü és a Rakéta tehát nagyjából egy időben látta 
meg a napvilágot, tekintettel azonban arra, hogy a Menykű 
első évfolyambeli számai nincsenek meg, és nem találtam a 
levéltárban sem ezzel a lappal kapcsolatos bejelentést, így 
nem állapíthattam meg, hogy napra melyik a kettő közül az 
idősebb. A tartalom összehasonlítása azonban már félreérthe- 
tetlenül a Rakéta mellett szól. Ez ugyanis már igazi élclap, 
nem csupán öncélú gúnyolódásokat, sértő vesézéseket tartal
maz, hanem tréfáinak megvan a társadalmi alapja is.



Az első szám 1906. augusztus 19-én jelent meg. Braun 
Adolf kiadónak a gőzfürdővel szemben levő nyomdája állította 
elő. Teljes alcíme így hangzott: »Humoros hetilap —  rajzok
kal«. A rajzok ott kezdődtek mindjárt az 1. oldalon: Boros Béla 
karikatúrái. A továbbiakban aztán humoros versikéket, vicceket, 
hosszabb humoros írásokat, no meg a Mi az újság? rovatot ta
lálhatta az olvasó. Ez az utóbbi afféle rosszmájú megjegyzé
seket tartalmazott, például ilyesfélét:

»Az o b t y i n á r  u r a k  elismerik, hogy Bíró Károly 
polgárnagy beszédei teli vannak szép mondásokkal. Azonban 
sokan szeretnék hallani a legszebb mondását: t. i. a le  m o n 
d á s  t.«

De a városi mérnöki hivatal sem kerüli el a csipkelődést, 
mert a Rakéta szerint egy ilyen jelentést küldött a Városi Ta
nácsnak:

»Tekintetes Tanács!
Jelentem, hogy a Pest szálloda újra alakításánál fel

gyülemlett földet egy mélyre ásott gödörbe hordattam.
Szíves utasítást kérek arra nézve, hogy a gödör ásás 

következtében kiásott földdel mit csináljunk.«
És hogy a sajtó se maradjon ki, hát van egy ilyen hir

detés is a Rakétában:

Halló! Halló!
!! E m b e r e k !  Ne  s i e s s e t e k ! !

Fizessetek elő az új vicclapra, a
H É T F Ő I  Ú J S A G - r a .

Islem drágább, mint a Rakéta, és több és
jobb vioc van benne.

E m b e r e k !  S i e s s e t e k !
! ! !  Találjátok szögén a fejet 11!

Hallói Halló!

A 8. számban már elmaradt Havas Emil neve, és csak 
Oroszlány Gábor maradt a felelős szerkesztő. Hadd szólok 
róla is néhány szót! Marosvásárhelyről jött Szabadkára, s 
amikor 1907-ben megvált a Rakétától, a Függetlenség szerkesz
tőségébe lépett. Dolgozott aztán a Bácskai Hírlapná\ is, ős 
1910 körül segédszerkesztője volt. Hogy mi volt a további 
sorsa, arra vonatkozóan csak annyit tudok, hogy a Hírlap 
1925-ben beszámolt arról, hogy ebben az időben Békésgyillán 
volt lapszerkesztő, és vitája támadt több városi tisztviselővel, 
amiből lovagias ügy keletkezett, méghozzá tizenhétszeres, 
amely azonban végül is tömeges bocsánatkéréssel békésen 
elintéződött.



Az imént már említettem, hogy 1907-ben Oroszlány Gábor 
már a Függetlenség szerkesztőségébe lépett be. A Rakétától] a
12. szám megjelenésekor vált meg, legalább is ekkor került 
le a neve a lapról, és helyette egyszerű írói álnév: Casanova 
szerepelt felelős szerkesztőként, de az olvasóhoz intézett sza
vak szerint: ha új név is Casanova, azért »az eddigi szellem
ben és ugyanily irányban« szerkeszti a továbbiakban a Ra
kétát. Aztán a 16. számtól kezdve már Casanova neve is el
tűnik, s az új felelős szerkesztő Ostor Balázs.

A Széchenyi Könyvtárban az 1907. március 31-i szám 
az utolsó, és ezután már valóban nem is jelent meg több. 
Ezt pedig nem csupán a Menykű Garantirozott hírek rovatában 
közölt kis hír alapján tudhatjuk, amely szerint a Rakéta meg
szűnt élni,307 hanem sokkal hitelesebb adat is igazolja, egy 
régi akta,308 amelyből félreérthetetlenül kiderül, hogy az 1907. 
március 31-i szám az utolsó volt — mint a második évfolyam
13. száma.

Még ugyanebben az évben, 1907-ben megjelent egy 
újabb élclap is, a Bomba, amely igen-igen közeli rokona volt 
a Menykűnek, sőt még súlyosbítva is azzal, hogy nyelvezete, 
hibás helyesírása sokszor valóságos megcsúfolása volt a ma
gyar nyelvnek, amit még a nyomdai előállítás primitívsége is 
súlyosbított.

A Bomba első száma 1907. február 24-én került ki a 
nyomdából, de még ez a dátum is kétes, a belső oldalakon 
ugyanis február 23-̂ a áll. Szerkesztősége és kiadóhivatala a 
Lipsitz-féle könyvnyomdában volt. Felelős szerkesztője ennek 
a lapnak sincs —  csupán egy álnév: Lámpás. Nem akarok 
találgatni, de nem állhatom meg, hogy meg ne jegyezzem: 
Lipsi tznék társa volt Lampel, s a Lampel név gyanúsan ha
sonlít a Lámpás szóra. Ez azonban csupán olyan ötlet részem
ről, aminek semmiféle komoly alapja nincs, bár az is lehet, 
hogy nem járok rossz nyomon.

Lipsitz és társának (valószínűleg már ekkor is Lampel a 
társ!) a gimnáziummal szemben volt a könyvnyomdája, s itt 
készült a lap, amely minden vasárnap jelent meg.

Bevallom, amikor a lapokat beosztottam, sokáig haboz
tam, hogy hová is sorozzam be a Bombát: a társadalmi, vagy 
az élclapok közé. És ezt a habozást nem a lap társadalmi 
súlya okozta, hanem éppen ellenkezőleg, az a körülmény, hogy 
vicclapnak is gyengének találtam, bár a beköszöntő vezércik
ke »társadalmi lap«-nak nevezi, melynek az a célja, hogy az 
olvasók elé tárja »szűkebb hazánk ferdeségeit«. »Pellengére 
állítjuk az élősdieket« —  közli a lap, s aztán így folytatja:

»A Sajtó alávaló rablóit irtani kell. Fegyver lesz e lep 
ellenük, szolgálni fogjuk a hamisítatlan közvéleményt, melyet 
ugyan nem mi csinálunk, de mi azt nyomtatott betűvel meg
örökítjük.«



»Hadd pusztítsa hát a fekélyt, a paranizmust (?!) a 
Bomba'

Ebben a számában egyébként mintha Kepes Tiborra cé
lozna, bár nem nevezi meg. Ugyanis egy felvidékről Szabadká
ra került egyént tűz tollhegyre, aki »szerkesztő úr« lett, s meg
fenyegetett mindenkit, hogy »kiteszi, ha nem hirdet szenny 
lapjában«. Aztán így folytatja:

»Kávéházakban kötekedő strohman, ki tíz szót se tud 
leírni. Mások bérence. Szerkesztői mániája megszédítette, s 
rohan az őrületben, ennek az alaknak egyéb csínjáról a jövő 
számunkban fogunk beszámolni.«

Minden bizonnyal ehhez az Ígérethez kapcsolódik a már
cius 2-án megjelent 3. szám cikke, amelyet nem is a mondani
valója, hanem sokkal inkább rettenetes primitivizmusa miatt 
érdemes idézni, mégpedig minden helyesírási és sajtóhibájá
val egyetemben. A cikk címe is igen ígéretes már: »Egy Zuglap 
író üzelmei«. S aztán a szöveg:

»A spelitőr kocsist amint mi le lepleztük bácska egy má
sik nagy városba tette átt székhelyéit meg az itteni bíróság 
csak a napokban áfitotta elő a rendőrségnél a folyik elfenne 
az általa elkövetett lopás betörés valamint 11 rendbeli becsü
let sértés és rágalomért a tegyitő eljárás. Adig már gaz ságait 
más városba helyezte át.

Az a sok felképelés a mit Szabadkán kapott, Zomborban 
is ismétlődött. Ez a gaz fickó zsarol és vas durunyal jár az 
ntczán csodálkozunk a mi rendőrségünkön ily közveszélyes 
csavargói miért tűr meg. Vagy azt várják míg valaki lelövi mint 
egy kobor veszett ebet. Hogy városunkat ettől a gazfickótól 
megszabadítsa.«

Aztán 1908. január 26-án jelentkezik újra a Bomba. Ekkor 
már azt is közli, íhogy a szerkesztőség a VI. köri Petőfi utca 
88. szám alatt van, a bevezető cikkből pedig a következőket 
tudhatjuk meg:

»E címen már a múlt évben jelent meg Szabadkán egy 
hetilap s akkor a már megszűnt Menykűvel között egyezsé
günknél fogva voltunk kénytelenek a lapot beszüntetni.

Úgyszólván közkívánatra újra gép alá adjúk a lapot. Nem 
frázis gyárait, sem ollózó műhelyt vagy becsület rablást nem 
csinálunk, hanem híven a szabad sajtó elvével megírjuk azt, 
ami igaz; védelembe vesszük az elnyomott igazságot.«

így, az idézett szavak megvilágításában, no meg az előz
mények, azaz Kepes Tibor szabadkai működésének ismere
tében már nyilvánvalóvá válik, hogy mi is történt. Kepes Tibor 
tehát Lipsitzékre is kivetette 'horgát, zsarolta őket, s végül azzal 
a bizonyos »egyezséggel« még a Bomba beszüntetését is el
érte, hogy a Menykűnek ne legyen vetélytársa.



Ebben az időben egyébként már Lipsitz S. Sándor felelt 
a lap szerkesztéséért. Mielőtt megemlékeznék arról a vezér
cikkről, amelyet az újrainduló lap első számában írt, minden 
bizonnyal ismertetnem kell egy-két szóval személyét is. Ta
lán ott kell kezdenem, hogy nyomdája mellett — mint az 
akkori idők nyomdászainak általában — könyv- és papírkeres
kedése, valamint kölcsönkönyvtára is volt. A Függetlenség 
1907. augusztus 15-*i számában hirdetést közöl — bizonyára 
abból az alkalomból, hogy éppen ekkorjában megnagyobbí
totta antikváriumát. A hirdetés szövege szerint: »Havi 1 kor.- 
ért több mint 10.000 kötet könyv olvasható a Lipsitz-féle köl
csönkönyvtárbán«, mely »a világhírű PROGRESS nikotin fogóval 
ellátott cigaretta hüvely íögyáriraktár«-a 'is. A boltban továbbá 
kaphatók voltak képeslapok — nagy választékban, »zenemű
vek, könyvek új és ódon állapotban, rendkívül olcsón«. Hogy 
el ne felejtsem mondani, ez az antikvárium a Petőfi utcai dr. 
Blum-iféle házban volt.

A Bácskai Napló, a keresztényszocialista párt lapja azon
ban sefhogy sem volt kibékülve Lipsitz személyével. 1909. ok
tóber 21 -i számában például azt közölte, hogy »Lipschitz zsidó 
antiquárius egy röpívet terjesztett, melyben pimasz gyalázko- 
désokat röpített világgá az apácák ellen s iparkodott igy meg
mételyezni a fényifjúság lelkét is. A szociáldemokrata és a 
szabadkőművesség zsoldosainak megszokott, de undorító harc
modora.

A röpívet Maxi, a zsidó sarki hordár terjesztette.
Ezen gafádság miatt álltak tegnap mindketten a szegedi 

esküdtbíróság előtt, mely Lipschitzet kétheti, Maxi hordárt egy
heti fogházzal büntette« — írja a Bácskai Napló cikkében, mely
nek A megbüntetett pornográfus címet adta.

Dr. Veréb Gyula lapja azonban a továbbiakban is foglal
kozott még Lipsitz személyével. Lipsitz ugyanis —  mint a 
Bácskai Napló közli — , akit a szegedi esküdtbíróság szemé
remsértő nyomtatvány írásáért 3 havi fogházbüntetéssel súj
tott, színdarabot is írt —  Rableány címmel. Ebben a három 
felvonásos társadalmi színműben —  megint csak a Bácskai 
Napló szerint —  a szociáldemokráciát akarja dicsőíteni, »iga
zában azonban a szociáldemokrácia egyenes kicsúfolása a 
fércelmény.« Aztán így folytatja:

« . . .  Egy kis társaságnak az a szerencsétlen ötlete tá
madt, hogy előadják ezt a fércelményt. Méltó helyül erre a 
Kölcsey-utcai Irsay-féíe korcsmát választották. Itt folytak a pró
bák heteken át, amikor is iparos ifjak és leányok szinte bele
izzadtak a próba nehézségeibe.«309

A Bácskai Naptó előadásából megtudjuk még azt is, 
hogy amikor már betanulták a darabot, és a főpróbát is meg



tartották, akkor (jött a rendőrség, és Szalay Mátyás rendőrfő
kapitány nem engedélyezte az előadást a darabban foglalt 
»haza, vallás és erkölcsellenes kitételek miatt.«

A Lipsitz-cég azonban az ilyen kudarcok ellenére is élt 
tovább — a későbbiekben már mint Lipsitz és Lampel, és 
fennállt még 1925-ben is.

De hát én Lipsitz Sándornak az újra megjelent Bomba 
első számában olvasható vezércikkénél hagytam abba. Hadd 
térek hát vissza ehhez a Válságos idők címet viselő íráshoz, 
amelyben felpanaszoilta, hogy »Urak! önök a népről megfe
ledkeznek, önök a hatalom és hiúság vásáréul eladják a népet, 
mert az önök küzdelme csupa komédia, akkor midőn ezer 
meg ezer polgár nyomorog. A pékek kartett kötnek, a süte
mény kisebb lesz, a kenyér drágább. A mészárosok pedig a 
húst kénye kedvük szerint árulják. A piacon élelmi uzsora 
működik. Az adóprés és a házi urak kapzsisága nálunk is mű
ködik. A pénz piac pedig egész uzsora formában van. A fa és 
szén ára oly magas, hogy az emberek szájából a kenyeret 
veszi ki.«

és  cikkét így fejezi be:
»Urak, itt az idő tenni is a népért nem csak kiabálni s 

akkor elmúlnak a válságos idők.«
Erek után talán érthetőbbé válik, hogy miért 'is haboz

tam a Bomba besorolásakor: társadalmi lap-e hát, avagy élc- 
lap. Mert lehet, hogy az emberies érzés íratta ezeket a soro
kat, de primitivizmusuk nyilvánvaló. És a lap humorrésze sem 
áll magasabb színvonalon.

Egyébként feltétlenül meg kell említeni azt is, hogy min
den eddig elmondott, a Menykű szerepére vonatkozó, ténynek 
látszó megállapítások ellenére az újraindulás utáni 2. számban 
maga Kepes Tibor is szerepelt a Bombában, mégpedig arra 
az önmaga által feltett kérdésre adva választ, hogy miért is 
van szükség erre a lapra. A szerkesztőhöz intézett leveliében 
ezeket olvashatjuk:

»Ha a társadalom nem képes arra, hogy piócáit megbün
tesse; ostort kell fonni az ólombetűk sorából s ki kell korbá
csolni közéletünkből a farezeusokat és kufárokat.«

Ez még 1908 elején volt —  mielőtt Kepes Tibor arra 
kényszerült, hogy elhagyja Szabadkát.

A Bomba vezércikkeit egyébként továbbra ‘is állandóan 
Lipsitz Sándor írta. Igaz, nem sokáig. Mert a lap egyre inkább 
anyagi nehézségekkel küzdött. Előbb csak az árát szállították 
le április 5-én 4 fillérről 2 fillérre, hátha még segíteni lehet 
rajta, az április 26-i számban azonban Lipsitz Leszámolás cím
mel már bejelenti, hogy a Bomba megszűnik.



»A mi városunk a nem törődömök hazája« — szögezi le, 
majd így folytatja: »Miután meggyőződtem róla, hogy ilyen 
irányú lap ha mérges vagy mézes tollal is íródnék, Szabadkán 
nincs talaja.« » . . .  ahhoz, hogy egy lapot maga a közönség 
tartson fenn, ezrek meg ezreknek kell, hogy a lapot vegyék« 
. . .  »Ezek után nem látom létjogosultságát annak, hogy tovább 
is bombázzunk, köszönöm az engem ért sok oldalú jóindulatú 
támogatást olvasóinknak.«

A Bomba után még két régi szabadkai élclapról kell 
megemlékeznem, ezek közül azonban csak az egyikből ma
radták hátra egyes példányok, a másiknak csak a levéltárban 
van nyoma. A közös azonban az a sorsukban, hogy minkettő 
nagyon rövid ideig élt.

Hadd kezdem először azzal a bejelentéssel, amelyet Da- 
mó Oszkár szegedi hírlapíró (Tisza Lajos körút 71.) tett 1908. 
február 11-én a polgármesteri hivatalban.310 Ez így hangzik:

»Tisztelettel alulírott bejelentem, hogy e hónap 15-én Sza
badkán saját kiadásomban Szabadkai Élclap címmel hetenkint 
és vasárnaponkint megjelenő élclapot indítok meg. A lapot 
felelős szerkesztőként tisztelettel alulírott Damó Oszkár sze
gedi újságíró, társszerkesztőként Tóth Zoltán szintén szegedi 
újságíró jegyzi.

A lap könyvnyomdái részét Endrényi Imre szegedi könyv
nyomdája (Szeged, Tisza Lajos körút 7.), kőnyomdai részét pe
dig Tschöeckel Hermán litográfiái müintézete (Szeged, Orosz
lán utca 4) állítja elő.

Amidőn van szerencsém ezt bejelenteni s tudomásul ven
ni kérni, még arra kérem Nagyságodat, hogy a Szabadkai Élc
lap utcai árusítására az engedélyt megadni méltóztassék.«

Szegedi szerkesztőség, szegedi nyomdák, de szabadkai 
cím. Sokčić azt írja, a lap 1908. március 12-én már meg is 
szűnt, mert nagy nehézségekbe ütközött szinte mindennap 
Szegedről Szabadkára utazni, hogy itt viccanyagot gyűjtsenek. 
Ennél többet én sem mondhatok a Szabadkai ÉiclapróI, mert 
nem maradt fenn egyetlen példánya sem az átböngészett 
könyvtárakban.

És az utolsó háború előtti szabadkai élclap egy kis meg
lepetés: a rövid időre feltámadt Kepes Tibor új lapja, amelynek 
címe Krónika. 1908. november 22-én jelent meg. Alcíme szerint 
társadalmi és humoros hetilap. Egészen kis formátumú, felelős 
szerkesztője Kepes, és Horváth Istvánnak a Petőfi utcai ipar- 
testület mellett, a 86. szám alatt működő könyvnyomdájában 
készült. A laptulajdonos és a kiadó is Horváth István, és itt, a 
nyomdában van a szerkesztőség és a kiadóhivatal is.

, Kepes az új lapban így fordul a nagyközönséghez Olva
sóimhoz című írásában:



» F e l t á m a d t a m !  Más irányban, más tartalommal fel
támasztom hírlapírói működésemet.«

»Mozgolódom és nem tudok nyugton maradni, mert a
véremben van az írás kényszere.«__»A ielvilágosodottságot
én nem akarom terjeszteni, csak f e l v i l á g o s í t a n i  aka
rok. Hogy jól ismert frázissal éJjek, erről annyit mondhatnék, 
hogy az újságíró tollával, a felvilágosító fáklyájával bele aka
rok világítani oly társadalmi és közgazdasági attrocitások el
rejtett, sötét zugaiba, melyeket ez a mi laikus (?) még nem 
ismer, melyeket pedig ismerni kell már csak azért is, hogy 
óvakodni tudjon az azokhoz való viszonytól és közelségtől.

K r ó n i k a  a lap címe. Nem is akarok egyebet, mint 
hetenként krónikásnak beállva, koszorút fonni az elmúlt hét 
elhullott töviseiből, csokrot kötni az események leszakított vi
rágaiból, szétszórni a bogáncsot, a szamártövist, csak azért is, 
hogy a használható anyag tisztán álljon az olvasó előtt.

Hírlapjainknak az a nagy baja, hogy nagyon sokszor kí
méletlenül ütnek ott és oda, ahol nem kellene, viszont nagyon 
gyakran — bizonyos túlérzékeny álláspontot elfoglalva —  el
hallgatnak olyan eseményeket és jelenségeket, melyek méltón 
gombostűre lennének tűzhetők.«

Mik is találhatók a lapnak ezeken a gombostűin? Elő
ször is dr. Bíró Károly polgármester Bünkrónika címmel súlyos
bítva, mert túlságosan költekezik, másrészt pedig 'mert olyan 
tisztikart akar választani, amely megfelel anyagi érdekeinek. 
Aztán a Hét krónikájának rovatában gombostűre került a vá
rosházán tapasztalható szigor, Kepes Tibor szerkesztő elítélése
— sajtó útján elkövetett rágalmazás miatt, a »Húskiviteli rt.« 
panamái, a müpártolók körének hangversenye és egyebek.

A Krónika kérdéseiben ilyesfajta kérdéseket olvashatunk:
»Nem tudja kérem, hogy a gyermekmenhely a gyermekek 

avagy az intrikák ápolója?«
A következő számok Bűnkróniká\ában megint csak dr. 

Bíró Károly kerül pellengérre. Nem szabad megfeledkezni ar
ról, hogy Kepes Tibor már a kassai megtérés után van, hiszen 
Holló Ferenc főtisztelendő még májusban megkeresztelte. A 
Mészáros Béla tisztelendőtől kapott feloldozás úgy látszik fel
jogosította szabadkai szereplésének felmelegítésére. Maga a 
Krónika azonban nem sokáig élhetett. A Széchenyi Könyvtár
ban mindössze öt szám található belőle.

Azt láthattuk hát, hogy az 1906 és 1908 közötti rövid idő
szakban négy élclap is összezsúfolódott, ami igen furcsa arány 
ahhoz viszonyítva, hogy a háború előtti időben összesen csak 
hét élclap jelent meg a városban.



Irodalom és ifjúság

Sokáig kellett Szabadkának várnia arra, hogy megjelen
jen fallai között az első szépirodalminak is tekinthető újság. 
Igaz, sok lap alcímében jelentkezik a »szépirodalmi« szó, az 
azonban általában csak a közölt tárcarovatra, valamint eset
leg a megjelent kiadványok figyelemmel kísérésére vonatko
zik. Az első valóban szépirodalmi jellegű lap tulajdonképpen 
nem is volt önálló újság, hanem egy időszaki lap, a Szabadság 
melléklete, a Vasárnap. A Szabadságról beszélvén már meg 
is emlékeztem róla, s akkor azt írtam, hogy sajnos ebből a 
Vasárnap című mellékletből sehol egyetlen példányt sem lát
tam. Mire azonban e könyv eleje nyomdába került, a Szabad
kai Városi Könyvtárban a polcok mélyéről napvilágra jutott 
egy kis kötet: a Vasárnap 1891. és 1892. évi bekötött példány
számai.

A nyolcoldalas lapról nagyon is meglátszik, hogy nem 
önálló kiadvány, hanem csak melléklet. Elsősorban is hiány
zik róla a pontos dátum, az egyes számokon csak az évszám 
és a hónap áll a rajzolt lapfejbe beépítve, a nap azonban 
hiányzik. Hasonlóképpen a rajzolt cím közepén levő üres he
lyen áll ez a kiszedett szöveg is: »A Szabadság melléklapja«. 
Hiányzik továbbá a lapról a szerkesztő neve, de még a lapot 
előállító nyomda neve is, úgyhogy nagyon is valószínűnek lát
szik, hogy nem is Szabadkán, hanem minden bizonnyal Buda
pesten készült, és nyilván valamely fővárosi lapnak, vagy más 
vidéki lapoknak is melléklete lehetett. Ezt látszik bizonyítani 
a nyomása, mert Szabadkán abban az időben ilyen jó nyo
mással (különösen ilyen jó minőségű képekkel) még nem ké
szült újság. Ezenkívül tartalmán sem látszik meg, hogy sza
badkai, még csak a szerzők nevében sem, ugyanis szerzői 
között nemigen találhatunk szabadkai írókat. Ellenben sok is
meretlen név között itt-ott rábukkanunk Gaál Mózes, Lauka 
Gusztáv, Benedek Elek, Ábrányi Emil, vagy Porzsolt Kálmán 
nevére, és ez semmiképpen sem a szabadkai 'kiadást bizo
nyítja.

Tartalmára vonatkozóan el kell mondani, hogy jelesebb 
emberek életrajzai, továbbá versek, elbeszélések, jelenetek, 
karcolatok jelentek meg benne, de különösen a képek jelle
mezték, sokszor egész oldalas, nem szabadkai vonatkozású 
képek is. Továbbá állandó rejtvényrovata is volt.

így festett tehát a lap, amelyet a Szabadság nem egész 
egy éven át mellékleteként kiadott. A Szabadsággal kapcso
latban azt írtam, hogy a mellékletként kiadott Vasárnap 1891. 
augusztus 30-ától jelent meg. Utólag azonban ezt is helyesbí
tenem kell. A Szabadkai Városi Könyvtár komplettjében ugyan
is négy júliusi szám is van az augusztusi számok előtt (egy, a



jelek szerint már augusztusba tartozik, mert ott eggyel keve- 
kevesebb van!), és még a kötetben meglevőt sem tekinthetjük 
az első számnak, mert oldalszámozása a 9. oldallal kezdődik. 
Tehát még egy szám volt előtte, amely azonban nem július 
első vasárnapján (mert ezen a napon nem volt melléklet), ha
nem június 28-án jelent meg. A Vasárnap megszűnését nem 
lehet pontosan megállapítani a fennmaradt példányokból, mert 
a könyvtárban csak egy februári szám van meg (azt sem 
lehet tudni, hogy az élső-e, mert ekkor már minden szám ol
dalait külön-külön számozták, újévtől kezdve), maga a Sza
badság pedig 1892. március 27-i számáig jelzi, hogy mellék
letül adja a Vasárnapot, tehát ez az utóbbi látszik a megszűnés 
valószínűbb dátumának.

És csak a Vasárnap megszűnése után több mint tizenkét 
esztendővel jelent meg az első önálló és igazán szabadkai 
irodalmi lap, a Bácsország, amelyet dr. Csillag Károly szer
kesztett.

1904. augusztus 18-án érkezett be a polgármesteri hiva
talba a Bácsország megindulásáról hírt adó bejelentés,311 mely 
szerint dr. Csillag Károly, a régi szabadkai újságírás egyik 
kimagasló alakja »a jövő hónap folyamán«, azaz szeptember
ben »hetenként egyszer megjelenő politikai, szépirodalmi, me
gyei képes iapot« indít Bácsország címmel. A felelős szer
kesztő és a kiadó is ő maga, s a lapot Kladek és Hamburger 
nyomdája állítja elő. és  mert ez a szépirodalmi lap egyúttal —  
csodálatosképpen — politikai lap is volt, a bejelentő egyúttal 
közölte azt is, hogy az óvadékot Szilágyi Mór ügyvéd helyezi 
letétbe. A lap politikai jellege azonban nem tartott végig. Ugyanis
— mint egy másik levéltári akta tanúskodik róla312 — Szilágyi 
Mór 1905. október 18-án azzal a folyamodvánnyal fordult a 
polgármesterhez, hogy az óvadékot visszavonja, mert a Bács
ország a továbbiakban mint nem politikai lap fog megjelenni, 
s a november 15-én megjelent 45. számból már 'hiányzik <is az 
alcímből a »politikai« megjelölés.

A Bácsország azonban a bejelentéstől eltérően nem szep
temberben, hanem csak 1904. október 2-án jelent meg —  szí
nes, rajzos fedőlappal, rajzolt címbetükkel —  16 oldalas ter
jedelemben. Nem a megszokott újságpapíron nyomták, hanem 
keményebb, vastagabb papíron, kiállítása igényesebb, mint az 
eddig ismertetett lapoké és folyóiratoké. Szerkesztősége és 
kiadóhivatala is dr. Csillag Károlynak a Darátok terén levő 
ügyvédi irodájában volt, a lapot azonban nem Kladek és Ham
burger nyomta —  mint a bejelentésben állt, hanem Krausz és 
Fischer nyomdája. Alcíme azonban megmaradt —  legalább is 
egyelőre —  politikai, szépirodalmi megyei képeslap. Minden 
vasárnap jelent meg, mint a fejrészben olvashatjuk.

Az 1. szám beköszöntőjében egyebek között ezt olvas
hatjuk:



»Mi itt Magyarországon a „vidék”-en még csak egy rajzot 
se tudunk elkészíteni egy lap számára a főváros segítsége nél
kül. Színdarab csak az, amit a fővárosban előadtak. Nagy író, 
költő, festő, szobrász csak az lehet, aki a fővárosban dolgo
zik. Ezt legkevésbé a fővárosi írók és művészek helyesel
hetik, mert hiszen ebből csak az következik, hogy mi itt nem 
fejlődünk, ennélfogva nem is nevelünk nekik közönséget.«

»A Bácsország, a magyar nemzeti irodalom ápolására, 
a művészetek fejlesztésére, az ízlés javítására, egy vidék önálló 
szellemi életének megteremtésére irányuló lap, nem adhat 
olyan politikai programot, amely magát a lakosság bármely 
rétegétől is elsáncolná. A politikai jellege tehát inkább írás- 
szabadságot jelent, mint pártállást, éppúgy, amint a Bácsor
szág név nem elkülönülést, hanem önállóságot jelent. Az iro
dalom szentélye nem lehet a politika kortestanyája. Fölötte 
áll annak és bonckése alá veszi annak eseményeit, egyéneit, 
nem gyűlöl senkit a meggyőződéséért, csak egy legyen bizo
nyos: hogy magyar érzés, igazi honszeretet lakozik azokban, 
akik ebben az országban tényezőkké tesznek, akik szereplé
sükkel hasznunkra, vagy tatán akaratuk ellenére is ártalmunk
ra vannak.«

A vezércikket természetesen a felelős szerkesztő, dr. Csil
lag Károly irta. Az Előfizetési felhívást pedig a borítólap belső 
oldalán találjuk. Ez bejelenti, hogy »fontoskodás és minden 
nagyképűség nélkül« indul el útjára a megye első szépirodalmi 
képeslapja, és beszámol arról, hogy a fíácsországnak máris 
sikerült olyan írói és művészgárda közreműködését biztosíta
nia, ami eleve szavatolja a lap színvonalát, é s  fel is sorolja 
azok nevét, akik megígérték közreműködésüket. Ezek pedig
— a fővárosból: Ábrányi Emil, Ambrus Zoltán, Aczél Henrik, 
Bérezik Árpád, Bródy Sándor, Fényes Samu, Faragó Jenő, Hel- 
tai Jenő, Kadosa Marcell, Kálnoki Izidor, Korniss Aranka, dr. 
Kovács Jenő, Krúdy Gyula, Malonyai Dezső, Márkus József, dr. 
Milkó Izidor, Molnár Ferenc, dr. Molnár Gyula, Prém József, 
Rózsa Miklós, Szabolcska Mihály, Szomaházy István, Szőlösy 
Zsigmond, Tömörkény István, Tábori Róbert, Teles Ede, Tö
möri Jenő, Zöldi Márton; —  a megyéből és a vidékről: dr. Ács 
Jenő, dr. Balassa Ármin, Balassa József, Barsy László, Bibó 
Bige György, Békeffy Antal, Bíró János, dr. Bólits József, Bös- 
ke asszony, Braun Henrik, dr. Blau Géza, Brenner József, Csá
szár Ernő, Csillag Sándor, Csajági Bernát, Dömötör Pál, Do- 
noszlovics Vilmos, Dimitrievits Szvetozár, dr. Dávid Arthur, dr. 
Decsy József, Dugovich Imre, dr. Dudás Gyula, Erdélyi Gyula, 
Falczione Laci, Fárbás József, Fellegi Antal, id. Franki István, 
dr. Galambos Pál, Gaál Ferenc, dr. Gruber Károly, dr. Hajdú 
Dezső, Herczeg János, Horovitz Gusztáv, Iványi István, Janda 
Matild, Janka Kálmán, Kellert Benő, dr. Kalmár Antal, Koszto
lányi Dezső, Kovács János, Kozma László, Krieszhaber Gyula,



Kabos Ármin, Kanizsai Ferenc, Kiss Béla, Kisteleki Ede, Lá
nyi Mór, Lengyel H., dr. Lemberger Ármin, Loósz István, Lu- 
kácsy István, dr. Mayer Oszkár, dr. Mészöly István, Molnár 
Jenő. dr. Pataj Sándor, Pusztai Béla, dr. Révész Ernő, dr. Sin- 
ger Bernét, dr. Schóber Béla, Szakács Andor, dr. Székely Zol
tán, Sziebenburger Károly, Szántó Edéné, Szászy István, Szilá
gyi Lajos, dr. Szirmai Vidor, Schön Ödön, Toncs Gusztáv, To- 
pits Zoltán, dr. Temunovits Zoltán, Váli Gyula, Vajda József, 
Vértesi Károly, dr. Weszely Ödön, Zambauer Ágoston.

Igen hosszú és igen tekintélyes lista. Persze tisztában 
kell lennünk azzal, hogy a felsoroltak közül a későbbiekben 
sokak nevével nem találkozunk a lapban, viszont felsorakoz
nak olyanok is, akik pedig kimaradtak a listából.

Az első számot egyébként Ábrányi Emil Fohász a végzet
hez című verse vezeti be a vers kéziratáról készült fakszimilé
vel és a költő saját kezű aláírásával. Hasonlóképpen fakszimi
lében közli a lap első száma Herczeg Ferencnek dr. Csil'lag 
Károlyihoz intézett válaszlevelét arra a felkérésre, hogy vállalja 
a közreműködést a öácsországban. A levélben a 'következőket 
olvashatjuk:

»Bpest, 904 szept 3.
Igen tisztelt Szerkesztő uram, átutazóban vagyok Buda

pesten s igy jókora késéssel válaszolhatok csak szives soraira. 
Levelének bevezetését elolvasván, kétszeresen kell sajnálnom, 
hogy nem tehetek eleget megtisztelő felszólításának. A szer
ződéses viszony, mely köztem és kiadóm között fennáll, lehe
tetlenné teszi nekem, hogy akár csak egy sornyi eredeti köz
leményt adjak más folyóiratnak. így tehát a Bácsországba nem 
írhatok, a melynek pedig már a neve is nagyon rokonszenves 
efőttem. Mellékelve küldöm az arcképemet, nem a szerkesz
tőnek, hanem Dr. Csillag Károlynak, kollegiális szeretetem je
léül. A meginduló lapnak sok szerencsét kíván tisztelő híve

Herczeg Ferencz«
A lap címlapját egyébként Aczél Henrik nagyváradi szár

mazású festőművész készítette.
A Bácsország persze korántsem abban az értelemben 

vett irodalmi lap, ahogyan ma elképzeljük. Mert nemcsak iro
dalmi vonatkozású írások vannak benne, hanem például képes 
beszámoló a megyében tartott lóversenyekről, képeslapokat 
is az olvasók elé tálaló beszámoló az amerikai St. Louis-i kiál
lításra átrándult bácskaiakról, egy kis írás a bácskai katolikus 
püspökség megteremtésére irányuló kívánságról, egy cikk a 
bajai lövészegylet múltjából, és akad benne nem egy önképző- 
köri szintű írás is. Tehát a Bácsország meglehetősen felemás 
irodalmi lap mai szemszögből. A későbbi számokban pedig je
lentkezik egy új rovat is A megyéből címmel, amelyben tudó-



sitásokat közöl a lap, például a képviselőválasztások zentai elő
készületeiről, no meg egy kis becsei őszi helyzetkép is van 
benne. A Törvénykezés rovat pedig halálos ítéletekről ad hírt
— a kanizsai rablógyilkosokról készített rajzokkal. Egyszóval 
meglehetősen vegyesfelvágottként hat —  ismétlem, mai szem
mel.

Persze külön gondot okozott — képes lap lévén — a 
szükséges képek, illetve klisék előteremtése is. A szerkesztő 
azonban feltalálta magát. Erről tanúskodik az a kérelme is, 
amelyet 1904. október 27-én nyújtott be a polgármesteri hiva
talhoz,313 s amely így hangzik:

»Nagyságos Polgármester Úri
Tisztelettel kérem Nagyságodat, hogy a város tulajdonát 

képező, a várost, Palics fürdőt és itteni férfiakat ábrázoló kli
séket, amelyek teljesen parlagon hevernek, nekem a szerkesz
tésem alatt álló Bácsország részére egy fél évre kölcsön adni 
kegyeskedjék. A most említett képeket kijavítva és használ
ható állapotba hozva fogom a tektes városi hatóságnak vissza
szolgáltatni és a pontos visszaszolgáltatásért szavatosságot 
vállalok.

Mély tisztelettel 
Dr. Csillag Károly 

a Bácsország szerkesztője
Az említett képeket a polgármesteri hivatal könyvtárában 

őrizték. A kérvény alapján aztán a polgármester a Bácsország 
rendelkezésére bocsátotta őket, azzal, hogy 1905. május 1-éig 
minden felszólítás nélkül jó karban vissza kell származtatni 
valamennyit. Ennek alapján dr. Csillag Károly a mellékelt elis
mervény szerint 1904. november 3-án összesen 41 klisét vett át.

Találkozunk aztán a fíácsországban egy olyan megálla
pítással is, amely minden bizonnyal élénk fényt vet az iroda
lommal kapcsolatos akkori felfogásokra. 1905. április 2-i, 14. 
számában ugyanis a Bácsország újra előfizetési felhívással 
fordul az olvasólehoz, s ebben büszkén állapítja meg, hogy 
immár fél éve rendszeresen megjelenik, noha »a vidéken ed- 
d ige lé még egy egyszerű kiállítású szépirodalmi lapnak sem 
sikerült életben maradnia«. A továbbiakban kifejezi, hogy szá
mít a művelt olvasóközönségre. Éppen ezzel kapcsolatos az a 
megállapítás is, amelyre az imént utaltam. A Bácsország 
ugyanis leszögezi: »Bízunk különösen megyénk hölgyvilágá
ban, mert hiszen ők vannak hívatva elsősorban lapunkat pár
tolni. A mi kedveskedéseink sem maradnak el, mert mindig 
közöljük a megyei szépek arcképeit.«

Vagyis: az irodalom a széplelkek, s így elsősorban a 
nők olvasmánya. És talán éppen ezzel a meggondolással ke
rültek be a lapba a szépirodalmi írások mellett például a 
Jegyzetek rovatában közölt kishírek, mondjuk a főispán név



ünnepéről, arról, hogy lesz-e új választás, hogy ki is halt meg, 
vagy mondjuk minden bizonnyal ezért kapott helyet az irodalmi 
lapban a vasúti menetrend is, no meg a Szabadkán megren
dezett Víl. országos iparkongresszusról szóló beszámoló, mert 
hát ezek férfidolgok ugyebár, és azért keH valami a férfiaknak 
is —  a szépirodalom mellett.

1905-ben a 38. számtól kezdve nem jelenik meg minden 
vasárnap a Bácsország, hanem csak minden hó 1-én és 15-én, 
iíletve a 43. számtól minden hó 5-én és 20-án. Már előzőleg, 
a 20. számtól kezdve Csillag Károly szerkesztő mellett felke
rült a lapra Horovitz Gusztáv neve is mint főmunkatárs, a 42. 
számtól kezdve pedig Pusztai Béla lesz a felelős szerkesztő. 
Ebben a 42. számban Csillag Károly bejelentette, hogy itthagy- 
ja Szabadkát, és Budapestre költözik, de azért továbbra is a 
lap főszerkesztője marad, azzal, hogy a felelős szerkesztő 
posztját átadja Pusztai Bélának.

Joso Šokčić megjegyezte a Sácsországról irt néhány so
rában, hogy népszerű lap volt, a közönség szívesen fogadta. 
De persze a közönség nem egyarcú lény, és nagyon is külön
böző az olvasók Ízlése, és nem is ugyanazt várják a laptól. 
Ezt tanúsitja például a Bácsország egy cikke körül támadt 
viszály is.

A lap 1905. július 9-i és 16-i számában ugyanis Bodrogi 
Ignác Az egységes hittani tanterv címen két folytatásban kö
zölte a zentai izraelita tanítógyűlésen az egységes hittani tan
tervvel kapcsolatban tartott felolvasását. Erre aztán a július 
23-i számban a Közélet rovatban Csáth Géza írt egy cikket 
A hittantanításról címmel, s ebben egyebek között így véle
kedett:

» . . .  az a tény maga, hogy ez az írás nyomtatásban 
m e g j e l e n t ,  igen, hogy szó is lehet arról, hogy ilyen írás 
megjelenjék — ez a mi hétramaradottságunk. E sorok írója 
nem vallás ellen, hanem bármilyen deizmus ellen beszél.

Bürke fölfedezte a radiobot, életet állított elő, a tudo
mány az ismeretek kincsesbányájába újabb és újabb tátongó 
tárnákat f úr . . .  és mi megengedjük, hogy valaki a hittan taní
tásáról vagy ami pokoli gúny: e tanítás reformjáról értekezzék. 
Megengedjük azt, hogy egy ócska rozsdavájt alkotmányt tá- 
masztgassanak, tisztogassanak, holott egy percig se szabadna 
megtűrni és le kéne rombolni, mert a butaság és szüklátókörű- 
ség béklyóiba veri ama élő szervezetet: a tanulóifjúságot, mely 
ez idő szerint még ennek a kiszolgált, vén alkotmánynak ösz- 
szeroncsolt, kivénhedt, kukacos oszlopain fejlődik és él.«

Nos, ez az a ci’kk, ami egy kis vrhart kavart a Bácsország 
körül. S aki kavarta, az ómoravicai katolikus lelkész, név 
szerint Lukácsy István, akinek nevével taJálkozhattunk abban 
a hosszú névsorban, amelyet a Bácsország első számában kö



zölt azokról a munkatársairól, akik ígéretet tettek, hogy közre
működnek a lapban. Nos, Lukácsy Istvánt felháborította az a 
mód, ahogyan Csáth Géza reagált a hittantanítás reformjáról 
szóló cikkre, és első haragjában Horovitz Gusztávhoz, a Bács- 
ország akkori főmunkatársához fordult, hogy tiltakozásul kije
lentse egyrészt, hogy visszalép a Bácsország munkatársainak 
táborából, de még csak olvasója sem kíván lenni, mert sem
miképpen sem egyezhet ezzel a vallásellenes állásponttal. Dér 
Zoltán kéziratgyűjteményében ma is megvan ez a régi levél, 
és csak azért nem idéztem szó szerint, mert Csáth életének 
feldolgozása során ő maga kívánja eredeti anyagként fel
használni.

Csáth Géza persze nem bírta szó nélkül megállni a mun
katársak sorából visszavonuló papember felhördülését, s már 
a következő, július 30-i számban újabb cikkel jelentkezett Még 
egyszer a hittantanításról címmel. Hadd olvassunk bele ebbe is:

»E helyen egy hét előtt egy cikk jelent meg e sorok író
jának tollából —  a hittantanitásról. A cikk miatt lapunk egyik 
kitűnő munkatársa (aki katholikus pap) kilépett a Bácsország 
kötelékéből. Ugyancsak a Bácsországnak még két pap mun
katársa van (dr. Singer Bernát rabbi és Barsy László reformá
tus lelkész —  K. T.); az egyik izr., a másik ref. lelkész. Eszök- 
be se jutott, hogy kilépjenek. . .« »Ha a tényeket magokat te
kintjük, a tanulságunk ebből ez:

— A katolicizmus egész ereje a formákhoz való kétség
beejtő és görcsös ragaszkodásból állott. Hatalmát azzal tudta 
fenntartani, soha egy lépést se engedett a dogmáiból. A Vati
kán falait nem őrölte meg az idő. Ott benn nem vettek tudo
mást a világ fejlődéséről, Meyer, Helmholtz, Leibnitz felfede
zéseiről.«

Ez a cikk mintegy provokációként hatott, mert megszó
lalt aztán dr. Singer Bernát rabbi is —  persze nem Csáth Géza 
igaza mellett — , nehogy a hallgatása érv lehessen a hittan
tanítás ellenzőjének kezében. Végül aztán maga dr. Csillag 
Károly, a felelős szerkesztő zárta le a vitát, persze egy kicsit 
kompromisszumos — olyan »neked is igazad van, meg neked 
is« alapon, nehogy a Bácsország lássa kárát a vitának.

De hát ezután már nem is nagyon sokáig élt »a megye 
egyetlen szépirodalmi képeslapja«. A szabadkai könyvtárban 
az 1905. december 24-én megjelent 43. szám az utolsó, s mint 
egy polgármesteri akta tanúskodik róla,314 az elkövetkező új 
esztendő legelején meg is szűnt. A polgármester ugyanis azt 
közölte a szegedi ügyészség érdeklődésére, hogy a Bács
ország 1906. január 14-én kiadott 2. számával szűnt meg.

A második szabadkai irodalmi lapot az úgynevezett Tuli
pán-mozgalom hívta életre. Ez a mozgalom a beköszöntő új



század első éveiben (1904) született, a darabontkormány ide
jén —  hazafias alapon, s az volt a célja, hogy az osztrák ipar
cikkek bojkottjával csak magyar árut vásároljon a magyar kö
zönség, hogy ezzel is támogassa az osztrákok iránt megnyilvá
nuló nemzeti ellenállást. A tulipán a magyar hazaszeretetet 
jelképezte, s a propaganda arra irányult, hogy mindenki, aki 
szereti hazáját, viselje a tulipános jelvényt. Ezeknek a jelvé
nyeknek az árusításából eredő hasznot azután úgymond nem
zeti célokra fordították. Nos, ennek a mozgalomnak a lapja 
volt az 1906-ban megjelent Tulipán című szabadkai irodalmi 
újság is.

A polgármesteri hivatalban 1906. április 27-én együttesen 
tették meg a bejelentést315 Oroszlány Gábor mint laptulajdonos 
és felelős szerkesztő, valamint dr. Patek Béla társszerkesztő. 
E bejelentés értelmében kéthetenként megjelenő, politikától 
mentes képes irodalmi újságot indítanak Tulipán címmel. Mint 
közölték, a lap 16— 24 oldalon fog megjelenni —  Kladek és 
Hamburger nyomdájában. Közölték továbbá a bejelentők azt 
is, hogy a kiadásokon felül »az összes befolyó jövedelmet a 
Tulipán mozgalom céljaira« ajánlották fel. Oroszlány egyéb
ként abban az időben állami gyermekmenhelyi tisztviselő volt.

A bejelentés nem említette, hogy melyik napon jelenik 
meg a Tulipán első száma, s minthogy a Széchenyi Könyvtár
ban csak a májusban megjelent második számtól van néhány 
példány, így az indulás napját nem tudtam pontosan megálla
pítani. A lap egyébként 25X18 cm-es formátumú, és minden 
második vasárnapon jelent meg. Szerkesztősége és kiadóhi
vatala az I. köri Kazinczy utca 81. szám alatt volt. Az irodalmi 
újság alcímmel megjelent lap fejrészében egyébként nemcsak 
az olvasható, hogy »A tiszta jövedelem fele az országos TULI- 
PANKERT nemzeti alapja« javára megy, hanem ezt még meg
toldják egy félmondattal: » . . .  fele a szabadkai Kossuth-szo- 
bor-Alap javára«.

A 2. számban gróf Batthyány Lajos, a Tulipánkert-szövet- 
ség elnöke írt arról, hogy az osztrák iparosság az osztrák tár
sadalom, sajtó és parlament útján szót emelt a Tulipánkert-szö- 
vetség ellen. Ez a szövetség —  mint írja —  a nemzet öntudatra 
ébredésének egy jelensége, »egy hajtása a nagy nemzeti esz
mének, melynek szolgálatában a magyar munkának becsületet 
és érvényesülést igyekszik szerezni a magyar társadalom min
den rétegében. A hazai munkának biztosítani a hazai fogyasz
tást, magyar termelőtől szerezni be azt, amit jó minőségben és 
megfelelő áron elöáUit«.

Hát ez bizony szintén nem valami kimondott irodalmi 
téma, de vannak azért a lapban rövid elmefuttatások, versek, 
elbeszélések (például egy elbeszélés Tömörkény Istvántól), 
sőt dalok is.



A 3. szám Rákosi Jenőt idézi ilyenképpen:
»Mielőtt felfűzzük a tulipánt, fogadalmat teszünk, hogy 

minden számunkban, minden elhatározásunkban, minden 
cselekedetünkben és minden alkotásunkban élni és jelentkez
ni kell a magyar nemzeti mivoltunknak. Semmiféle tudomány, 
semmiféle művészet, semmiféle irodalom a világon nem fog 
erkölcsi hasznot hajtani, csak az, melynek nemzeti jellege 
van.«

A Tulipán-mozgalom nem volt hosszú életű Magyaror
szágon. És még rövidebb életű volt az 1906-ban megjelent 
szabadkai irodalmi lap, a Tulipán. A Széchenyi Könyvtárban az 
5. szám az utolsó. Nem tudhatni, hogy jelentek-e meg még to
vábbi számok is.

A Tulipán után még egy irodalmi jellegű lapja volt az 
első világháború előtti Szabadkának. Ez azonban már nem is 
a háború tüzében, hanem a nagy világégés vége felé jött -létre, 
amikor annyira súlyosak voltak már a viszonyok, hogy külön 
előírás született még a felhasználható papír minőségére vonat
kozóan is.

A lap megindításával kapcsolatos bejelentést özvegy 
Czipszer Ernőné Bartók Márta tette meg a polgármesteri hiva
talban 1918. jarruár 4-én. Hadd jegyezzem meg, hogy ez volt 
egyébként a régi, első világháború előtti korszakban az utol
só előtti benyújtott lapindítási bejelentés. Az utolsót pedig 
mintegy -másfél hónappal később Bíró János zentai nyomdász 
adta be Az Ifjúság című lap megindításává)! kapcsolatban. 
Czipszerné bejelentése így hangzott:316

»Alulírott a sajtótörvény idevonatkozó paragrafusainak ér
telmében a következőket jelentem:

Folyó évi január 19-én irodalmi és művészeti hetilapot in
dítok. A lap kiadójának és felelős szerkesztőjének neve és la
kása: özv. Czipszer Ernőné, szül. Bartók Márta, Szabadka, 
Kossuth-utca 20.

A lapot a Hungária nyomdában (Szabadka, Batthyány-ut- 
ca) állítják elő.

A lap címe: Bácskai Szemle, alakja 13-as papirosnagy
ság 8-ad rét felvágással. —  Megjelenik Szabadkán szombaton
ként délben.

A lap jellege: irodalmi és művészeti.
A terjesztés a Bácskai Szemle kiadóhivatalából (Szabad

ka, Hunyadi-tér 125 szám alól) indul meg.
Bejelentésemmel kapcsolatban alázatosan kérem a te

kintetes Polgármesteri Hivatalt, hogy az utcai elárusításra az 
engedélyt megadni szíveskedjék.«



Etilhez a bejelentéshez tartozik még egy pótlás is:
»Pótlólag jelentem a tekintetes Polgármesteri Hivatalnak, 

hogy a lap előállításához „glória drukpapiros’’-t használok, 
melynek felhasználása nem ütközik a miniszterelnökségnek 
940,11917. szám alatt kiadott rendeletébe.«

Ezt a pótlást is özv. Czipszerné írta alá. Van azonban 
ennek még egy kiegészítése is, mégpedig Fischer Mór aláírá
sával, mellyel azt igazolja január 15-én, hogy »A csatolt papír 
Jéífamentes" papír — újságpapírnak nem tekinthető«. Hadd 
mondom el még azt is, hogy a Fisoher Mór által említett »csa
tolt papír« a Budapesten megjelenő Magyar Papírújság 1918. 
évi január 6-án megjelent I. évfolyambeli 1. száma volt.

-Most pedig — azt hiszem —  ismertetnem kell a papírfel
használásra vonatkozó rendeletet is, mégpedig a kereskede
lemügyi miniszternek 1918. június 21-én a törvényhatóságok el
ső tisztviselőihez intézett felhívásának felhasználásával,317 
amelyben felhívja figyelmüket a m. kir. minisztérium 1917. III. 
9-én kelt 940/917 számú rendeletének 2. §-ára, illetve a m. kir. 
minisztérium 1918. évi március 11-én kelt rendeletének 9. §- 
ára, »amelyek értelmében 1918. évi március hó 14-étől kezdő- 
döíeg akár rotációs, akár nem rotációs újságpapír felhaszná
lásával nyomtatott ú j 1 d ő s z a k  i l a p  nem jelenhetik meg«.

A kereskedelemügyi miniszter egyúttal utasította a tör
vényhatóságok első tisztviselőit, azaz az alispánokat és polgár- 
mestereket, hogy »az 1918. évi március 14-étől kezdődően be
érkezett és tudomásul is vett lapbejelentéseket nekem hala
déktalanul jelentse, külön megjelölvén azon eseteket, amelyek
ben tudomása szerint a tudomásul vett bejelentés alapján az 
illető időszaki lap meg is jelent.«

A rendelkezés a jelek szerint a Bácskai Szemlére is vo
natkozott, bár első száma 1918. január 20-án jelent meg Ber
kes Márk szerkesztésében. A kiadásért és a szerkesztésért 
Bartók Márta volt felelős (asszonynevének feltüntetése nélkül). 
A lap alcíme: Irodalmi és művészeti hetilap, mint már a be
jelentés is 'leszögezte.

A Bácskai Szemle nem valami színvonalas .irodalmi újság, 
legtöbb írása, verse inkább önképzőköri szinten áll. A ml cé
lunk című vezércikke nem mond semmi határozottat a lap tö
rekvéseiről.

A lapból egyébként csupán ez az egyetlen példány -ma
radt fenn tudomásom szerint, s ez a Szabadkai Városi Múzeum 
gyűjteményébe tartozik (Soköió-hagyaték). Nem tudom hát, 
hány száma jelenhetett meg, így csupán ezt az 1. számát ismer
tethetem nagy vonalakban.

Egy cikke a tizenkétezer kötetes Miíkó-<könyvtárró1 szól, me
lyet Szabadka városa vásárol meg. Verssel szerepel benne Csrn- 
csák Elemér, Gerő László, egy elbeszélés első részét közli



Félegyházi Nagy Rózsa, Bartók Márta, a felelős szerkesztő 
pedig egy kis karcolatot írt. Ezenkívül számos szépirodalmi 
próbálkozás van benne, vidékies, majdnem dolgozati szinten. A 
lapnak rajzolt címe van.

Magára a lapra vonatkozóan csak a 6. oldalon kapunk 
néhány felvilágosítást. Egy kis hírben, mely A Bácskai Szem
le illusztrált számai címet viseli, ezt olvashatjuk:

»Csak nagy áldozatok árán sikerült lapunkat megjelen
tetni. Az áldozatoktól azonban a Bácskai Szemle kiadóhivatala 
nem riad vissza és elkövet mindent, hogy a közönség igényeit 
kielégítse. —  Csupán technikai akadályok gátoltak meg ben
nünket abban, hogy már az első számunkban nem hozhattunk 
illusztrációkat. Legközelebbi számunkban azonban megkezd
hetjük saját rajzolóink eredeti linóleummetszeteinek közlését«.

Mint tudjuk, ezek a legközelebbi számok azonban hiá
nyoznak —  az is lehet, hogy azért, mert meg sem jelentek. 
Pedig nagy tervekkel indult a lap. Erről tanúskodik a 6. olda
lon A közönséghez intézett felhívás is:

»Mi a közönségért alakultunk, melynek támogatásunkra 
kell sietnie. Mi megadjuk az alkalmat. Mikor előfizetésre szólí
tunk fel mindenkit, kedvezményeket nyújtunk azoknak, kik sze- 
retetükbe fogadtak bennünket.«

»Mindazok, akik különösen támogatásunkra sietnek, a kö
vetkező kedvezményben részesülnek:

aki 5 drb éves előfizetőt gyűjt, ingyen kapja a Bácskai 
Szemlét egy egész esztendőre;

aki 3 drb éves előfizetést gyűjt, ingyen kapja a Bácskai 
Szemlét egy félesztendőre;

aki 6 drb féléves előfizetőt gyűjt, ingyen kapja a B. 
Sz-t egy félesztendőre;

aki 4 drb féléves előfizetőt gyűjt, ingyen kapja a B. Sz-t 
egy negyedévre.«

Hogy milyen visszhangot keltett ez az előfizetőgyűjtési ak
ció, arról nem tudok. A körülmények azonban semmiképpen 
sem kedvezhettek neki.

Befejezésül még csak a szerkesztőről, Berkes Márkról 
kívánom elmondani, hogy 1895. április 27-én Szabadkán szü
letett, és 1914-től Budapesten jogot hallgatott. 1918-ban, a lap 
indulásakor tehát mindössze huszonhárom esztendős volt.

A Bácskai Szemlével le is zárul a háború előtti irodalmi 
lapok sora, és ezek után még az ifjúsági lapokról kell meg
emlékeznem, hogy teljes legyen a lista —  nem beszélve per
sze a Szabadkán nyomtatott, de nem szabadkai jellegű lapok
ról, amelyekről külön fejezetben szólok majd röviden.

Az első ifjúsági lap már 1880-ban, illetve 1881-ben je
lent meg. Szabadka polgármestere ugyanis 1880. december



25-én azt jelentette a belügyminiszternek, hogy Engler Kálmán 
helybeli lakos beadványában azt jelentette, hogy 1880. decem
ber 26-ától kezdve Bácskai Hírlap címen társadalmi, közműve
lődési és szépirodalmi hetilapot indít.318 Maga a beadvány 
azonban nincs meg a levéltárban, mert a Budapestre küldött 
jelentéshez csatolták.

Nem tudom, hogy megjelent-e a bejelentett időpontra az 
1. szám, a Széchenyi Könyvtárban ugyanis csak az 1881. ja
nuár 11-i dátumot viselő 2. számtól kezdve van meg, s mint
hogy ez az I. évfolyam jelzést viseli, és mert a lap minden ked
den jelent meg, nagyon valószínű, hogy az 1. szám megjelené
sének pontos dátuma nem 1880. december 26, hanem 1881. 
január 4-e.

A Bácskai Hírlap a többi i'lyen cimű laptól eltérően »A 
szabadkai IFJÚSÁGI KÖR társadalmi, közművelődési és szép- 
irodalmi heti lapja«. A lapról továbbá megtudjuk, hogy: »Szer
kesztőséggel értekezni lehet: naponta d. u. 1—3 óráig az Ifjú
sági Kör helyiségében.« Továbbá: a kiadóhivatal is az Ifjúsági 
Kör helyiségében van, előfizetéseket pedig helyben Hermán 
Károly könyvkereskedő, Engler Kálmán, Blau Mór, valamint az 
Ifjúsági Kör elnöke fogad el.

De hát mi is volt tulajdonképpen ez az Ifjúsági Kör? Ha 
választ akarunk kapni, bele kell olvasnunk a Szabadkai Ellenőr 
egy régebbi számába is,319 s ebből megtudhatjuk, hogy 1879. 
november 9-én az Ifjúsági Kör létesítése céljából a város 
»művelt ifjúsága« sorából mintegy hatvan fiatal gyűlt össze a 
Pest szálloda nagytermében. Elnöknek Speizer Józsefet, jegy
zőnek Löwentritt Miksát választották meg, továbbá választot
tak ailapszabálybizottságot is, amelynek öt tagja között ott ta
láljuk Engler Kálmánt, a leendő Bácskai Hírlap felelős szer
kesztőjét is. I'lyen előkészületek után alakult meg 1879. no
vember 16-án az Ifjúsági Kör, amely különböző akoiók, felol
vasások, Pa'licsra rendezett versenygyaloglás, a szegény sor
sú gimnáziumi tanulók számára rendezett karton bál és más 
tavaszi mulatságok szervezésével igyekezett maga köré tömö
ríteni az ifjakat. Szándékában áHt ezenkívül egy könyvtár léte
sítése is, és ebből a célból felhívást is intézett a közönséghez. 
Az alakuló közgyűlést 1880. január 11-én tartották meg. Iványi 
egyébként még azt is 'közli, hogy a Ifjúsági Kör később Széche
nyi Körnek nevezte magát, és 1881-ben külön hetilapot is adott 
ki Bácskai Hírlap címmel (teháit nem 1880-banl). Iványi azt is 
hozzátette, hogy az év végén a kör és a lap is megszűnt.

Mielőtt rátérnék magára a Bácskai Hírlapra, hadd szóljak 
egy-két szót arról is, hogy miként tekintettek a laptársak erre 
az ifjúsági lapra. A Bácskai Ellenőr 1881. február 27-i számá
ban két helyen is foglalkozik a Bácskai Hírlappal, illetve az 
egyik esetben nem is maga a Bácskai Ellenőr, hanem a Nyílt



levelek közt bizonyos Grünbaum Lipót nevű fiatalember szól 
gyermeteg elítélő hangon a Bácskai Hírlapról, mert állandóan 
»Erdélyi Mariettát piszkálja«, és emiatt Grünbaum ifiúr be is 
jelenti kilépését a körből.

A másik írás már egészen a Bácskai Ellenőr véleményét 
tükrözi. Egy nyárspolgár aláírással ugyanis gunyoros hangú 
cikk jelent meg az Ifjúsági Körről, lapjáról, a Bácskai Hírlap
ról, Engler Kálmánról, Löwentritt Miksáról és Müller-Molnár 
Gyuláról. A lap egyébként később »zsidó Ifjúsági Kör«-nek 
bélyegezte meg a kört, tagjait pedig »üresfejü tacskóknak« 
minősítette.

Gunyoros hangú hírként közölte a zombori Bácska is 
1881. május 24-í számában, hogy a Szabadkai Ifjúsági Kör 
kebelében névmagyarosító társulat alakult, s ennek jegyzője 
Biau Géza. Előzőleg, a május 10-i számban azonban olyan 
értelmű hírt is közölt a Bácska az Ifjúsági Körről, hogy Rácz 
Vilmost választotta elnökévé. Ezzel kapcsolatban így ír:

»Az említett kör már megalakulásával is senkitől sem 
szívesen fogadott, és kezdettől fogva folyton egyesektől, de 
különösen a szabadkai hét laptól üldözött egyesület. Úgy lát
szik, a többség inkább szívesen látná és látta mindekkorig an
nak enyészetét, mint tán virágzását. Tehát csak elismerést ér
demel a kör tagjainak ama tapintatos eljárása, hogy Rácz Vil
most, a szélesképzettségű egyént hívta meg elnökéül, s igy 
patrónusul is. Ajánlatos lenne, ha már fennáll e kör, bár cél
lal nincs egybekötve, annak belszervezetét is kissé megrefor
málni, valamint a kör kebeléből eredő Bácskai Hírlap szerkesz
tésébe is nagyobb gondot fordítani, szerkesztését ügyesebb 
kezekre bízni, s a szerkesztés terhét egy vállra helyezni. Egyéb
ként szeretjük hinni, hogy Rácz Vilmos úr e tekintetben nem 
vár sok figyelmeztetést.«

Hogy miért tartotta kívánatosnak a Bácska »a szerkesz
tés terhét egy vállra helyezni«? Azért, mert a lapon feltün
tetettek szerint a Bácskai Hírlapot nem egy ember, hanem »a 
szerkesztő bizottság« szerkesztette, s Engler Kálmán csak 
azért volt feltüntetve mint »a szerkesztésért felelős«, mert ak- 
korjában a kör alelnöke volt.

A Bittermann József könyvnyomdájából kikerült lapból 
csupán egyetlen szám van meg a Széchenyi Könyvtárban. 
Bizonyos képet kaphatunk a lap célkitűzéseiről a bevezető 
helyen található E lap története című írásból. Megtudjuk be
lőle, hogy » . . .  az Ifjúsági Kör bizony olyan társulat, melynek 
tagjai furcsa emberek és furcsa dolgokkal foglalkoznak«.

»Kik ezek az emberek? Ogyvédsegédek, kereskedő se
gédek, néptanítók; akad olyan is, aki azt hiszi, hogy ő böl
csésztudor, jogtudor, ügyvéd, kereskedő, irodalmi factor lesz 
s több e féle csoda.«



Ezekben a fiúkban — mint a lap írja —  »nagy az elha
tározottság arra, hogy olvasgassanak, társalogjanak tisztessé
gesen; ép, romlatlan érzékük van az iránt, hogy befogják az 
orrukat a mocsáros levegő előtt, melyet a helyi nyomdafesték 
szétáraszt minden héten; még elég fiatalok arra, hogy arcu
kat a pir, akár a szégyen, akár a harag pírja elborítsa a sok 
gyalázat miatt, mellyel Szabadka becsületét elhalmozza azon 
újság, melyet kidobtak a tisztességes helyekről, melyet min
denki megvet s mégis mindenki olvas, amely meg van ölve, s 
a mely ép azért, mert kadéver, maszlagosltja a levegőt, é s  Sza
badka érzi a bűzt, szidja a miazmátl«

A továbbiakból kiderül, hogy az Ifjúsági Kör »értekez
letre kérte azon férfiak egy tekintélyes számát, akiknek eszé
től, bátorságától, szóval elismert kitűnő tulajdonaiktól remél
ni kellett — hogy készségesen fogadják következő ajánlatát: 
A szabadkai Ifjúsági kör s a j á t  k ö l t s é g é n  k i a d  egy la
pot, rendelkezésére bocsátja minden tisztességes tolinak s 
kéri az értekezlet megbecsült tagjait, miszerint a lap szellemi 
részét ellátni szíveskedjenek«.

Hanem mint kiderül, az értekezlet válasza az volt, hogy 
elvben ugyan szép a kör vállalkozása, de nem tartja hivatott
nak az Ifjúsági Kört arra, hogy lapot adjon ki. A lap mégis 
megindult, mégpedig úgy, hogy n é h á n y a n  vállalták a defi
cit fedezését, a netáni haszon viszont a körnek jut, »melyből 
szívesen juttat jótékony célra mindenkor«.

A lap egyébként mindjárt indulásakor azt is bejelenti, hogy 
a nyomdai viszonyok miatt a jövőben kedd helyett szerdán 
jelenik meg. Hogy meddig jelent meg? Iványitól azt a választ 
kapjuk: az év végéig. Más válasz pedig nincs.

Még csak azt kel:| hozzátenni mindehhez, hogy Lőwent- 
ritt Miksa, aki a későbbiekben a Bácskai Hírlap egyik szerkesz
tője volt, mint végzett tanárjelölt, később a Budapesti Hírlap 
korrektora lett,320 s 1889. szeptember 16-án a fővárosban 32 
éves korában elhunyt.

Az Ifjúsági Kör Bácskai Hírlapiénak megszűnése után jó 
néhány esztendővel, 1898. május elsején egy igazi, értékes 
ifjúsági lap jelent meg, éspedig a Tanulók Közlönye, mely al
címe szerint »a középiskolai tanuló ifjúság számára« szolgált 
a művelődést elősegítő olvasmányul. Szerkesztője Szabadka 
neves történetírója, Iványi István volt —  már mint nyugalma
zott gimnáziumi tanár, főmunkatársa pedig Bibó-Bige György 
gimnáziumi tanár. A szerkesztőség és a kiadóhivatal a Főtéren 
levő Rádics-házban kapott helyet. A 12 oldalas lapot, mely 
minden hónap 1. és 15. napján jelent meg, Tomics Miklós, az
az Nikola Tomié könyvnyomdája áWította elő.

Iványi István olyan nevezetes alakja Szabadkának, hogy 
feltétlenül ismertetnem kell rövid életrajzát is. Lúgoson szü



letett 1845. december 17-én. Tanulmányainak elvégzése után 
mint a kegyes (azaz piarista) tanítórend tagja 1866-ban Szege
den tanított, innen pedig Nagykanizsára, Pestre, Nyitrára, majd 
Temesvárra került. 1875-ben kilépett a rendből. Ezután a sza
badkai főgimnáziumba választották meg tanárnak. Alig került 
ide, amikor — mint a Századok 1878. évi számából kiderül 
(210. oldal) —  Szabadka város közössége Mukits János polgár- 
mester aláírásával pályázati felhívást tett közzé a város mo
nográfiájának megírására. A Századok említett száma sze
rint a pályázati felhívás 1879. (! ! !)321 január 26-án kelt. Ennek 
a pályázatnak az eredményeképpen született meg Szabadka 
kétkötetes története, mely máig is egyedülálló mü a város 
múltjáról.

A mai šenoe utca 12. számú ház, ahol később az egykori 
Fischer-nyomda volt, Iványi István tulajdonát képezte. Halála 
után vette meg a Fischer család 1918-ban. A régi számozás 
szerint a Bem utca 110. számot viselte ez a ház. Udvarán sző- 
lőlugas is volt, s mint egy régi lakó mesélte, a már megvakult 
Iványi létrán állva metszette meg rendszeresen a szőlőt.

Tanári működése mellett 1879-ben könyvtárnoka volt a 
Nemzeti Casinónak is. Neki magának is szép könyvtára volt, s 
ezt halála után özvegye, született Váli Mária, aki most vele egy 
sírban nyugszik a Bajai temetőben, felajánlotta részben a gim
náziumnak, részben pedig a közkönyvtárnak.

0 , az egykori piarista, 1880-tól kezdve közreműködött a 
Szabadkán létesítendő egyesült protestáns egyház szervezésé
ben, és később ennek, majd pedig a különvált evangélikus 
egyháznak egyházfelügyelője lett.

A kilencvenes években szembaja egyre súlyosabbá vált, 
és egyre, ritkábban foglalkozott irodalommal. De azért még 
fékig vakon is könyvtárnoka volt a közkönyvtárnak, továbbá ő 
volt Bács-Bodrog vármegye történeti társulatának alelnöke is. 
Az ő nevéhez fűződik a Szabadkai Városi Könyvtár létesí
tése is.

1894 januárjában már olyan súlyos volt a szembaja, hogy 
a törvényhatósági közgyűlés hathavi szabadságot engedélye
zett számára. Őszre már egyik szemére teljesen megvakult, 
másik szemének kezeltetésére pedig további hathónapi sza
badságot kapott, azzal, hogy állását addig is pályázat útján be
töltötték. 1895 júniusában aztán végleg nyugalomba vonult, és 
1896 őszén másik szemére is teljesen megvakult.

Ötvenegy éves volt, amikor végleg fel kellett hagynia 
irodalmi munkásságával, de amit addig alkotott, az is örök
becsű értéke a művelődés történetének.

Eredeti neve Ivánovszky volt, és 1867-ben magyarosította 
Iványira. Munkássága jórészt az oktatásügy területén bontako
zott ki. Dolgozott a Magyar Tanügy, az Országos Középiskolai



Tanáregylet Közlönye, a Szabadkai és Vidéke, az Újvidék, a 
zombori Bácska, a Zentai Figyelő, a Szabadkai Közlöny, a 
Szabadkai Ellenőr, a Századok, a Krassói Lapok, a Hazánk, a 
Figyelő, az Ethnographia, a Bácskai Ellenőr számára, írt a 
Bács-Bodrog megyei történelmi társulat Évkönyvébe, valamint 
több iskolai értesítőbe.

önálló munkái közül hadd említem meg a következőket:
Magyar olvasókönyv a középtanodák 1., 2. oszt. számá

ra (Pest, 1872); Magyar olvasókönyv a középtanodák 3. és 4. 
oszt. számára (Pest, 1873); Magyar írásgyakorlatok a közép
tanodák alsóbb osztályai számára (Pest, 1875); Vidékünk tör
ténete 1571— 1658-ig, különös tekintettel Lúgos, Karártsebes, 
Lippa történetére (Temesvár 1875); Bács-Bodrogh vármegyének 
történeti irodalma (Zombor, 1881); Szabadka szabad királyi vá
ros története I.— II. (Szabadka, 1886, 1892); Az új Bodrog vár
megye (Budapest, 1887); Kollonics Lipót bíbornok országszer- 
vező munkája (Szabadka, 1888); Szabadka és vidéke 1848-49- 
ben (Szabadka, 1888); Bács-Bodrog vármegye földrajzi és törté
nelmi hely névtára i.— V. (Szabadka, 1889, 1895, 1906, 1907); 
Pality magánrajza (Szabadka, 1892); A szabadkai közkönyvtár- 
egyesületről (Szabadka, 1894).

Ez azonban munkásságának csupán egy része, mert még 
több más műve is megjelent. Azonkívül kéziratban is maradt 
péhány, megvakulása miatt félbemaradt munkája, mint ő ma- 
g.u is megemlékezik erről 1904-ben Szabadkán kiadott, 40 évi 
írói munkásságom emlékére című munkájában.

1917-ben halt meg, s a Bajai temetőben álló síremléké
ről ezt olvashatjuk le: Iványi István gimnáziumi tanár, Szabad
ka város történetírója.

Az utókor nagy elismeréssel és tisztelettel emlékezik 
vissza értékes munkásságára. Govorkovioh János például a 
Bácsmegyei Napló hasábjain így elevenítette fel emlékét:322

»Ha összehasonlítom az akkori többi tanáraimmal, bá
mulattal kell visszagondolnom pedagógiai képességeire. Más 
tanár feladta a leckét, kihívta a tanítványt, elmondatta vele és 
beírta a jelest vagy a szekundát. Iványi nem. Felszólított egy 
gyereket a padban, feltette a kérdést. Ha az nem tudott felelni, 
leültette.

—  Leírod ötször büntetésből. Ölj le, szamár vagy. Mondd 
meg apádnak. Sequens.

És igy szólitott bennünket sorba, míg egyik nem telelt 
jól. Engem csak akkor kérdezett, ha már senki sem tudott 
megfelelni, én aztán megfeleltem. Akkor kinyújtotta a muta
tóujját.

—  Ez az.



Különben én voltam a legrosszabb tanulók egyike, de 
nála az első, mert a magyar irodalmat tanította és azért én 
rajongtam. De ez Iványi érdeme volt. Jól tudott tanítani. Ismer
te minden tanítványa tudását, anélkül, hogy egy óráig nyag- 
gatta volna.«

Én most mint a régi szabadkai újságok lelkes munkatár
sára emlékezem Iványi ra, amikor a tanulóifjúság számára 
szerkesztett lapjáról, a Tanulók Köz/önyéről írok. Elmondtam 
már a lap »személyi adatait«, s hadd idézem most azokat a 
gondolatokat, amelyeket az 1. szám tartalmaz Néhány szó a 
tanuló ifjúsághoz című cikkében!

»C é l u n k  l a p u n k b a n  s e g é d e s z k ö z t  a d n i  a z  
i f j ú s á g n a k ,  h o g y  a b b a n  m i n d a z t ,  m i r e  t a n u 
l ó i  p á l y á j á n  s z ü k s é g e  l e h e t ,  m e g l e l h e s s e .  
S e g é d k ö n y v  a k a r  l e n n i  l a p u n k  a z  i s k o l a i  
k ö n y v e k  m e l l e t t ,  melyben egyes részleteket bővebben, az 
újabb kutatás vívmányait figyelembe véve, adunk. Épen e cél
ból l a p u n k b a n  k i  t e r j e s z k e d ü n k  m i n d e n r e ,  mi  
a k ö z é p  i s k o l a i  o k t a t á s  t á r g y á t  k é p e z i .  A 
n y e l v e k r e  é p e n  úgy,  m i n t  a t ö r t é n e l e m ,  t e r 
m é s z e t t u d o m á n y  s a m e n n y i s é g t a n r a .  Lapunk 
tartalmát úgy osztottuk be, hogy minden számban leljen az 
ifjú a tudomány minden ágából ismeretterjesztő cikkeket. Ez 
által az ifjúság tudományos közlönyévé akarjuk tenni lapunkat.

A t u d o m á n y o s  o l d a l  m e l l e t t  a z o n b a n  
n e m  f e l e d k e z t ü n k  m e g  a m u l a t t a t ó ,  s z ó  r a- 
k o z t a t ó  o l v a s m á n y o k r ó l  s e m.  —  H o z u n k  e l b e 
s z é l é s e k e t ,  a d o m á k a t ,  t a l á n y o k a t  s f i g y e 
l e m m e l  k í s é r v e  a k ö z é p i s k o l a i  t a n u l ó s á g  
b e I é I e t é t, m i n d e n  s z á m u n k b a n  k ö z l ü n k  a z  
i f j ú s á g o t  é r d e k l ő  h í r e k e t .

Helyt adunk az otthoni munkálkodásnak is, midőn fela
datokkal szolgálunk s azok megfejtőinek neveit közöljük s 
esetleg magát a legjobb munkát nyilvánosságra hozzuk s ju
talmazzuk is.«

De hát miképpen is fest ez a program a gyakorlatban? 
Az első számban például találunk egy írást a nyelvről mint a 
beszéd eszközéről; egy másik írás a magyarok eredetéről szól
— a mondák alapján; egy harmadik ismerteti Vörösmarty Mi
hály költői elbeszélését, A két szomszédvárat; egy negyedik 
cikk a sarkvidékről ad képet. A lapban a cikkeken kívül van
nak Szerkesztői üzenetek is.

A második szám szinte szerves folytatása az elsőnek, 
tekintve hogy egyik cikke a nyelvek keletkezését ismerteti, te
hát kapcsolódik az első szám nyelvészeti cikkéhez, egy másik 
pedig az első számhoz hasonlóan a magyarok eredetéről szól,



de ezúttal már a tudományos történelem megvilágításában. 
Még olyan gyakorlati dolgok is vannak a lapban, mint például 
az állatok kitömésének ismertetése.

Az irodalmi témák is visszatérnek a második számban. 
Egy cikk például a Toldi szereimét ismerteti, egy másik pedig 
(folytatásos) Arany János felfogását a ZrinyiászTöX. Egy egész
ségügyi cikk a csontrendszerről ad képet, egy másik pedig az 
alvásról szól.

Az 1899. január 1-i számban Bibó-Bige György főmunka
társ neve lemarad a lapról, a szerkesztőség pedig a kiadó- 
hivatallal együtt Heumann Mór könyvkereskedésébe költözik 
át. Már az előző hónapban változott a nyomda is, ugyanis a 
lap készítését Krausz és Fischer könyvnyomdája (a Bárány 
szálloda mellett) vette át.

A Széchenyi Könyvtárban az 1899. évi február 15-i szám 
az utolsó.

Meg kell továbbá emlékeznem két gimnáziumi sokszoro
sított diáklapról. Az egyikről már szóltam is Fenyves Ferenc
cel kapcsolatban. Ezt a lapot ugyanis —  mint maga Fenyves 
Ferenc írja 1935. május 26-án írt, a Mégegyszer elmondom cí
mű kötetben is megjelent, Jubileum és mégsem jubileum című 
cikkében —  Fenyves Ferenc szerkesztette, és közreműködött 
benne a diák Kosztolányi Dezső, Csáth Géza és más, később 
ismertté vált írók is. Az Előre című, kézzel írott, litografált lap 
aztán előkerült Dér (Dévavári) Zoltán irodalmi gyűjteményé
ből, ha nem is egy komplett szám, mert utolsó oldalai hiányoz
nak, s a még meglevő 12. oldalon félbeszakad egy megkez
dett mondat. A lap tehát legalább 14, de inkább 16 oldalas 
volt. Amikor aztán előkerült ez a megfakult példány, akkor 
külön örülni kellett annak, hogy Fenyves írásából már tu
dunk egyet-mást róla, mert bizony magáról a lapról nem sok 
derül ki, hiszen például még dátum sincs rajta, de annyi azért 
látszik a Beköszöntőből, hogy ez az első megjelent szám. Al
címe szerint képes folyóirat volt, amely megjelent havonként 
kétszer, éspedig 1-én és 15-én. Hanem ha a lapon nincs is 
dátum, azért mégis meg lehet állapítani megjelenésének pon
tos idejét. Fenyves Ferenc ugyanis azt írja, hogy tizennégy 
éves volt, amikor ezt a lapot szerkesztette, ez azonban téves 
adat, mert Fenyves 1885-ben született, tehát 1899-ben volt 
tizennégy éves. Az Előre első száma pedig a rendelkezésre álló 
adatok és a következtetések szerint 1901. augusztus 15-én je
lent meg. Van ugyanis ebben a számban egy Makai Emil
ről irott megemlékezés halála alkalmából (valószínűleg Kosz
tolányi írta). Makai pedig 1901. augusztus 6-án halt meg, az 
Előre tehát semmiképpen sem jelenhetett meg Fenyves tizen
négy éves korában, 1899-ben, hanem csak 1901-ben. És nem 
jelenhetett meg augusztus 15-e után sem, mert a Hírek rovat



bán részeletesen közli az augusztus 29-én kezdődő gimnáziumi 
beiratkozás sorrendjét. így alakul ki tehát az 1901. augusztus
15-i indulási dátum.

•Más szempontból viszont igen hasznosak Fenyves Fe
renc említett visszaemlékezései. Az Előre első száma ugyanis 
közli ugyan azt is, hogy a lap egy példánya 10 fillérbe kerül, 
az viszont nem derülne ki belőle, hogy Fenyves Ferenc szer
kesztette, és hogy munkatársai között ott volt Kosztolányi, 
Csáth és más ismertté vált írók, költők. A lap felelős szerkesz
tőjeként ugyanis Ángyán B. szerepel. Ez az Ángyán B.. 
azaz Béla —  mint Dér Zoltántól tudom — Kosztolányi özvegyé
nek tanúsága szerint valóban létezett, Kosztolányi diákköri 
gyógyszerészgyakornok ismerőse volt, a lap szerkesztésé
ben azonban nyilván nem vett részt, inkább csak a neve szere
pelt rajta. Az Előre ugyanis a tapasztaltak szerint általában 
nem közölt valóságos névvel aláírt cikkeket, hanem a fiatal, 
kezdő írók, leendő költőóriások álnevek mögé bújtak —  min
den jel szerint a gimnáziumi szigor elől. így aztán csupán kö
vetkeztetni lehet arra, hogy mondjuk a Csongor név mögött 
Kosztolányi Dezső rejtőzik, s hogy Csáth Géza Halmos Jó
zsef névvel írta alá megjelent kis novelláját. Még a Beköszön
tő című cikk alatt sem nevezi meg magát a szerző, hanem az 
»Előre szerkesztősége« aláírás mögé bújik.

Mielőtt azonban tovább mennék, minden bizonnyal érde
mes egy kicsit belelolvasni ebbe a beköszöntőbe, hogy kitá
ruljon előttünk a lapo* indító fiatal íróknak, az irodalom szerel
meseinek szándéka és célja.

»Nemes önbizalommal lépünk olvasóink elé, kik, hisz- 
szük, velünk együtt nem annyira a külsőre tekintenek, mint a 
tartalomra. Állandó rovatainkkal (Irodalom, Hírek stb.) be fog
tuk bizonyítani, hogy ez a lap nem néhány ábrándos ifjúnak 
időtöltése, hanem a szabadkai ifjúság lelke, védője, mulat- 
tatója.

Munkatársaink sorában ott találják olvasóink úgy a sza
badkai, mint a vidéki ifjúság legtehetségesebbjeit. Főmunkatár
sunk (és házi poétánk —  szerk.) Csongor, továbbá munkatár
saink, Brrr. . . ,  Halmos József, Jámbor Miska, Ludasi János, 
Szinéri Dezső és Újvári Károly oikkeiben meg fogják találni 
olvasóink mindazt, a mivel jól mulathatnak.«

A lap egyébként rajzokat is közölt, és —  amit szintén 
Fenyves Ferenc visszaemlékezéséből tudunk —  három szám 
jelent meg belőle.

A másik egykori sokszorosított, szintén kézzel írt diák
lap az Előréhez hasonlóan szintén Dér (Dévavári) Zoltán gaz
dag gyűjteményéből került elő, és Dér cikket is írt róla Század 
eleji szépségverseny címmel a 7 Nap 1973. évi november 9-i 
számában. Ezen a lapon, amely a Rajta Fiúk címet viseli, már



szerepel az évszám is: 1908, valamint az is, hogy I. évfolyam. 
Eredetileg február 7-i dátum állt a kék festékkel litografált lap 
első oldalának jobb felső sarkában, ezt a dátumot azonban 
tintával áthúzták, és a februárt márciusra javították. Bizonyos, 
hogy nem ez a lap első száma, ugyanis első oldalán Az Edda 
énekek könyvéből című versciklus második része szerepel. 
Ezt azonban még lehetne azzal is magyarázni, hogy az első 
részt nem közölték. Az viszont már kétségtelen, hogy a Népre
ge Kossuth Latosról című cikk »Folytatás« jelzéssel jelent 
meg, aminthogy megcáfolhatatlan bizonyíték az is, hogy a 
rejtvényrovat ír a múlt számban közölt betűrejtvények tneg- 
fejtéséről is. Kétségtelen tehát, hogy ez a márciusi szám nem 
az első, viszont valóban véletlenül kerülhetett eredetileg az 
első oldalra a februári dátum is, mert a rejtvénymegfejtések be
küldését március 15-ig kéri a szerkesztőség. Az első szám 
tehát 1908. február 7-én, vagy esetleg még előbb jelenhetett 
meg. Azt viszont nem tudhatjuk, hogy hány szám jelent meg 
belőle.

A Rajta Fiúk nem olyan jelentős diáklap, milyen az Elő
re volt a benne szereplő ifjú írók alapján, de azért ennek a 
lapnak is megvan a maga irodalmi érdekessége. És ez az ér
dekesség megmutatkozik már az első oldali Edda-énekek cím
ben, és még inkább utolsó oldalán, a tintával írt feliratból, 
amely szerint ez a lap »Tiszteletpéldány!« És azt is megtud
juk, hogy kinek: »Lányi Hedda k. a.«, azaz Lányi Hedda kisasz- 
szonynak. Ez a Lányi Hedda — mint tudjuk —  senki más, mint 
Kosztolányi Dezső egykori szerelme, a Fecskelány, akinek 
naplójegyzetei alapján Dér Zoltán is megírta 1970-ben meg
jelent Fecskelány című könyvét. Dér már ebben a könyvében 
említette, hogy a szabadkai gimnazistáknak volt egy kis li
tografált lapjuk, s hogy ebben verseket írtak Lányi Heddához, 
de ő, aki abban az időben maga is diáklány volt, nem sokra 
tartotta ezeket a verseket, hiszen abban az időben, 1908-ban 
már a befutott költő Kosztolányi is megénékelte őt verseiben.

Ennyit el kellett mondani erről a két egykori, primitív 
formában kiadott diáklapról. Ezek után azonban visszatérek a 
nyomdában megjelent lapokra. Az imént azt mondtam, hogy a 
Tanulók Közlönye valóban változatos és hasznos ifjúsági lap 
volt. Sajnos, nem mondható el ugyanez arról a lapról, amely
ről még szólni kell, s amely — mint már említettem is —  az 
első világháború előtti időszak utolsónak indult lapja volt. A 
lap címe Az Ifjúság, és csupán egyetlen száma jelent meg, ez 
azonban nem éppen válik dicséretére kiadójának. De hát hadd 
beszéljenek helyettem maguk a tények!

1918. február 26-án Bíró János nyomdász a kővetkező 
bejelentést tette a polgármesternek.323



»Méltóságos Polgármester Úr!
Alulírott, mint a Zentán 1902. évben megindult Szabad- 

sajtó című lap egykori felelős szerkesztője, az 1848. XXI., il
letőleg az 1914. évi XIV. törvénycikk értelmében tisztelettel be
jelentem, miszerint Szabadkán, a Horváth-féle nyomdában 1918. 
évi március hó 2-átói kezdődőleg AZ IFJÚSÁG cím alatt egye
lőre hetenkint egyszer: szombaton megjelenő lapot szerkesz
tek, illetve adok ki. A lap ára példányonként 20 fillér lesz. 
Utcán nem fog terjesztetni.

Célja tisztán: Istenféíelemre, Emberszeretetre oktatni; 
emellett mindkét nembeli ifjúságot Hazaszeretetre és egymás 
megbecsülésére serkenteni, mely irántól soha eltérni nem fog.

Amidőn ezen bejelentésemről tisztelettel kérem, hogy tu
domást venni méltóztassék, bátorkodom kérni, hogy e tekin
tetben a további intézkedést megtenni szíveskedjék.«

Ehhez a bejelentéshez március 2-án még egy olvasha
tatlan aláírású megjegyzést is csatoltak, amely szerint »A lap 
a mellékelt papíron, tehát nem rotációs papíron van nyomva«.

A mellékelt papír tulajdonképpen maga a március 2-án 
megjelent lap, azaz Az Ifjúság I. évfolyamának 1. és egyedüli 
száma, ami szerencsének mondható, tekintettel arra, hogy ez 
az egyetlen fennmaradt példány belőle —  az mellett, amely a 
Széchenyi Könyvtárban található meg. De hát hadd lássuk 
konkrétan, hogy mire is alapoztam negatív véleményemet.

A lap egészen kis formátumú, folyóiratnagyságú, majd
nem négyzet alakú. Alcíme szerint: »Tanuló-lap«. Hogy ezt 
mennyire vette komolyan a kiadó és szerkesztő, azt tanúsítja 
az is, hogy a lap 12., azaz utolsó oldalán hirdetések sorakoz
nak, amelynek semmi közük sincs a tanulókhoz. Az utolsó 
előtti oldalon pedig nagy keretben ez a rövid szöveg:»Egyik 
előkelő pénzintézet által a 2-ik számra fenntartott oldal.« És 
ez megint nemigen érdekelheti a tanulókat. A Beköszöntő című 
cikk azonban annál hangzatosabb:

»Istenfélelem! Emberszeretet! Ez a kettős cél lebegjen a 
szeme előtt annak a tisztes gárdának, mely megfeszítette ere
jét, hogy megtudja, vájjon elég képességgel, tudással és aka
raterővel rendelkezik-e a jövő magyarságra várakozó nagy küz
delem, a szabad fejlődés biztosításáért megkezdett harc ráeső 
részének megvívására.«

Hát persze ez a szöveg sem éppen alkalmas az ifjúság 
nevelésére —  még nyelvi szempontból sem. De hát lássuk a 
további anyagot! A második oldalon Az anya című vers és 
Iránymutató címmel egy kis elmefuttatás az induló lapról, hogy 
mi a célja. Más szavakkal ugyanannak ismétlése, amit a beje
lentés és a Beköszöntő is tartalmaz. A 3. oldalon megint egy 
vers, melynek címe Az Úr láttatja, de akár az elsőnél, ennél 
is hiányzik írójának neve. Aztán van a lapban pályázati hir



detmény is — novella írására, amely nem lehet hosszabb 3 
írott oldalnál. Akik pedig —  mint a felhívás megemlíti —  azt 
írják meg, hogy »milyen érzelmeket idézett e/ő bennük az első 
béke híre« —  két oldalt írhatnak. A legjobb pályaművek könyv- 
jutalomban részesülnek és közlésre kerülnek a Fakadó rügyek 
című rovatban.

A 6— 7. oldalon iskolai hírek, az Ismerettár, valamint a 
Különfélék címet viselő rovat sorakozik fel. Az ismertetett »törté
nelmi adatok« között olyan valótlanságot is találunk, hogy »Sza
badkán az első nyomdát Dobay János alapította (most Szabados
féle) a 40-es években; ugyanott készült az első újság Szabad
kai Közlöny címen. Alapítója néhai Szabó László Antal ügyvéd 
volt, segédszerkesztőjeként pedig Czeisz Máté ügyvéd szere
pelt«. Ennyi hiba egy rakáson mégiscsak sok egy lapban, 
amely az ifjúság nevelését, tehát helyes tájékoztatását tűzte 
ki céljául! Mert hát ha Bittermann Károly nyomdaalapitását 
Dobay Jánosra ruházta is át, s a Honunk Állapota helyett a 
Szabadkai Közlönyt tette is meg az első szabadkai lapnak 
(amely, mint tudjuk, jóval hátrább következett a sorban), kár 
volt ezt megtoldani még azzal is, hogy Szalay László egykori 
szerkesztő nevét egyszerűen Szabó László Antalra változtatta.

Hadd mondom el azért még azt is, hogy Az Ifjúság kö
zölte Fritz Müller tollából A jövőben című írás első folytatását, 
amellyel képet kívánt adni a jövőről. Volt ezenkívül a lapnak 
Kópéságok, Irodalom, művészet, Szerkesztői mondanivalók és 
Rejtvények rovata is. A szerkesztőség egyébként a Széchenyi 
tér 110. szám alatt volt.

Azt mondtam, hogy ez volt az utolsó lapindítási bejelen
tés az első világháború előtti korszakban. Ez igaz is abból a 
szempontból, hogy az utolsó olyan bejelentés volt, amelyet a 
lap megjelenése is követett. Mert történt azért még egy be
jelentés —  szintén Bíró János »nyomdász és hírlapíró« részé
ről, mégpedig 1818. december 15-én, s ez a bejelentés a mind
össze egyetlen számot megért Az Ifjúság folytatásának is te
kinthető. Először is azt említem meg, hogy Bíró János már 
1918. április 3-án is megjelent a polgármesteri hivatalban, és 
előadta,324 hogy Az Ifjúságból az első számon kívül több —  
eddig —  technikai akadályok miatt nem jelent meg, de a meg
jelenés jogát fenntartja. És ezután következett az a legutolsó 
bejelentés,325 amely így hangzik:

»Szabadsajtó cimű lapom Zentán 1902— 1908 években 
jelent meg; a sajtótörvény értelmében szünetelését bejelente
nem nem kellett, illetőleg erre az illetékes hatóság részéről fel 
nem szóliitattam, annak tulajdonjogáról sem mondottam le,



azért mert azóta kiváló gondomat képezte, hogy annak megje
lentetését egy alkalmas nyomda birtokba vételével biztosíthas
sam.

Miután ezidőszerint módomban áll azt újból kiadni, tisz
telettel kérem, méltóztassék annak újból való megindításáról 
tudomást venni, azzal, hogy — papírhiány miatt egyelőre — az
— mint annak idején — hetenként 3-szor, vasárnap, szerdán 
és pénteken fog megjelenni; ugyanakkor bejelentem, hogy If
júság című — március hóban megjelent lapomat — mely szin
tén fentjelzett okból szünetelt, —  szintén kiadom, mely he
tenként 1-szer, szombaton jelenik meg; végül tisztelettel beje
lentem, hogy Móka címen egy hetenként 1-szer — hétfőn meg
jelenő lapot adok ki.«

A bejelentés a Szabadsajtó Könyvnyomtató Intézet és Iro
dalmi Vállalat 'külön levélpapírján íródott. A nyomda a Kálmán 
utca 502 a szám alatt volt, az iroda pedig a városi bérpalo
tában.

Egyszerre három új lap bejelentése, amelyből azonban 
nem lett semmi. Igaz ugyan, hogy Bíró János még egy pót- 
bejelentést is tett,326 mégpedig december 21-én, amelyben el
mondta, hogy a Szabadsajtót annak idején ötévi megjelenés 
után a háború miatt kellett beszüntetni, s a mostani lapindítás- 
sal kapcsolatban hozzátette: »A lap szerkesztését komoly em
berek látják el, kiknek céljuk úgy a hatóság, mint a társadalom 
elismerését és nagyrabecsülését kiérdemelni.« A másik két 
lapra vonatkozó pótbejelentés szerint pedig a Mókának a cél
ja »az emberek muíattatása, szórakoztatása«, az Ifjúság célja 
pedig a fiatalság nevelése, szórakoztatás és a tudományok meg- 
kedveltetése. A polgármester azonban a legjobb akarattal sem 
vehette tudomásul ezeket az utóbbi bejelentéseket, amit meg 
is magyarázott az üggyel kapcsolatos határozatában: » ...m ert 
a szerb királyi dunai-hadosztály parancsnokság Szabadka te
rületén új időszaki lapok megindítását nem engedélyezi.« És 
magyarázatként hozzáfűzi:

»Új időszaki lapnak kellett tekinteni a kérvényező által 
előzőleg (f. évi február 27-én) bejelentett Ifjúság című lapot is, 
mert az a f. évi március 2-án megjelent első számán kivül több
ször nem jelent meg, és így hallgatagon megszűnt.«

Ez a polgármesteri határozat még a december 15-i be
jelentés alapján született, úgyhogy a december 21-i pótbeje
lentésre már csak ez a megjegyzés került rá: »3195/918 eln. 
sz. alatt már elintézést nyert —  Irattárba teendő.«

Ez az irattárba helyezés az első világháború előtti sza
badkai sajtóélet végére tett pontot. És ezzel voltaképpen meg
kezdődött a második időszak, illetve ennek bevezető, átme
neti időszaka.



Vendéglátó Szabadka

Ha a háború előtti szabadkai sajtó listáján immár végig
mentem is, azért még van néhány lap, amelyről szólnom kell. 
A városnak ugyanis nem csupán saját lapjai voltak, hanem 
eléggé szerteágazó nyomdaipara is, s ezek a nyomdák több 
esetben még más városokból, községekből való lapok előállí
tását is vállalták. Meg kell tehát még emlékeznem arról is, 
hogy Szabadka mint vendéglátó mely nem itt szerkesztett la
pokat vállalta nyomdáiban kinyomtatásra. Ezekről a lapokról 
azonban természetesen csak a legszükösebb adatokat ismer
tetem.

Az első a sorban egy megyei jelentőségű lap, amely 
azonban egy közeli kis faluban, Pacséron született, és Sza
badkán Bittermann József nyomdája állította elő. A címe: 
Bács-Bodrog, alcíme pedig: Évnegyedes folyóirat a helytörté- 
neíem, népisme, statisztika és régészet köréből. Szerkesztője 
és kiadója is Dudás Ödön volt. Évente négyszer jelent meg, 
éspedig február, május, augusztus és november 1-én. 1878. 
február 1-én indult, és 1879 novemberében szűnt meg. A lap
ra egyébként Szabadkán Székely Simon könyvkereskedésé
ben, valamint Baján is fogadtak el előfizetéseket.

A Kiskunsági Híradó kunszentmiklósi lap volt, mely Bors 
Károly felelős szerkesztésében és kiadásában jelent meg. He
tenként egyszer, vasárnap megjelenő, vegyes tartalmú hetilap
ként indult 1889. január 6-án. Első számát Budapesten nyom
ták Ihrlinger A. és társa nyomdájában, a Külső Dob utca 33. 
szám alatt, az 1889. február 17-én megjelent 7. számot azon
ban már Székely Simon szabadkai könyvnyomdája állította elő. 
De Szabadkán sem maradt sokáig, csupán a 25. számig, s 
akkor a kiadótulajdonos és felelős szerkesztő Bors Károly kun-

§ntmiklósi nyomdája vette át, amelyet a jelek szerint ekkor 
deztek be.

A Novo stolióe — Új Század című kétnyelvű lap, amelyet 
dr. Tumbász István (Stipan Tumbas) vajszkai plébános adott 
ki és szerkesztett, tulajdonképpen Budapesten jelent meg a 
századforduló évében a Hunyadi Mátyás kát. irodalmi és 
könyvnyomdái intézetben. Alcímszerű felirata —  a magyar 
részben — így hangzik: »Havi folyóirat képekkel —  A haza
szeretetnek és keresztény fölviJágosodásnak.«

Szabadkát azonban —  mint nyomdai vendéglátót —  csak 
e lap folytatása, a szintén kétnyelvű, Novog stoiića glasnik — 
Új Század Hírnöke című folyóirat érintette, amelynek első év
folyambeli, 1901. évi 3., valamint néhány további számát Sza
badkán Bittermann József könyvnyomdája állította elő. A nyom
dai vonatkozáson kívül azonban volt még valami, ami Szabad
kához kötötte ezt a lapot: szerkesztőjének, dr. Stipan Tum-



basnak a személye. 1868. december 13-án született Szabad
kán, 1891-ben szentelték pappá, előbb Dusnokon, aztán Baj- 
mokon volt káplán, majd Adára, Szabadkára és végül Vajsz- 
kára került — ez utóbbi helyre már mint plébános. 1898-ban 
szerezte meg az egyházi jog doktora címet. Ezt megelőzően, 
1893-ban a szabadkai gimnázium kisegítő hittanára volt, de 
nem sokáig, mert már 1894-ben plébánosnak nevezték ki 
Vajszkára. Ebből az alkalomból a Szabadka és Vidéke sok sze
rencsét kívánt »a fiatal áldozárnak, ki lapunk barátja és mun
katársa kezdettől fogva«. És éppen ez a szerencsekívánat jel
zi a Novog stolića glasnik —  Új Század Hírnöke című havi fo
lyóirat másik szabadkai kapcsolatát: tudniillik szinte kiegé
szítője volt a szabadkai néppárti klerikális sajtónak — abban 
a tekintetben, hogy kétnyelvűségével is jelezte az összekötő 
erő, a klerikális jelleg lényegességét.

Dr. Stipan Tumbas egyébként ismert bunyevác író volt, 
aki két müvet is írt az újhitűek, azaz a nazarénusok ellen,
amint a Neven megírta róla abból az alkalomból, hogy 1893-
ban Szabadkára nevezték ki.

A vajszkai lap után megint egy kunsági lapot kell emlí
tenem: a Kun-Majsát. A Széchenyi Könyvtárban az 1901. május 
2-án megjelent IV. évfolyambeli 19. számtól vannak meg a pél
dányai. Társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap volt, 
amely minden vasárnap reggel jelent meg. Ezt a Széchenyi 
Könyvtárban megtalálható 1901. évi számot és minden bizony
nyal a régebbieket is (nem tudni, mióta) Hirth Lipót és Társa 
szabadkai, Batthyány utca 5. szám alatti könyvnyomdája állítot
ta elő. A lap szerkesztője és kiadótulajdonosa is Sasvári Sán
dor volt. 1902. január 12-étől a szintén szabadkai Kladek Ist
ván nyomda vette át a lap nyomását, illetve nem is lehet pon
tosan megállapítani, hogy mikortól, mert a Széchenyi Könyvtár 
gyűjteményében az 1901. november 24-i számot az 1902. jarmÉC 
12-i szám követi, s ezt az utóbbit már Kladek nyomdája á llítá B  
elő. 1902. május 18-ától, vagy 25-étől pedig Nagykörösre, innffi 
pedig Ceglédre került a Kun-Majsa nyomás végett, végül pedig 
Kecskeméten kötött ki, úgyhogy Szabadka szerepe végleg meg
szűnt az előállításában.

Vajszka és dr. Stipan Tumbas plébános azonban az imént 
említetten kívül még egy lapot is nyomatott Szabadkán. Ennek 
Dél-Magyarszág —  Južna Ugarska volt a címe. Amint tehát 
látszik, ez is kétnyelvű lap volt, ugyanazzal az alcímmel, mint 
elődje, a Novog stolióa glasnik —  Új Század Hírnöke: »A ha
zaszeretetnek és keresztény fölvilágosodásnak.« 1902-ben Hód
ságon kezdték nyomni, de aztán átköltözött a nyomással Sza
badkára, Bittermann József nyomdájába, s mint az újvidéki 
Maticában megtalálható példányai tanúsítják, még 1906-ban is 
itt állították elő.



A néppárt újabb változatának, a keresztényszocialista 
pártnak a politikai irányzatát követte A Szent Kereszt Tárogató
ja című folyóirat is. A lapfejből a következőket tudhatjuk meg: 
»A főtisztelendő Elöljáróság engedélyével szerkeszti és kiadja 
P. Kaiser Nándor, sz. Ferencrendi áidozópap, szentföldi biz
tos.« A szerkesztőség Budapesten volt, a Margit körút 23. 
szám alatt, a nyomdai munkálatokat pedig a szabadkai Szent 
Antal nyomda végezte.

A szegedi Somogyi Könyvtárban az V. évfolyam 1909 
márciusában megjelent 1. füzetétől kezdve van meg. A lap 
hovatartozását világosan jelzi, hogy az áprilisban megjelent 2. 
füzet hátlapján a Szent Antal Nyomda- és Irodalmi Vállalat 
hirdetését közli, és hirdeti a keresztényszocialista szabadkai 
lapokat, a Bácskai Naplót, a Naše novinét, valamint a nyomda- 
hirdetés szövegébe tartozik a Pučka knjižnica népszerűsíté
se is.

Hogy mit találhatunk benne? Vallásos verseket, a Szent
földről szóló írásokat, és a Meghaltak neveit, de hogy hová va
lók, az nem derül ki a lapból. Minden bizonnyal budapestiek, 
mert a lap a jelek szerint a budapesti szentföldi biztosi hiva
tal kiadványa. Meg kell jegyezni azt is, hogy bár a szerkesz
tőség Budapesten volt, a Somogyi Könyvtár úgy tartja nyil
ván, mint szabadkai lapot.

És ezenkívül még egy lap számára nyújtottak vendégsze
retetet a szabadkai nyomdák. 1910. október 15-én ugyanis 
Szegeden megjelent A Béltisztító című szaklap első száma, 
amely a továbbiakban minden hónap 15-én látott napvilágot. 
Szerkesztősége és kiadóhivatala is Szegeden volt, főszerkesz
tője pedig dr. Kormányos Benő. A lapot 1911 júliusáig Szán
tó Lajos szabadkai, Bercsényi utca 3. szám alatti könyvnyom
dája állította elő, ettől kezdve Szegeden nyomták. A folyóirat a 
Béltisztító Iparosok Országos Egyesületének hivatalos lapja 
volt.

És ezzel végérvényesen lezárult a lista. Úgy érzem azon
ban, hogy a félreértések eloszlatása érdekében még meg kell 
emlékeznem néhány olyan lapról is, amelyek tévesen szabad
kai lapként szerepelnek egyes munkákban, de tulajdonkép
pen semmi közük Szabadkához. Militar Triva például327 a vaj
dasági kisebbségi sajtóról szóló cikkében a szabadkai lapok 
között felsorolja a Munkás Heti Krónika, az Igazmondás, a 
Délmagyarországi Néplap, a Bácskai Tanügy, a Szabad Sajtó, 
a Móka című lapokat is. A Szabad Sajtóról már szóltam az Iro
dalmi és ifjúsági lapokról szóló fejezetben, és ebből kiderült, 
hogy amíg fennállt, zentai lap volt, és Zentán is jelent meg, 
amikor pedig Bíró János nyomdász Szabadkára helyezte át 
székhelyét, és újra —  itt is ki akarta adni a Szabad Sajtót, 
erre már nem kaphatott engedélyt a szerb katonai hatóságok



tilalma következtében. A Móka című lapnak szintén ekkor kel
lett volna a terv szerint megjelennie, de ugyanabból az okból 
szintén nem jutott a közönség kezébe.

A Munkás Heti Krónikának nyomára akadtam ugyan u bu
dapesti parlamenti könyvtárban, ez a Munkás Heti Krónika 
azonban nem szabadkai lap, sőt amennyire sikerült megállapí
tanom, soha nem is nyomták Szabadkán. A Munkás Heti Kró
nika ugyanis — mint később megtudtam — a mai budapesti 
Népszava őse.

Az igazmondásáról (1903) azt jegyeztem föl, hogy a sze
gedi Somogyi Könyvtár is zentai lapként tartja nyilván. A Dél
magyarországi Néplap —  mint a Széohenyi Könyvtárban meg
található példányok tanúsítják — szintén nem szabadkai, ha
nem adai lap volt, s ezt Zentán nyomták, legalább is az 1902. 
évi 1— 6. számot, amelyet átnézhettem Budapesten. És a Bács
kai Tanügy sem szabadkai lap, hanem Zentán adták ki, mint 
Bács-Bodrog vármegye községi tanítóegyesületének hivatalos 
közlönyét. Első évfolyamának 1. száma 1898 szeptemberében 
jelent meg Harsányi Lajos felelős szerkesztésében. Zentán is 
nyomták, Kabos Ármin könyvnyomdájában. És végül maradt 
még az összetartás. Ennek azonban nem tudtam nyomára 
akadni azokban a nagy könyvtárakban, amelyeknek anyagát 
átnéztem, így hát azt sem tudtam megállapítani, hogy valóban 
szabadkai lap volt-e, vagy ez is valamelyik más város, vagy 
község lapja.

Egy élclapról —  utólag

A Nevető Görcs című katonai élclapról tulajdonképpen a 
többi élclap között kellett volna írnom, de nem tehettem, mert 
egyedüli fennmaradt példánya úgyszólván azon a napon ke
rült elő Dér Zoltán gyűjteményének mélyéről, amelyen a nyom
da már befejezte e könyv tördelését.

A Nevető Görcs nem nyomdában készült, noha utolsó, 4. 
oldalának alján ott láthatjuk a szokásos megjegyzést: »Nyoma
tott: Ádám Andor körforgógépén«. Minden oldalát kézzel írták, 
s az első oldal jobb felső sarkában ott is áll a megjegyzés: 
»Kézirat gyanánt«. Amint már mondtam, katonai élclap volt, s 
így természetesen katonai és háborús témákkal foglalkozott, 
de szigorúan névtelenül. Egyetlen nevet sem tudhatunk meg 
készítői közül, még a szerkesztő nevét sem. A felirat szerint 
ugyanis szerkeszti: Szög. Az előkerült példány az I. évfolyam 1. 
száma, azt azonban nem tudjuk, hogy megjelent-e még utána 
több is. A lap alcíme szerint: »Mindenre képes képtelen új
ság« és »A honvéd pótzászlóalj segédtiszti iroda félhivatalos 
közlönye«.

Az akkori újságok beosztásának mintájára készült, s meg
találhatók benne mindazok a rovatok, amelyek egy társadalmi



hetilapot is jellemeznek: Vezércikk, Hírek, Tárca, Irodalom, 
Tanügy, Színház, Legújabb, Sport —  aviatika, Közgazdaság, 
Nyílt tér, Szerkesztői üzenetek, Apróhirdetések, persze a rovat
nak megfelelő rövid írásokkal. A Vezércikknek muszáj lenni! 
című vezércikk például még egy másik címet is kapott, a szö
veg kiemelt első szavát, s így hangzik:

» C é l u n k  egyszerű és világos. Nevettetni akarunk min
denkit; bántani senkit.

A vérből és koplalásból már úgyis elég! S mivel a szé
lesen hömpölygő vérfolyamok megállításához a mienknél ha
talmasabb erők kivántatnak, legalább a koplalástól igyekszünk 
megmenteni szenvedő embertársainkat.

Azok részére, akiknek a rossz viccek iránt van érzékük s 
akkor sem vonulnak félre duzzogva, ha egy-egy humoros pa
rittyakő véletlenül a saját hiúságaikat találja fültövön: szellemi 
elemózsiát szállít most lapunk.

S ha a „jóízű" nevetésnek csakúgyan sikerült túlharsog
nia az éhes emberi gyomrok korgását: mi is nyugodtan megál
lapíthatjuk majd, hogy a Nevető Görcs mindenben megfelelt 
kitűzött céljának.«

A kis cikket, amely írásban jártas kézre vall, bizonyos sz. 
m. írta alá.

A lap tartalmából hadd idézzek mutatóba néhány élcet. Az 
egyiknek A béke jön a címe, és Budapestről keltezi a szerkesz
tőség, azzál, hogy »saját tudósítónktól«, s az aláírása: Dr. Do
hány, azaz fiktív név. Maga a kis éle így hangzik:

»A béke útban van Szabadka felé. Együtt utazik a VII. 
hadikölcsönre vonatkozó felhívással. Vaj’ melyik érkezik oda 
hamarább?!«

A másiknak szintén megvan a politikai íze, érezhető be
lőle, hogy közeledik a háború vége. Ennek a címe: Wekerle 
meggy. S így szól:

»A miniszterelnök gyümölcskertészetében szemezés út
ján gyönyörű dió nagyságú vérpiros meggyet sikerült létrehoz
ni. Az új gyümölcsfajtát „Werkerlemeggy”-nek keresztelték. A 
miniszterelnök távozásával kapcsolatos téves híresztelések e 
távirat elmének félremagyarázásából származtak.«

És végezetül hadd álljon itt a Legújabb »rovat«, amely a 
címet is beleolvasva, így szól:

»LEGÚJABB női munkaerő a pótzászlóalj segédtiszti iro
dában Király József né. Hiába, a demokrácia rohamos térhódí
tása már a „Kírály"-okat is munkába állítja.«

Túlzás nélkül megállapítható, hogy a primitív módon, kéz
írással készült ^katonai élclap humorminőségét tekintve, túl
szárnyal nem egy nyomdában készült élclapot az akkori idők
ből.



KÉT KORSZAK MEZSGYÉJÉN

Eljutottam hát a szabadkai sajtótörténet egy korszakának 
végére. Ezt a korszakot voltaképpen nem is lehet egy határo
zott egyenes vonallal lezárni. Egyrészt a régi korszak bomlása 
megkezdődött már a világháború éveiben, másrészt pedig az 
új korszak kezdete magán viselte a réginek egyes átmeneti 
vonásait, éspedig politikai és lapkiadási tekintetben egyaránt. 
Ezért említettem már a bevezetőben, hogy nem zárhatom le 
egyszerűen az első világháború végéig tartó korszakot 1918 
végével, amikor a szerb közigazgatás átvette a város irányí
tását, hanem bele kell nyúlnom egy kicsit az 1919. esztendőbe 
is, hiszen a régi magyarországi lapok is megjelentek még egy 
ideig a régi formájukban az új uralom alatt is, és csak 1919 
elején következett be az általános betiltás.

Most tehát, amikor befejeztem a lapok egyrészt kronoló- 
gikus sorrendbe sorakoztatott, másrészt jellegük szerint felosz
tott történetének ismertetését, még néhány szót kell szólnom 
csak úgy általánosságban egyes olyan dolgokról, amelyek ebbe 
a hosszúra nyúlt átmeneti korszakba, azaz a háborús évekbe 
tartoznak, másrészt pedig nem kapcsolódtak feltétlenül egyes 
lapok történetének és jellegének ismertetéséhez.

Itt-ott említést tettem arról, hogy egyes lapok milyen 
példányszámban jelentek meg, az efféle adatokhoz azonban 
nemigen juthattam hozzá, mert az erre vonatkozó nyomdai je
lentések rendszerint elkallódtak, illetve a szabadkai polgár- 
mesteri hivatal, ha átvett is ilyen jellegű nyomdai jelentéseket, 
mindjárt továbbította is őket a Szegedi Királyi Ügyészséghez. 
Amikor pedig a szegedi ügyészség régi iratai után kutattam, 
kiderült, hogy azok megvannak ugyan a szegedi levéltárban, 
de csak a tízes évektől kezdve, a régi ügyészségi aktáknak vi
szont nem akadtam nyomára. Ezekben a tízes évekből szár
mazó ügyészségi aktákban mégis rábukkantam egy-egy adatra 
egyes szabadkai lapoknak a tízes években elért példányszá
mával kapcsolatban, feljegyeztem hát ezeket is, bár a legtöbb 
ilyen jelentésben a bejelentő nyomda egyszerűen megfeled
kezett a példányszám feltüntetéséről, csupán a kiadott lappél
dányokat mutatta be. Egy-két helyen, például a Szent Antal 
Nyomda- és Irodalmi Vállalat, valamint a Lipsitz és Lampel 
könyvnyomda jelentései tartalmaztak adatokat a kiadott lapok 
példányszámára is. Sajnos, elkövettem azt a hibát, hogy nem



jegyeztem fel a szegedi ügyészségi aktaszámot, így most csu
pán a szabadkai elnöki számra hivat kozhatom, márpedig Sza
badkán nincsenek meg ezek az akták.

1913. december havából rábukkantam például a Szent 
Antal Nyomda- és Irodalmi Vállalat egy bejelentésére,328 s 
ebből három lap példányszámát állapíthattam meg. E szerint 
a Katolički pučki sav-ezt 3000 példányszámban, a Budapesten 
szerkesztett A Szent Kereszt Tárogatóját 1600 példányban, a 
Cséplőgéptulajdonosok Lapját pedig 3000 példányban állította 
elő a nyomda.

A Lipsitz és Lampel könyvnyomda egy 1913. szeptember 
haváról szóló bejelentéséből329 pedig az derül ki, hogy a Füg
getlenséget 1000, a Tani tószövetséget pedig 1300 példányban 
nyomták ekkorjában. S a Lipsitz és Lampel könyvnyomda egy 
másik jelentéséből azt tudtam meg, hogy a Közgazdaság című 
folyóirat 500 példányban jelent meg.330

Általában ezek a példányszámok jellemzőek —  mint az 
előzőekben ismertetettek is tanúsítják —  a szabadkai sajtó- 
történetnek erre az egész első, világháború előtti időszakára. 
És erről tulajdonképpen nincs is egyéb mondanivalóm.

A másik dolog, amit lapoktól függetlenül el 'kell monda
nom, az a sajtótermékek ellenőrzésének arra a megszigorí
tására vonatkozik, amely közvetlenül a világháború kitörése 
előtt lépett életbe. A polgármester ugyanis 1914. április 20-án 
körirattal fordult valamennyi szabadkai lap, azaz a Bácskai 
Napló, a Bácskai Hírlap, a Bácsmegyei Napló, a Naše novine, 
a Neven, a Szabadkai Újság, a Szabadkai Hétfői Hírlap, a Hét
fői Újság, a Közgazdaság, az Autonómia, a CsépíőgéptuJajdo- 
nosok Lapja, valamint a Tanitószövetség kiadójához, és 'közötte 
velük, hogy a sajtóról szóló 1914. évi XII. t.c. 16. §-a értelmé
ben a kiadó köteles a lap megindítása előtt 15 nappal (tehát 
már nem csupán egy nappal!) bejelenteni: 1. saját nevét és 
lakását, 2. a felelős szerkesztő nevét és lakását, 3. a nyomda- 
vállalat nevét, amely a lapot előállítja, 4. a lap címét, alakját 
és megjelenésének időszakait, 5. a lap jellegét (politikai, tár
sadalmi, tudományos stb.), valamint 6. azt a helyet, ahonnan 
a terjesztés megindul. A felhívás szerint a bejelentéshez csa
tolni kell a szerkesztő és a kiadó állampolgárságát és nagyko
rúságát, politikai lap esetében pedig a biztosíték lefizetését 
igazoló okiratokat is. A közben beállt változásokat két napon 
belül jelenteni kell.

Ez a felhívás bizonyára furcsán hat, tekintve hogy már 
iétezö és megjelenő lapok kiadóihoz intézte a polgármester. 
Igen ám, de mint a továbbiakból látszik, nemcsak azoknak kel
lett megtenniök a bejelentést, akik új lapot indítottak, hanem 
azoknak is visszamenőleg, megismételt bejelentést kellett ten- 
niök, akik már egyszer szabályszerűen eleget tettek ennek a



kötelességüknek. Ez a felhívás tehát331 voltaképpen a sajtóélet 
újrafeltérképezését szolgálta közvetlenül a világháború kitö
rése előtt —  nyilvánvalóan már az események kibontakozásá
nak sejtése nyomán. S a szabadkai nyomdavállalatokból nem 
sokkal ezután valóban kezdtek is begyűlni az összefogó jelen
tések a megjelenő lapok visszamenőleges adatairól.

Amikor pedig kitört a háború, felmerült egy olyan kérdés 
is, hogy megfelelő olvasmányt kellene biztosítani a harctéri 
szolgálatot teljesítő katonáknak. Ez pedig úgy látszott legegy
szerűbbnek, ha a katonák elsősorban saját területük egy-egy 
lapjához juthatnak hozzá, hogy elérjenek hozzájuk a hazai 
hírek —  mintegy megnyugtatásul, hogy az élet nem állt meg, 
hanem folyik tovább a fegyverek zajában is. Ez a meggondolás 
vezethette Purgly főispánt is, amikor 1916. augusztus 22-én 
Bács-Bodrog vármegye nevében a következő kéréssel fordult 
dr. Bíró Károly szabadkai polgármesterhez:332

»Beszterce-Naszód vármegye főispánja közli velem, hogy 
a miniszterelnök Úr ő Excellentiája kíséretében a bukovinai 
fronton ismételten tett látogatása alkalmával az ottani hadosz
tály egészségügyi főnöke említést tett neki arról, hogy az ott 
küzdő derék magyar katonák igen szűkölködnek magyar olvas
mányokban, különösen pedig magyar hírlapokban.

Minthogy a küzdő csapatok s a sebesültek sorában Bács- 
Bodrog vármegye lakosságából igen sok tiszt, népfelkelő stb. 
van, nagy örömet okozna ezek sorában, ha a hazai s igy a 
vármegyei lapokból kapnának szeretet adományként több pél
dányt.

E derék magyar fiúk óhaját tolmácsolom tehát, midőn 
felkérem polgármester urat, szíveskedjék az ottani hazafias 
lapok szerkesztő kiadóinál az irányban interveniálni, hogy lap
juk néhány példányát —  szeretet adományként —  küldjék ki 
a bukovinai fronton küzdő magyar fiúknak ilyen címre: A 11. 
hadosztály egészségügyi főnöke. Tábori posta 131.

Fáradozása eredményéről értesítést kérek
Purgly főispán«

A polgármester bizalmasan közölte e kívánságot a Bács
kai Hírlap, a Bácsmegyei Napló és a Bácskai Napló szerkesz
tőségével, és a tőlük kapott válasz alapján közölte a főispán
nal, hogy a Bácsmegyei Napló napi 20, a másik két lap pedig
5— 5 példányt küld a bukovinai harcvonalon küzdő katonáknak
— ingyenesen.

S minthogy ennek a főispáni levélnek is van némi köze 
a lapterjesztés kérdéséhez, hadd szólok ezután egy másik, 
igazi terjesztői kérdésről, az utcai árusításról, amelyet —  mint 
már beszéltem róla —  megannyi szigorú előírás szabályozott, 
kezdve a külön engedély kérésétől egészen a terjesztők sze



mélyének meghatározásáig, bejelentéséig, sőt megjelöléséig. 
Ahogy azonban múltak a háborús évek, s ahogy a háború áldo
zatait szedte, és újabb és újabb katonák kerültek ki a frontra, 
egyre inkább veszélybe került a terjesztők, azaz az utcai áru
sok szükséges számának előteremtése, olyannyira, hogy még 
a belügyminiszter is felfigyelt rá, mint ezt 83234/1917 B. M. 
számú körrendelete is tanúsítja, amelyet megkapott a szabad
kai polgármesteri hivatal is.333 Ebből a körrendeletből megtud
juk, hogy a Budapesti Napilapok Szindikátusa azzal a kérelem
mel fordult a belügyminiszterhez, hogy a lapok utcai árusítá
sával életkorra való tekintet nélkül mindenki foglalkozhassék, 
mert a tapasztalat szerint »a nagy munkáshiány folytén ma már 
a nők és gyermekek nagy tömege gyárakban, iparvállalatokban, 
közüzemekben nyervén elhelyezést, a lapok elárusitására 14 
éven felüli egyének szerződtetése nehézségekbe ütközik«.

A körrendelet így folytatódik:
»Méltányolva a kérelemben felhozott indokokat, a 14445/ 

1915 B. M. számú itteni rendelet módosításával kivételesen 
megengedem, miszerint a 10.000 lakosnál népesebb városok
ban a hadbavonult hírlapárusítóknak, úgyszintén vagyontalan, 
ennélfogva közsegélyre és a közönség könyörüíetességére szo
ruló más bevonult egyéneknek: a 1 0-ik  é l e t é v ü k e t  b e 
t ö l t ö t t  hozzátartozói, nemre való tekintet nélkül a h á b o 
r ú t a r t a m a  a l a t t  sajtótermékeknek utcai terjesztésével 
foglalkozhassanak.«

A körrendelet tartalmát a polgármester miheztartás végett 
tudatta Szalay Mátyás rendőrfőkapitánnyal, továbbá a Bácskai 
Hírlap, a Bácsmegyei Napló, a Délvidék, a Szabadkai Friss 
Újság kiadóhivatalával, valamint Heumann Mór, Víg Zs. Sándor 
és Krécsi A. Nándor lapterjesztési vállalkozókkal.

A háború és a nyomában járó események, a forradalom 
és az impériumváltozás persze nem csupán a lapok terjesz
tése tekintetében hoztak változásokat, hanem tartalmi tekin
tetben is, erről azonban már szóltam is az egyes lapokkal kap
csolatban —  akár a társadalmi kérdések iránti viszonyulásról, 
akár a nemzetiségi kérdésről volt szó. Már a háború kezdetén, 
sőt közvetlenül azt megelőzően is voltak olyan próbálkozások, 
hogy a nemzetiségi csetepaték után minél jobban megnyerjék 
a magyar ügy számára az itt élő bunyevácságot, ez azonban 
jórészt olyan »eső után köpönyeg«-féle törekvés volt csupán, 
és nemigen lehetett hatással az események további menetére. 
Mert eljött az az idő is, amikor az itt élő bunyevácság a régeb
ben nem egyszer tapasztalható torzsalkodás helyett összefogott 
a szerbséggel. Ennek az összefogásnak az eredménye volt az 
1918. november 10-én megtartott közös népgyűlés is, amelyen 
megalakították a nemzeti gárdát a munkások már létező vörös 
gárdája mellett, és nyíltan kifejezésre juttatták azt az elhatá



rozásukat, hogy el akarnak szakadni Magyarországtól. És nem 
sokkal ezután, amikor 1918. november 13-án a szerb hadsereg 
a franciák támogatásával bevonult Szabadkára is, véglegesen 
megpecsételődött a régi monarchia sorsa, és ezzel együtt le
zárult egy fejezet Szabadka sajtótörténetében is. Igaz, egy 
ideig, 1919 elejéig még éltek a régi lapok, de azután jelent
kezett az új hatalom, és erélyes szóval véget vetett a régi vi
lágnak —  a sajtó terén is. Ami ezután következett, az —  ha 
egyelőre még átmeneti jelleggel is, de —  már az új korszak 
kezdetét jelezte. A régi lapok, amelyek ideiglenes betiltás 
után újra engedélyt kaptak a megjelenésre, a Bácsmegyei Nap
ló, a Szabadkai Újság és a többi, éltek ugyan tovább — egy 
ideig talán a régi, vagy esetleg megváltozott címen, de arcu
latuk teljesen különbözött régi mivoltuktól. És ebben az átme
neti 1919. esztendőben sok új lap is megjelent, főleg alkalmi 
és sportlapok, mint például a Szabadkai Újság alkalmi kiadása
— a nyomdászok részéről —  a szerkesztő ünneplésére, az 
Éjféli Újság, a kétnyelvű és kézzel írt Footbail Műsor, a Sport, 
a szintén kétnyelvű Komédia, no meg a Merkúr. Mindez azon
ban már nem is ide tartozik, s a város sajtótörténetének má
sodik részben, mely a két világháború közötti időszakot öleli 
fel, külön is szólni kell róluk. Ezúttal inkább csak a folyama
tosság érzékeltetése végett soroltam fel a címüket —  átmeneti 
összekötő kapocsként két különböző korszak határmezsgyéjén.
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tette a szabadkai gimnázium összevon* történetét. E cikk 
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RÖVIDÍTÉSEK

MS =  Matica srpska könyvtára, Újvidék
SZVK =  Városi Könyvtár, Szabadka
OSZK =  Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest
SZSK =  Somogyi Könyvtár, Szeged
SZVM =  Városi Múzeum, Szabadka

A

A GYERMEKNAP. —  Alkalmi időszaki lap. Megjelent 1909. 
május 16-án, 20-án és 22-én, kis formátumban, 6 oldalon. A 
Gyermekvédő Liga szabadkai helyi bizottságának megbízásá
ból szerkesztette Havas Emil. Előállította Szántó Lajos könyv
nyomdája. Fennmaradt példány: MS a május 22-i szám.

A SZÍNHÁZ. —  Társadalmi és szépirodalmi napilap. In
dult 1908. december 17-én. Újra indult 1909. október 2-án mint 
művészeti napilap. Felelős szerkesztője Fischer Dezső (a be
jelentés szerint), Reisner Imre, 1909-ben Faragó Rezső. Kiadó 
Lipsitz B., 1909-ben Faragó Rezső. Előállította Lipsitz Sándor 
nyomdája, 1909-ben a Hungária nyomda. Példány nem ma
radt fenn.

ACHILLES. —  Testgyakorlási versenylap. A magyarorszá
gi atlétikai klubok és számos sportegyesület hivatalos közlö
nye. 1895-ben: Sport, hirdetési és közvetítési értesítő. Indult 
1885 körűi Budapesten, a kilencvenes években költözött Sza
badkára. Eleinte megjelent szükség szerint, 1895-től hetilap, 
megjelent minden szombaton. Szerkesztette az Achilles-Sport- 
Egyesület titkársága, később Vermes Lajos. Társszerkesztő és 
főmunkatárs Márton Kálmán. Kiadta az Achilles Egyesület hoz
zájárulásával az országos atlétikai versenyek nyerés —  esély
—  árverés (»pool«) társaság központi bizottság irodája, 1895- 
ben pedig (Szabadkán) az Achilles Sportegylet. Fennmaradt 
példányok: SZVK 1895; OSZK 1892, 1895. Néhány kézzel írott 
példány is.



ADÓ- ÉS ILLETÉKOGYI KALAUZ. —  Allam-pónzügyi szak
közlöny. Melléklete: Tárgymutató a bélyeg és illetékek iránti 
törvények és szabályok hivatalos összeállításának illetéki díj
jegyzékéhez. Indult 1886. január 1. A mutatványszám 1885 no
vemberében jelent meg. Megjelent havonta kétszer, 16 olda
lon. Szerkesztette Róka József, kiadta Székely Simon. Előállí
totta Székely Simon könyvnyomdája. Megszűnt 1886. július 5. 
Fennmaradt példányok: OSZK, a teljes Tárgymutatóval együtt.

AUTONOMIA. —  Zsidó felekezeti jellegű időszaki lap. 
Indult 1914. február 23. Megjelent kéthetenként, 20 oldalon, kü
lön színes fedőlappal. Felelős szerkesztő és kiadó dr. Klein 
Adolf. Főmunkatárs dr. Singer Bernét főrabbi. Előállította a 
Hungária nyomda. Megszűnt 1915 februárjával. Utolsó az 1915. 
évi 1— 2. kettős szám. Fennmaradt példányok: OSZK 1914—
1915.

AUTONOMIE. —  Az Autonomia azonos tartalmú társlapja.
(Lásd ott!) Megjelent német és héberbetűs német szöveggel.

AZ IFJÚSÁG. —  Tanulólap, hetenként egyszeri megjele
néssel. Egyetlen száma megjelent 1918. március 2. Felelős szer
kesztő és kiadó Bíró János. Készült a Horváth-nyomdában.
1918. december 15-én kiadója újra meg akarta indítani, de 
nem kapott rá engedélyt. Fennmaradt példány: OSZK.

B

BÁCSKA. —  Vegyes tartalmú heti közlöny. Indult 1871. 
január 1. Megjelent minden szombaton délelőtt. Felelős szer
kesztő Radits György, 1871. december 9-től Hoós Dezső, 1872. 
május 15-től Paukovich Andor. Kiadó Radits György. Előállí
totta Bittermann Károly özvegye, 1871. június 24-től Szegeden 
Bába István, december 2-től Szabadkán Dobay János nyom
dája. Megszűnt 1873. március 29. Fennmaradt példány: MS
1871, OSZK 1871, 1873.

BÁCSKAI ELLENŐR. —  Társadalmi, közművelődési, szép- 
irodalmi és közgazdászai közlöny. A Szabadkai Ellenőr utódja. 
Indult 1881. január 30. Megjelent hetenként egyszer, vasárnap. 
Felelős szerkesztő Sztoczek Károly, 1883. VIII. 5-től 1884. V. 4- 
ig ideiglenesen Dékics József. Kiadótulajdonos Ago Mamužić, 
1885-ben egy ideig id. Gálfy György. Előállította Bittermann 
József nyomdája. Megszűnt 1889. június végén, a 26. számmal, 
majd 1891. január 1-én újra megindult. Ekkor megjelent heten
ként kétszer: csütörtökön és vasárnap. Véglegesen megszűnt



1904. október végén. Fennmaradt példányok: SZVK 1881, 1883—  
1885, 1889, 1891— 1902. MS 1882, 1885— 1897, 1901. OSZK
1881— 1904. SZSK 1897— 1904.

BÁCSKAI FRISS ÚJSÁG. —  Napilap. Indult 1901. június
1. Megjelent mindennap, fontos alkalommal hétfőn is. Felelős 
szerkesztő Dugovich Imre. A közgazdasági részt szerkesztette 
Kovács János. Kiadó Heumann Mór. Előállította Hirth Lipót és 
Társa. Megszűnt: 1901. szeptember 22. Fennmaradt példányok: 
SZVK, MS, OSZK, SZSK.

BÁCSKAI GAZDASÁGI KÖZLÖNY. —  A Gazdasági Közle
mények utódja, de kisebb formátumban. Indult 1879. január 1. 
Megjelent havonta kétszer, 1-én és 15-én, 1879. december 15-től 
évnegyedenként. Megyei érdekű folyóirat a földművelés, ipar és 
kereskedelem köréből. Szerkesztő és kiadó Rácz Vilmos. Elő
állította Bittermann József. Fennmaradt példányok: OSZK 1879, 
1880 (egy-egy példány), az utolsó az 1880. évi 1. szám. Utódja a 
Bácskai Közlöny.

BÁCSKÁI HÍRADÓ. — Községi, közművelődési, közgaz
dászai, ipar- s kereskedelmi közlöny. A Bács megyei Gazdasági 
Egylet közlönye. Indult 1871. május 31. Megjelent minden szer
dán délelőtt. Felelős szerkesztő Farkas Antal. Kiadó és előállí
tó: özv. Bittermann Károlyné. Megszűnt 1875. június 30. Fenn
maradt példányok: OSZK 1874.

BÁCSKAI HÍRADÓ. — Független irányú társadalmi és ve
gyes tartalmú hetilap. Indult 1896. január 26. Megjelent min
den vasárnap. Szerkesztő Mamuzsich Béla. Előállította Krausz 
és Fischer nyomdája. Csak három szám jelent meg. Fennma
radt példányok: mind a három szám megvan az OSZK-ban.

BÁCSKAI HÍRLAP. — A Szabadkai Közlöny címváltozata 
egy időben. Indult 1880. január 21. Szerkesztő Schlesinger Sán
dor és dr. Müller (Molnár) Gyula. Nem maradt fenn példány. 
(Lásd: Szabadkai Közlöny!)

BÁCSKAI HÍRLAP. —  A szabadkai ifjúsági Kör társa
dalmi, közművelődési és szépirodalmi hetilapja. Indult 1880. 
december 26, vagy (ami valószínűbb!) 1881. január 4. Megje
lent minden szerdán. Szerkesztette a szerkesztő bizottság. Fe
lelős szerkesztő Engler Kálmán. Előállította Bittermann József. 
Megszűnt 1881 végén. Fennmaradt példány: OSZK az 1881. 
január 11-i, 2. szám.

BÁCSKAI HÍRLAP. —  Társadalmi, közgazdasági és szép- 
irodalmi lap. 1897. december 17-étől politikai lap, 1902. április
6-től politikai napilap (megjelent hétfő kivételével mindennap),
1906-tól a Bács-Bodrog vármegyei függetlenségi és 48-as párt



közlönye 1909-ig. Indult 1897. október 3. Eleinte megjelent he
tenként négyszer: hétfőn délben, szerdán, pénteken és vasárnap 
reggel. 1915-ben megjelent naponta két kiadásban: reggel és 
este. Felelős szerkesztő dr. Csillag Károly, 1901 decemberétől 
Braun Henrik, 1909-ben rövid ideig dr. Havas Emil, azíán újra 
Braun Henrik, 1917-ben megint dr. havas Emil. Főszerkesztő
1901 decemberétől dr. Csillag Károly, 1906-tól dr. Baloghy Ernő. 
Társszerkesztő 1897-ig dr. Blau Géza, a tízes években dr. Ha
vas Emil. Főmunkatársak dr. Révész Ernő (1900-ig) és Kondor 
Ottó (egészen rövid ideig). Kiadótulajdonos Krausz és Fischer 
nyomdája, később a Bácskai Hírlap lapkiadó részvénytársaság, 
1917-ben pedig dr. Braun Henrik. Előállította Krausz és Fischer, 
aztán a Bácskai Hírlap Lapkiadó Részvénytársaság. Megszűnt 
betiltás folytán 1919 elején, de 1919. augusztus 2-án megjelent 
Magyar Újság címen, és 1921--tői újra régi címén. Fennmaradt 
példányok: SZVK 1897— 1904, 1906— 1907, 1911— 1918. MS 
1897— 1899, 1901— 1903, 1912, 1919, 1921. OSZK 1897— 1910,
1919. SZSK 1898— 1917.

BÁCSKAI KÖZLÖNY. —  A Gazdasági Közlemények és a 
Bácskai Gazdasági Közlöny utódja. Vegyes tartalmú hetilap.
1882-ben megjelent hetenként kétszer. Indult 1880-ban, vagy 
inkább 1881-ben, harmadik évfolyamként. Megszűnt 1882. évi 
utolsó számával. Szerkesztő Rácz Vilmos, 1882. október 1-től 
Milkó Izidor, főmunkatárs 1882-ben dr. Szilasi Fülöp. Kiadó 
Rácz Vilmos, 1882-ben pedig Bittermann Andor. Példánya nem 
maradt fenn.

BÁCSKAI NAPLÓ. —  Politikai napilap (az első napilap 
Szabadkán). Megjelent 8 oldalon mindennap, hétfő kivételévet. 
Indult 1896. október 4. Felelős szerkesztő dr. Csillag Károly, 
Kiadótulajdonos Kalmár Arnold (Szeged). Előállította Schlesin- 
ger Sándor nyomdája. Megszűnt 1896. október 28. Példányok: 
OSZK.

BÁCSKAI NAPLÓ. —  Politikai napilap, az Országos Ke
resztényszocialista Szövetség Bács megyei hivatalos közlönye, 
1916-tól többé nem hivatalos közlöny. Indult 1907. június 16. 
Felelős szerkesztő dr. Veréb Gyula, 1916 júniusától Sztipich 
Lázár, 1916 novemberétől Kónya Lajos. Kiadótulajdonos és elő
állító: Szabadkai Nyomda- és Hírlapkiadó Vállalat mint szövet
kezet, későbbi nevén Szent Antal nyomda. 1917. április 24-étől 
új címe: Délvidék. Ez is politikai napilap, felelős szerkesztő Kó
nya Lajos, főszerkesztő Pirrterits Károly, fömunkatárs dr. Fon- 
tányi József. 1918-tól felelős szerkesztő Berkes Márk. 1919 
elején betiltották, de aztán újra megjelent, sőt nevét is Bácskai 
Naplóra változtatta vissza. Fennmaradt példányok: SZVK 1908—  
1918. MS 1907, 1914, 1918— 1923. OSZK 1907— 1917. SZSK
1907— 1916.



BÁCSKAI SZEMLE. —  Helyi és megyei érdekű társadalmi 
és közgazdászati közlöny. Indult 1893. január 1. Megjelent he
tenként kétszer, vasárnap és csütörtökön, 1893. április 2-től 
csak vasárnap, nagyobb formátumban. Felelős szerkesztő Bergl 
Zsigmond, 1893. április 30-tól dr. Dusán Petrovió. Kiadótulaj
donos és előállító dr. Dušan Petrovió gőzkönyvnyomdája. Meg
szűnt 1893. szeptember 24. Fennmaradt példányok: SZVK (tel
jes), OSZK.

BÁCSKAI SZEMLE. —  Irodalmi és művészeti hetilap. In
dult 1918. január 20. Megjelent szombaton délben. Szerkesztő 
Berkes Márk. Kiadó Bartók Márta (özv. Czipszer Ernőné). Elő
állította a Hungária nyomda. Fennmaradt példány: SZVM (Šok- 
ció-hagyatók) az 1. szám.

BÁCSKAI ÚJSÁG. —  Politikai napilap. Indult 1899. január 
22. Megjelent hétfő kivételével mindennap reggel 4 órakor. Fe
lelős szerkesztő dr. Reisner Lajos, 1899. október 3-tól Dugo
vich Imre (ettől kezdve dr. Reisner Lajos főszerkesztő), főmun
katárs dr. Bólits József. Kiadótulajdonos Nikola Tomić, 1899. 
március 244ŐI Dugovich Imre. Előállította Nikola Tomié, 1900. 
február 27-től Hirth Lipót és Társa (március 27-től laptulajdo- 
nos is). Megszűnt 1900. május 1. Fennmaradt példányok: SZVK 
1899— 1900. OSZK 1899.

BÁCSMEGYE. —  A Felső-Bácska utóda, a III. évfolyam
2. számaként indult 1902. január 10-én. Hetilap. Alapította Latino
vits Pál főispán. Megjelent minden pénteken, aztán 1917. októ
ber 7-étől hetenként kétszer. Szerkesztőség: Budapesten, ki
adóhivatalok: Zombor, Szabadka, Újvidék, Bácsalmás. Felelős 
szerkesztő Pető Lajos. Előállította Braun Adolf könyvnyomdája. 
1916-tól Székesfehérváron nyomták. Fennmaradt példányok: 
MS 1906. OSZK 1904— 1919. (Utolsó példány 1919. január 13.) 
SZSK 1902— 1906.

BÁCSMEGYEI NAPLÓ. —  Politikai napilap (1908-tól 1909. 
augusztus 7-ig nem politikai), megjelent hétfő kivételével min
dennap. Indult 1903. június 14. Megszűnt 1907. február 10. Újra 
indult 1908. július 7. 1909-től megjelent este 6 órakor. Felelős 
szerkesztő Dugovich Imre, november 17-től Vajda József, de
cember 15-től dr. Csillag Károly, 1904. szeptember 22-től újra 
Dugovich Imre. Főszerkesztő dr. Janiga János, dr. Vojnich Gyu
la (1903. december 15-ig). Az újraindulás után felelős szerkesz
tő Fenyves Ferenc, 1909. október 18-tól dr. Fischer Jákó (ké
sőbb főszerkesztő), 1909. október 23-tól Fenyves Ferenc, 1913. 
január 10-től Kálnai Dezső, 1913. május 9-től Fenyves Ferenc, 
1918. augusztus 8-tól Czebe László, december 3-tól Dugovich 
Imre. Kiadók dr. Janiga János és dr. Vojnich Gyula, 1905. ok
tóber 22-től Kladek és Hamburger könyvnyomdája, s ennek



utóda, a Hungária könyvnyomda. Újraindulás után kiadók: 
Fischer Ernő és Heumann Mór, azután dr. Fenyves Ferenc 
(egy ideig Krausz Lajos és Kárász József is), aztán Kunetz Ja
kab, majd a Bácsmegyei Napló kiadóvállalat (Fenyves Lajos) és 
Friedmann Ignác. Előállította Szabados Sándor, Kladek és Ham
burger, Hungária nyomda, Hirth és Duchon, Bácsmegyei Nyom
davállalat (Fenyves és Társa). 1915. május 27-étől egy ideig 
naponta két kiadásban jelent meg. 1918. november 20-tól de
cember 17-ig betiltás miatt nem jelent meg. 1919. január 17-én 
betiltották, de 1920-ban újra megjelent a két háború közt is, 
utóbb Napló címmel. Fennmaradt példányok: SZVK 1903 (egy
két példány), 1905—1906, 1908— 1918. MS 1904—1906. OSZK
1903— 1918. SZSK 1903, 1913, 1916.

BÁCSORSZÁG. — Politikai, szépirodalmi megyei képes 
lap (1905. október 18-tól nem politikai). Indult 1904. október 2. 
Megjelent hetenként egyszer, vasárnap, 16 oldalon, külön szí
nes, rajzos fedőlappal; 1905-ben a 38. számtól egy hónapban 
kétszer, 1-én és 15-én, később pedig 5-én és 20-án. Felelős 
szerkesztő dr. Csillag Károly (1905-ig, aztán főszerkesztő), 1905- 
től Pusztai Béla. Főmunkatárs Horovitz Gusztáv. Előállította 
Krausz és Fischer nyomdája. Megszűnt 1906. január 14-én. 
Fennmaradt példányok: SZVK 1904— 1905. OSZK 1904. SZSK
1904— 1905.

BAÖVANIN. — Társadalmi, közművelődési és közgazda- 
sági hírlap. Indult Zomborban 1884-ben, és megjelent 1893-ig. 
Szabadkán a XI. évfolyammal újra feltámasztotta dr. Dušan Pet- 
rović mint felelős szerkesztő és kiadótulajdonos 1898. április 12 
(24)-én (az előbbi a görögkeleti dátum). Cirillbetűs szerb lap, 
kettős dátumozással (görögkeleti és hivatalos). Megjelent min
den vasárnap, egész ív terjedelemben, az 1899. év elejétől egy 
ideig hetenként kétszer: vasárnap és csütörtökön. Előfizetési 
ára egy évre a monarchia területén 4 forint, Szerbiában 10 di
nár. Nyomta Nikola Tomió, 1898. augusztus 21-től pedig (na
gyobb formátumban) Székely Simon nyomdája. Megszűnt 1899 
őszén. Fennmaradt példányok: SZVK 1888— 1889 (utolsó száma
1899. szeptember 15. (27.). MS 1884— 1893 (zombori), 1898— 
1899 (szabadkai). OSZK 1898— 1899.

BOHÓ MISKA. —  Élclap. Indult 1889. szeptember 15. 
(Nem tudni milyen időközökben jelent meg.) Felelős szerkesztő 
Bohó Miska. Kiadó Schlesinger Sándor. Készült Schlesinger 
Sándor könyvnyomdájában. Fennmaradt példány: SZVM (šok- 
öié-hagyaték).

BOMBA. —  Társadalmi élclap. Indult 1907. február 24. 
Újra indult 1908. január 26. Felelős szerkesztő Lámpás, később



Lipsitz S. Sándor. Kiadó és előállító Lipsitz és Társa nyomdája. 
Megszűnt 1908. április 26. Fennmaradt példányok: OSZK 1907—
1908.

BUMBERDÓ. — Dalármászati, dudorászati és fütyörészeti 
vicclöny. A Szabadkai Bömbölde hivatalos lapja (azaz: a Sza
badkai Dalegyesület farsangi lapja). Megjelent három évben 
1— 1 szám, fiktív dátummal és évfolyammal. A szöveg szerint: 
megjelenik minden húshagyó kedden. Az első szám 1894-ben 
jelent meg. A szerkesztő neve nincs feltüntetve, de megálla
pítható: Grohmann Vilmos. Előállította Krausz és Fischer, egy 
másik számot pedig Székely Simon könyvnyomdája. Fennma
radt példányok: SZVK egy eredeti és egy fénymásolat.

C

CSÉPLŐGÉPTULAJDONOSOK LAPJA. —  A cséplőgéptu
lajdonosok szövetségének hivatalos közlönye. Orosházán in
dult 1912. március 16-án. Szabadkára költözött 1913. január 16- 
án (II. évfolyam 2. szám). Megjelent minden hó 1-én és 16-án,
1914-től minden hó 15-én, majd 1916-tól időközönként. Szabad
kára költözésekor 12 oldalas. Felelős szerkesztő Májer Jenő,
1915-től Raczkó Mihály. Főszerkesztő 1914. február 16-tól ifj. 
Sitkey András. Főmunkatárs Raczkó Mihály, majd Márton Jó
zsef. Kiadó ifj. Svtkey András. Előállította Szabadkán a Szent 
Antal nyomda. Megszűnt 1916. május 1. Fennmaradt példányok: 
OSZK 1912— 1916. SZSK 1915.

D

DÉLIBÁB. — A Szabadkai Közlöny melléklete 1882-ben. 
Megszűnt 1882. május 28-án. (Lásd Szabadkai Köziöny\)

DÉLMAGYARORSZÁG. —  Politikai napilap. Indult 1909. 
március 14. Megjelent hétfő kivételével mindennap, 8— 10 ol
dal terjedelemben. Felelős szerkesztő Braun Henrik. Főszer
kesztő dr. Baioghy Ernő. Kiadótulajdonos és előállító Szántó 
Lajos nyomdája, Megszűnt 1909. június 28. Fennmaradt pél
dányok: ŐSZ és SZSK.

DÉLMAGYARORSZÁGI MÉHÉSZETI LAPOK. —  A Délma
gyarországi Méhészeti Egyesület folyóirata, melyet a tagok a 
tagdíj fejében kaptak. Indult 1908 július 1. Megjelent havonta 
egyszer, 16 oldalon, külön fedőlappal. Felelős szerkesztő dr. 
Dömötör Miksa. Előállította Krausz és Fischer villanyerőre fel
szerelt nyomdája. Fennmaradt példány: OSZK 1906. július 1.



DÉLMAGYARORSZAGI MERCUR. —  A Budapesten az 
1870-es évek óta megjelenő Sorsolási Tudósító lenyomata. Sza
badkán kiadta a Délmagyarországi Mercur váltóüzlet. Megszűnt 
1911-ben. Példány nem maradt fenn.

DÉLVIDÉK. —  A Bácskai Napió utódja. Napilap. Indult 
1917. április 24. (Lásd Bácskai Naplói)

DÉLVIDÉK —  SŰDLANDISCHER COURIER. —  Közgazda- 
sági közlöny —  VoHcswirtschaftliche Zeitung. Háromnyelvű (ma
gyar, német, szerbhorvát) lap. Indult 1882. április 27. Megjelent 
havonta kétszer. Felelős szerkesztő és laptulajdonos Rácz Vil
mos. Előállította Bittermann Andor, később Bittermann Nándor 
(Zombor) könyvnyomdája. Fennmaradt példányok: OSZK. (A
4. szám az utolsó.)

£
ELLENZÉK. —  Politikai havi lap (a Szabadság előfizetői 

ingyen kapták mint havi mellékletet, de külön is meg lehetett 
venni). Indult 1888. január 1. Megjelent minden hónap első va
sárnapján, 1889-ben pedig időközönként. Felelős szerkesztő 
és kiadó Szalay László. Előállította Székely Simon könyvnyom
dája. Megszűnt 1889-ben. Fennmaradt példányok: SZVK 1888— 
1889. OSZK 1888— 1889. (Utolsó szám az 1889. áprilisi.)

ELŐRE. —  Képes folyóirat (litografált, kézzel írott gim
náziumi diáklap). Megjelent havonként kétszer, 1-én és 15-én. 
Indult 1901. augusztus 15-én. Felelős szerkesztő Ángyán B. 
(csak névleges, mint ahogy a lapban szereplő nevek is álne
vek). Tényleges szerkesztője Fenyves Ferenc. Egyes szám ára 
10 fillér. Csak néhány (valószínűleg 3) szám jelent meg belőle. 
Egyetlen fennmaradt, csonka példány Dér (Dévavári) Zoltán 
gyűjteményében: év és dátum nélkül, de megállapíthatóan az
1901. augusztus 15-i, 1. szám.

EMLÉKLAPOK. —  A Magyar Országos Tüzoltószövetség 
1893. augusztus 12— 16-ig Szabadkán megtartott XI. közgyűlésé
re kiadott alkalmi lap.

F

FELSŰ-BÁCSKA. —  A Bácsmegye elődje. (Lásd ott!) In
dult 1900-ban Budapesten. Nyomták Bácsalmáson és Szabad
kán.



FORGALMI ÉRTESÍTŐ. —  Szabadka és vidéke közgazda- 
sági, ipar- és kereskedelmi szaklapja. Indult 1908. május 1. 
Megjelent minden hónap 1-én és 15-én, de már a 2. számtól 
hetilap, mely megjelent minden vasárnap. Utódja a Közgazda
ság (Forgalmi Értesítő), mely 1908. szeptember 6-án indult. 
Alcíme: Társadalmi, gazdasági, ipari és kereskedelmi szaklap, 
később pedig: Bács-Bodrog vármegye társadalmi, gazdasági, 
ipari és kereskedelmi szaklapja. Felelő szerkesztő Malusev 
Sándor. Főmunkatárs 1908-ban néhány számon át: Diósi Antal. 
Előállította Braun Adolf, 1912 áprilisától Hirth Aladár, aztán a 
Hungária, majd pedig Lipsitz és Lampel könyvnyomdája. Fenn
maradt példányok: OSZK 1908— 1915. (Utolsó példány: 1915. 
február 7.) SZSK 1909— 1914.

FUTÓ HÍREK. —  Társadalmi hetilap. Indult 1910. március
5. Megjelent minden szombaton. Felelős szerkesztő és kiadó 
Vukov Lukács. Előállította a Hungária nyomda. Megszűnt négy
öt szám után. Példány nem maradt fenn.

FÜGGETLEN ÚJSÁG. —  1911. november 11-i indulással 
bejelentett, de meg nem jelent, »közérdeket szolgáló —  nem 
politikai tartalmú« lap. A terv szerint minden szombaton dél
után 2 órakor kellett volna megjelennie Horváth István nyom
datulajdonos kiadásában és szerkesztésében.

FÜGGETLENSÉG. —  Politikai napilap. A szabadkai füg
getlenségi és 48-as párt hivatalos közlönye. Indult 1906. novem
ber 15. Megjelent hétfő kivételével mindennap. Felelős szerkesz
tő dr. Fischer Jákó, 1903. január 18-tól dr Ács Jenő, február
5-ig, aztán megint dr. Fischer Jákó. Főszerkesztő dr. Mukits 
Simon. Társszerkesztők dr. Pleszkovits Lukács és dr. Ács Je
nő. Tulajdonos a Függetlenségi Kör, kiadó Kladek és Hambur
ger, majd Függetlenségi Kör, végül Fischer Ernő. Előállította 
Fischer Mór villanyerőre berendezett könyvnyomdája. Meg
szűnt 1908. június 20. Fennmaradt példányok: SZVK 1907— 1908. 
MS 1907 (a 126. szám). OSZK 1907— 1908, SZSK 1906— 1908.

FÜGGETLENSÉG. —  Politikai lap, 1911. március 5'től a 
szabadkai függetlenségi és 48-as párt hivatalos lapja. Indult 
1910. április 23. Megjelent hetenként kétszer: szerdán és szom
baton délben. 1910. június 5-től csak szombaton. Felelős szer
kesztő dr. Szeifert Ernő, 1911. január 1-től dr. Ács Jenő, 1913. 
szeptember 7-től Németh Simon. Tulajdonos: dr. Mukits Simon. 
Előállította Horváth István, 1911. november 12-től Szántó La
jos villamos erőre berendezett gyorssajtója, aztán újra Hor
váth István, majd Lipsitz és Lampel nyomdája. Megszűnt 1913. 
november 8. Fennmaradt példányok: OSZK 1910— 1913. SZSK 
1910.



GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK. — Közgazdasági közlöny, 
különös tekintettel Bács-Bodrog megye gazdasági érdekére. A 
Szabadka és Vidéke társlapja. Indult 1877. május 13. Megjelent 
minden hónapban kétszer, később pedig háromszor. Szerkesztő 
és laptulajdonos Rácz Vilmos, munkatárs Balázsy Béla. Elő
állította Bittermann József könyvnyomdája. Megszűnt 1877-ben. 
Folytatása a Bácskai Gazdasági Közlöny, majd a Bácskai Köz
löny. Fennmaradt példány: OSZK 1877. szeptember 30.

GYÁSZLAP. —  Napilap Erzsébet királyné meggyilkolása 
alkalmából. Indult 1898. szeptember 11. Megjelent a temetésig. 
Szerkesztő és kiadó Tomics Miklós (Nikola Tomié). Nem ma
radt fenn példány.

(A) GYERMEKNAP. — Lásd: A Gyermeknap.

H

6-OS HONVÉDEK LAPJA. —  Alkalmi lap a palicsi hon
védnapra. Megjelent 1918. május 19. Szerkesztő Havas Károly. 
A bevételt az özvegyek és árvák javára fordították. Nem ma
radt fenn példány.

HAVI KRÓNIKA. —  Deák-párti 'lap. A Miseöna krónikává.I 
közös kiadásban jelent meg. Indult 1872. augusztus 15. Megje
lent minden hónapban egyszer. Szerkesztő Antunovits Mátyás 
(almási). Előállította Dobay János, aztán Bittermann Károlyné 
nyomdája. Megszűnt 1873-ban, a jelek szerint a 6. szám után. 
Nem maradt fenn belőle példány.

HÉBER HAJNAL. —  Egy példányban, kézzel írt élclap. A 
kilencszázas évek elején írta Fenyves Ferenc. Nem maradt 
fenn belőle példány.

HÉTFŐI HlREK. —  Szépirodalmi, társadalmi és közgaz
dasági hetilap. Indult 1910. február 28. Megjelent minden hét
főn. Felelős szerkesztő Hirth Ferenc, 1911. február 20-tól dr. 
Oszter Péter. Főmunkatárs ifj. Gálfy György. Előállította Hirth 
és Duchon. Megszűnt 1911-ben. Fennmaradt példányok: MS
1910— 1911. OSZK 1910. SZSK 1910— 1911. (Utolsó példány az 
MS-ben és az SZSK-ban is: 1911. március 27.)

HÉTFŐI ÚJSÁG. —  A Szabadkai Köziöny folytatása. In
dult 1906. szeptember 3. Megjelent minden hétfőn, vagy ünnep 
után való délelőtt. Felelős szerkesztő Szabados Sándor. Szer
kesztő Garai Kornél. Megszűnt 1916 után. Fennmaradt példá



nyok: SZVK 1906. MS 1906— 1911. OSZK 1907— 1915. SZSK
1906— 1916 (Szabadkai Közlöny cím alatt). Lásd: Szabadkai 
Közlöny!

HONUNK ÁLLAPOTA. —  Hetilap a nép felvilágosítására 
(az első szabadkai lap). Indult 1848. november 3. Szerkesztő 
Szép Ferenc. Előállította Bittermann Károly nyomdája. Meg
szűnt 1849. január 5. Nem maradt fenn egyetlen példány sem.

/

(AZ) IFJÚSÁG. — Lásd: Az Ifjúság!

IGAZ SZÓ. — Szépirodalmi és társadalmi lap. Megjele
nik a szükséghez mérten. Indult 1901. január 13. Felelős szer
kesztő és kiadó id. Gálfy György. Előállította Hirth Lipót és Tár
sa. Csak egyetlen szám jelent meg belőle. Újra indult, I. év
folyam 1. számmal 1901. július 28. Társadalmi és közgazdasági 
hetilap. Megjelent minden vasárnap. Felelős szerkesztő és ki
adó (id. Gálfytól vette át a kiadás jogát) Ruttkay Máté, később 
főszerkesztő Szilágyi Gyula (1901. október 27-ig). Előállította 
Hirth Lipót és Társa. Megszűnt 1902. június 15. Fennmaradt 
példányok: SZVK 1901— 1902. OSZK 1901— 1902. SZSK 1901— 
1902. Később, 1905. április 27-én id. Gálfy György bejelentette, 
hogy saját kiadásában és szerkesztésében újra megindítja 
mint időszakonként megjelenő közgazdasági és társadalmi la
pot Kladek és Hamburger nyomdájában. A megjelenésnek 
azonban nincs nyoma.

IPAROSOK LAPJA. —  Társadalmi, szépirodalmi és ipari 
szaklap. Indult 1896. október 25. Megjelent havonként kétszer,
1-én és 15-én. Egy időben a szabadkai ipartestület hivatalos 
közlönye. A Szabadkai Iparos Ifjak Művelődési Körének lapja. 
Felelős szerkesztő Hirth Lipót, később Pataky Lénárd. Főmun
katárs: Antróposz. Előállította Krausz és Fischer. Megszűnt, 
beolvadva a Népszavába: 1897. december 12. Fennmaradt pél
dányok: OSZK három példány 1897-ből.

J

JELEN ÉS JÖVÖ. —  Politikai és közgazdasági folyóirat. 
Indult 1908. november 1. Megjelent navonta egyszer, 8 olda
lon, de nagyon rendszertelenül. 1909-ben öt, 1910-ben hat szám 
jelent meg, a 6. szeptemberben. Szerkesztő Mácskovics Titusz. 
Előállította a Szent Antal nyomda. Fennmaradt példányok: MS
1909. OSZK 1908— 1910.



JOGÉLET. — Jogi szaklap. A szabadkai ügyvédegyesület 
lapja. Indult 1902. június 8. Megjelent minden héten egyszer, 
vasárnap, egészen kis formátumban, 8 oldalon, 1904 első szá
mától pedig minden szombaton, 16 oldalon. Felelős szerkesztő 
dr. Pillér Arthur, a szerkesztő bizottság tagjai még: dr. Révész 
Ernő és dr. Szilasi Fülöp. 1903. február 8-tól felelős szerkesztő 
dr. Taussig Izsó, 1904. április 9-től dr. Szilasi Fülöp. Kiadó 
Braun AdO'lf. Előállította Braun Adolf, 1904-től pedig Krausz és 
Fischer. Fennmaradt példányok: OSZK 1904, SZSK 1902— 1904. 
(Utolsó példány 1904. december 31.)

K

KATOLIČKI PUČKI SAVEZ. —  A budapesti Katholikus 
Népszövetség c. folyóirat testvérlapja a német Katholischer 
VoJksv&reinne\ együtt. Indult 1908-ban, dátum nélkül (1908. 
április 26. és május 3. között). Felelős szerkesztője nincs fel
tüntetve. A budapesti folyóirat szerkesztője Szentiványi Károly. 
16—20 oldalas folyóirat. Megjelent minden hónapban, július és 
augusztus kivételével. Az évi tíz számból egy kalendárium volt. 
Eleinte i-ző, később ije-ző nyelvjárásban íródott. Előállította a 
Szent Antal nyomda. 1914-től Budapesten volt a szerkesztősé
ge. Fennmaradt példányok: OSZK 1908— 1917.

KATONALAP. —  Alkalmi lap az 1917. augusztus 20-án 
Palicson megrendezett katonanap alkalmából. Felelős szerkesz
tő Löwemberg Jenő, szerkesztő Bács Imre és Pirovszky Lajos. 
Előállította a Bácsmegyei Napló Nyomda és Lapkiadó Részvény- 
társaság nyomdája. Fennmaradt példány: SZVM (Sokčić-ha- 
gyaték).

KOKALO. —  1895. újévére tervezett bunyevác élclap. 
Nincs nyoma, hogy megjelent.

KONKORDIA. —  Alkalmi időszaki lap. Megjelent 1896. 
január 11-én a Konkordia jótékonysági egylet kiadásában — 
egy hangverseny alkalmából, 12 oldalon. Kiadótulajdonosa az 
egyesület megbízásából Kohn Sándor. Szerkesztő dr. Fischer 
Jákó. Fennmaradt példány: SZVM (Sokőió-hagyaték).

KORDINA. — Tervezett színházi lap 1911 októberére. 
Szerkesztő dr. Havas Emil, kiadója Krausz és Fischer lett vol
na, de nem jelent meg.

KÖZÉRDEK. —  Társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi 
hetilap. Indult 1902. november 2. Megjelent minden vasárnap 
reggel. Felelős szerkesztő Lévay Zoltán (Budapest). Előállította:



Kladek István és Társa. Megszűnt 1903 nyarán. Fennmaradt 
példányok: OSZK 1902— 1903. (Utolsó példány 1903 júniusából 
a 24. szám.) SZSK 1903.

KÖZGAZDASÁG. —  Társadalmi, gazdasági, ipari és ke
reskedelmi szaklap. A Forgalmi Értesítő utódja. Indult 1908. 
szeptember 6-án. Megjelent minden vasárnap. (Lásd: Forgalmi 
Értesítői)

KÖZLÖNY KIVONATA. — A Budapesten megjelent hiva
talos Közlöny anyagának kivonata. Szerkesztő Szép Ferenc. 
Indult 1849. március 1. Megjelent hetenként egyszer. Előállí
totta Bittermann Károly nyomdája. Megszűnt 1849-ben az 5. 
számmal. Nem maradt fenn belőle példány.

KÖZVÉLEMÉNY. —  Politikai, társadalmi, közművelődési, 
szépirodalmi és közgazdászati közlöny. A szabadelvű párt lap
ja. Indult 1886. szeptember 5-én, a Szabadka folytatásaként. 
Megjelent hetenként egyszer, vasárnap. Felelős szerkesztő dr. 
Dominus Simon. Laptulajdonos és előállító Bittermann József. 
Megszűnt 1889. január 6. Fennmaradt példányok: SZVK 1886— 
1888, OSZK 1886—1889.

KÖZVETÍTŐ KÖZLÖNY. —  Munkaközvetítő és hirdetési 
vállalat. Indult 1900. május 10. Megjelent havonta kétszer, 10- 
én és 25-én. Felelős szerkesztő Borsody Imre. Előállította Hirth 
Lipót és Társa könyvnyomdája. Az OSZK-ban csak az I. évfo
lyam 1. száma van meg.

KRÓNIKA. —  Társadalmi és humoros hetilap. Indult 1908. 
november 22. Felelős szerkesztő Kepes Tibor. Kiadó és laptu- 
gajdonos Horváth István. Előállította Horváth István könyvnyom
dája. Fennmaradt példányok: OSZK. (Az 1908. évi 5. szám az 
utolsó.)

L

LJUBAV. —  Kézzel írott, családi, politikai és nemzetgaz
dasági szerb lap. Indult 1864. január 1. Megjelent havonta egy
szer és rendkívüli esetekben. Szerkesztő Samko Manojlović (a 
lapon nincs feltüntetve). Megszűnt 1865-ben. Fennmaradt pél
dány: SZVM (Sokóic-hagyaték).

M

MAGYAR MOLNÁR SZEMLE. —  Általános ipari és köz- 
gazdasági havi folyóirat, a magyar molnárság vezéreinek egye-



dűli hivatalos közlönye. Indult 1896. szeptember 1. Megjelent 
minden hónap első napján. Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
Sümeghy Ferenc. Főmunkatárs Posgay Mikló. Az OSZK-ban a 
novemberi szám az utolsó. 1897. február 20-án már Budapesten 
jelenik meg, Jancsó Dezső szerkesztésében, Magyar Molnár- 
Újság címen; alcíme szerint: szaklap a molnáripar, mezőgaz
daság és kereskedelem köréből. Kiadja az Országos Molnár- 
egyesület. Megjelent havonta kétszer. Fennmaradt példányok: 
OSZK 1896— 1897.

MAGYAR MOLNÁR-ÚJSÁG. —  Lásd: Magyar Molnár
Szemle!

MAGYAR PINCÉREK LAPJA. —  Nagyváradon, Debre
cenben, majd Budapesten megjelenő szakközlöny. Indult Nagy
váradon 1887. január 2-án. Megjelent minden héten egyszer: 
vasárnap, 1887. április 3-ától szombaton. 1887. március 3-tól a 
debreceni és szabadkai pincérek betegsegélyző és ápoló egy
leteinek hivatalos közlönye is, majd április 7-től a miskolci, 
április 21-től a szegedi és szatmári, május 5-től a sátoraljaújhe
lyi, június 2-tól pedig a kassai pincérek közlönye is, 1888. au
gusztus 25-4ŐI viszont a magyar pincérek egyetemes lapja. 1887. 
április 3-tól Debrecenben, 1888. augusztus 25-től Budapesten 
jelent meg. Felelős szerkesztő Muzsalyi Béni, főszerkesztő 
1888. április 7-től június 2-ig Than Gyula, augusztus 25-től 
Sztrakovics Ferenc, segédszerkesztő 1887. május 7-től június
16-ig Than Gyula. Kiadó tulajdonos Muzsoly (?) Béni. Megszű
nésének időpontjáról nincs adat.

MAGYAR ÚJSÁG. —  A Bácskai Hírlap utódja. Indult 1919. 
augusztus 2-án. (Lásd: Bácskai Hírlapi)

MAI SZÍNLAP. —  Művészeti és szépirodalmi újság. Egy 
időben a Szabadkai Műpártolók Körének hivatalos lapja. In
dult 1910. október 19-én. Megjelent mindennap délelőtt. Fele
lős szerkesztő Faragó Rezső, a 28. számtól Rehorovszky Je
nő, 1911-ben Hirth Aladár, 1913-ban ifj. Dembitz Lajos (Dér 
László), aztán Schwimmer Béla, majd újra Hirth Aladár, 1914- 
ben Tiszai Béla, 1916-ban Hirth Aladár. Kiadó Hirth és Duchon 
könyvnyomdája, 1913-ban Hirth Gyula, 1916-ban Frank Imre, 
majd Baranyi Károly. Előállította Hirth és Duchon könyvnyom
dája. Fennmaradt példányok: OSZK 1913— 1914. SZSK 1910, 
1913— 1914. Egy 1916. évi példány (december 27— 29.) Dér 
Zoltán gyűjteményében. (Lásd még: Színházi Élet!)

MEGYEI JOGÉLET. —  Tervezett lap 1900-ban, dr. Blau 
Géza szerkesztésében. Nincs nyoma, hogy valaha is megjelent 
volna.



MENYKŰ. — Humorisztikus 'hetilap. Indult 1906-ban. Szer
kesztő Kepes Tibor. Készült Lipsitz Sándor, aztán Csernicsek 
Imre (Palánka), végül pedig Bosnyák Ernő (Zombor) könyv
nyomdájában. Fennmaradt példányok: OSZK 1907. (Utolsó pél
dány 1907. június 13., de október 19-én még megjelent.)

MISEČNA KRÓNIKA. — »Politikai komoly és tréfás tarta
lommal« megjelenő havilap. A Havi Krónika testvérlapja. Indult
1872. augusztus 15. Megjelent minden hónap 15. napján. Szer
kesztője nincs feltüntetve, de ismeretes, hogy Kalor Milodano- 
vió. A lapon csak ez áll: »írják többen«. Előállította Dobay Já
nos, aztán Bittermann Károlyné nyomdája. Megszűnt 1873-ban, 
a jelek szerint a 6. számmal. Fennmaradt példány: MS 1873. ja
nuár 15.

MÓKA. — Tervezett élalap. 1918. december 15-én Bíró 
János jelentette be, hogy szerkesztésében és kiadásában ki
adja hetenként egyszer, hétfőn. A lap nem jelent meg, mert 
nem engedélyezte a polgármester.

MUNKASBIZTOSiTÓ. — Munkásbiztosítási szakközlöny. 
Indult 1909 áprilisában Máramarosszigeten. Első szabadkai szá
ma 1910 márciusában jeleni meg mint a M. évfolyam 2. száma. 
Megjelent havonta egyszer, 16 kis oldalon, Szabadkán havon
ta kétszer, később kéthetenként, 1912-től minden vasárnap, 4 
oldal terjedelemben. Felelős szerkesztő Kalmár Jenő. Szabad
kán előállította a Hungária könyvnyomda, aztán Hirth Aladár. 
Fennmaradt példányok: SZVK 1909— 1916. (Utolsó példány: 
1916. szeptember 24.) SZSK 1912— 1914.

N

NAPi KÖZLÖNY —  »a magyar orvosok és természetvizs
gálók Szabadkán 1899. augusztus 26— 31-ig tartott XXX-ik nagy
gyűléséről.« Megjelent a nagygyűlés tartama alatt mindennap. 
Szerkesztették: dr. Békeffy Gyula, dr. Csillag Károly, Jablo- 
novszky József, dr. Nuricsán József, dr. Prochnov József és dr. 
Révfy Jenő titkárok. Előállította a Bácskai Újság nyomdája. 
Fennmaradt példány: SZVM (Őoköió-hagyaték).

NAŠE NOVINE. —  Társadalmi és gazdasági félhavi lap, 
1907. december 4-től politikai lap, 1908 első számától hetilap, 
s az év végétől így haingzik az alcíme: Társadalmi, közgazdasá
gi és politikai hetilap. Az Országos Keresztényszocial'ista Szö
vetség hivatalos közlönye. Indult 1907. szeptember 15. Felelős 
szerkesztő dr. Joso Mamužić, 1909. október 9-től Iván Petreš,
1910. május 22-től Blaž Rajió, 1911. november 5-től Malija Ca-



taliinac, 1913. augusztus 10-től Blaž Rajió, szeptember 28-tól 
dr. Joso Mamužić, 1914. május 3-tól Mészáros Béla, augusztus
30-tól Stipan Subotički, 1915. január 24-től Mészáros Béla. Ek
kor szerkesztő dr. Joso Mamužić, főszerkesztő Stipan Subotič- 
ki. Kiadó Szabadkai Nyomda- és Hírlapkiadó Vállalat mint szö
vetkezet, később Szent Antal nyomda. Megszűnt 1918-ban. 
Fennmaradt példányok: MS 1907— 1918. (Utolsó példány 1918. 
szeptember 29.) OSZK 1907— 1913. SZSK 1907— 1908, 1910—
1916.

NÉPLAP. —  Társadalmi, közművelődési, szépirodalmi és 
közgazdászai közlöny. Indult 1887. július 24, megszűnt 1888. 
január végén, a 4. számmal. Űjra indult 1890. október 19-én 
mint II. évfolyam. Megjelent hetenként egyszer, vasárnap. A 
szabadelvű párt lapja. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos 
Polyákovics Gerő, 1890-ben Hlatky Béla. Előállította Bitter
mann József nyomdája. Megszűnt 1890. december 2. Fennma
radt példányok: SZVK 1887— 1888, 1890. OSZK 1887— 1888.

NÉPSZAVA. — Szépirodalmi és társadalmi hetilap, majd
1902. január 12-től közgazdasági és társadalmi hetilap. Indult 
1893. október 15. Megjelent hetenként egyszer, vasárnap. Fele
lős szerkesztő Sokcsich Antal, 1894. május 20-tól Terbe Vin
ce. Kiadó és laptulajdonos Terbe Vince. 1897. december 12-én 
a megszűnt Iparosok Lapja beolvadt a Népszavába, s ettől 
kezdve egy-két évig főmunkatárs Hirth Lipót. 1902. január 12- 
töl felelős szerkesztő Dugovich Imre. Előállította Krausz és 
Fischer, később Hirth Lipót és Társa, aztán megint Krausz és 
Fischer, majd Kladek István nyomdája. Fennmaradt példányok: 
MS 1893— 1803 (egyes számok). OSZK 1893— 1903. (Utolsó 
példány: 1903. május 31.)

NEVEN. — Szórakoztató és tanulságos havilap (zabavnt 
i poučni misečnik). 1913. május 3-tól politikai lap, 1914. július
2-ig, utána megint társadalmi, kulturális és gazdasági lap. In
dult 1884. január 15-án Baján, illetve Katymáron, 1893-tól Sza
badkán van a szerkesztőség. Megjelent havonta egyszer, 16 
oldalon, folyóiratszerű formátumban, 1907-tő1 nagyobb a formá
tuma, 1912. január 1-től hetHap, és megjelent minden szomba
ton, újságformátumban. Felelős szerkesztő Mijo Mandió, 1892- 
től Pero Skenderović, utána Nikola Matković, dr. Vranje Suda- 
rević, Šandor Rajčić, dr. Mirko Ivković-lvandekiić és Bašo Vuk- 
manov Šimokov. Előállította: Baján Streinz és Schenlohr nyom
dája, a 6. szám után Zomborban Mužik és Partlić nyomdája, 
1Ec/. május i5-től Szabadkán Bittermann József, aztán Szé
kely Simon, Hirth és Társa, Szántó Lajos, Fisoher és Krausz 
nyomdája és a Hungária nyomda. Megszűnt 1914. augusztus
1. Újra indult 1918. november 17-én mint napilap, és megjeleni 
a két háború között is. Fennmaradt példányok: SZVK 1884—



1900, 1902— 1914. MS 1888— 1889, 1912— 1914 és a továb
biak is. OSZK 1884, 1889— 1912, 1921 és a továbbiak. SZSK 
1903— 1913.

NEVETŐ GÖRCS. — Kézzel írott katonai élclap. Alcíme 
szerint: Mindenre képes képtelen újság — A honvéd pótzászló- 
afj segédtiszti iroda félhivatalos közlönye. Indult 1917. szep
tember 30. Szerkesztője: Szög. Valóságos nevekkel nem talál
kozunk benne. Az egyetlen példány, az I. évfolyam 1. száma 
Dér Zoltán gyűjteményében.

NÖVI VEK. — Budapesten megjelent napilap. Indult 1900. 
január 9.(21.), cirillbetükkel, kettős (görögkeleti és hivatalos) 
dátummal. Megjelent hétfő kivételével mindennap. A 36. szám
mal megszűnt, de 1900. június 13-án (26-án) Szabadkán újra 
megjelent hetenként kétszer, vasárnap és csütörtökön. Sza
badkán cirill- és latin betűs szöveget is tartalmazott, s alcíme 
szerint »társadalmi, közgazdasági és közművelődési érdekű és 
tartalmú hírlap« volt. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos 
dr. Dušan Petrovió. Előállította Hirth és Társa. Megszűnt 1900 
őszén. Fennmaradt példányok: OSZK.

P

PÉNZÜGYI KALAUZ. —  A Szabadkai Közlönyben 1886. 
március 7-én említett lap. Minden bizonnyal elírás szüleménye 
az Adó- és llletékügyi Kalauz helyett. (Lásd ott!)

POKUŠAJ. —  Kísérlet lapindításra 1879-ben. A lap alcí
me így hangzott volna: a népnek szórakozást, okulást és iro
dalmat nyújtó lap (za zabavu, pouku i književnost puku). Ter
vezett szerkesztő Híja Kujundžić, segítőtársai Pajo és Nikola 
Kujundžić. A lap egy része kéziratban maradt fenn.

POLITIKAI FOLYÓIRAT. —  Bizonytalan adat szerint 1872- 
ben (de minden bizonnyal előbb) indult, havonta megjelenő 
politikai lap.

POSTAKÜRT. —  Postaügyi szaklap. Indult 1886. szeptem
ber 1. Szerkesztő Dimitrievics Bogdán (Bogdán Dimitrijevió). 
Néhány szám után megszűnt. Egyetlen példánya sem maradt 
fenn.

R

RAJTA FIÚK. —  Sokszorosított, kézzel írt diáklap. Indult 
1908 elején, valószínűleg február 7-én. 17— 21 cm méretű. Nem 
tudni, meddig jelent meg. Egyetlen fennmaradt szám Dér (Dé-



vavári) Zoltán gyűjteményében: 1908. február (utólag márciusra 
javítva) 7.

RAKÉTA. — Társadalmi élclap. Indult 1906. augusztus 19. 
Megjelent minden vasárnap. Felelős szerkesztő krizbai Orosz
lány Gábor és Havas Emil, később csak Oroszlány Gábor, az
tán Casanova, majd Ostor Balázs. Kiadó Braun Adolf, s a lap 
az ő nyomdájában készült. Megszűnt 1907. március 31. Fenn
maradt példányok: OSZK 1906— 1907. SZSK 1907.

REGGELI ÚJSÁG. — Politikai napilap. Indult 1911. ok
tóber 10. Felelős szerkesztő dr. Havas Emil. Kiadótulajdonos: 
Reggeli Újság Lapkiadó Részvénytásaság. Kiadóhivatali igaz
gató Strasszer Béla. Előállította a Hungária könyvnyomda. Meg
szűnt 1912. január 23. Fennmaradt példányok: MS 1912 (csak 
a január 23-i szám). OSZK 1911— 1912 (megrongált), SZSK
1911— 1912 (hiányos).

RENDKÍVÜLI KIADÁS. —  Földes Samu készruhaüzletének 
reklámlapja. Indult 1911 szeptemberében, közelebbi dátum nél
kül. Megjelent minden rendkívüli esetben. Szerkesztő Földes 
Samu, előállította Hirth Aladár nyomdája. Fennmaradt példány: 
OSZK 1911. szeptember.

RENDKÍVÜLI ÚJSÁG A PANNÓNIA KABARÉBÓL. —  Rek
lámlap. Indult 1911. június 1. Megjelent naponta, de rendszer
telenül. Felelős szerkesztő Pásztor Andor, főszerkesztő Kovács 
Emil. Előállította Hirth és Duchon, később Hirth Aladár könyv
nyomdája. Harminc szám után megszűnt. Fennmaradt példá
nyok: OSZK.

S

SUBATIČKI (SUBOTIČKI) GLASNIK. —  Közművelődési, 
szórakoztató és gazdasági lap (list za prosvitu, zabavu i gaz- 
dintsvo). Indult 1873. augusztus 1. (vagy 2.), a 2. szám augusz
tus 9-i. Megjelent hetenként, minden szombaton. Szerkesztő 
Karla (Kalor) Milodanovió, társszerkesztő Božidar Vujić. Elő
állította Bittermann József nyomdája. Megszűnt 1876 júliusá
ban formai betiltás folytán, mert szerkesztője Szerbiába szö
kött át. Fennmaradt példányok: MS 1873— 1876. SZVK fény
másolatok a Zágrábi Egyetemi Könyvtárból.

SUBOTIČKE NOVINE. —  Tervezett lap 1888 áprilisában. 
Vitomir Ludajió előfizetési felhívást adott ki, de annak nincs 
nyoma, hogy megjelent volna a lap.

SUBOTIŐKE NOVINE. —  Helyi általános ügyekkel foglal
kozó művelődési, szórakoztató és gazdászati bunyevác— sokác 
hetilap (Bunjevačko— šokačko nediljni list za misne obóe stva-



ri, prosvitu, zabavu i gazdinstvo). 1896. július 12-étöl politikai, 
művelődési és gazdászati közlöny (Giasilo za politiku, prosvitu 
i privredu). A néppárt lapja. 1898 áprilisától újra megszűnik 
politikai jellege. Indult 1893. január 1. Megjelent minden vasár
nap, 1898 áprilisától minden szombaton — i-ző nyelvjárás
ban. Eleinte kisebb, a II. évfolyamtól nagyobb formátumú. Fele
lős szerkesztő és kiadótulajdonos Mladen Đorđe Karanovió, 
1893. szeptember 10-tÖI felelős szerkesztő Vinko Blesió decem
ber 10-ig, aztán újra Karanovió. Előállította dr. Oušan Petrovió 
gőzkönyvnyomdája (melyet 1895-től Vinko Blesió, később pedig 
Nikola Tomió vett át), aztán Bittermann József nyomdája. Meg
szűnt 1898. június 4. Fennmaradt példányok: SZVK 1893— 1898. 
MS 1893— 1898. OSZK 1893— 1897.

SZABADKA. — Szabadka város, továbbá Bács— Bodrog 
megye érdekeit képviselő községi, közművelődési, gazdászati, 
ipar- és kereskedelmi hetilap. Indult 1873. július 6. Megjelent 
minden vasárnap. Felelős szerkesztő Antunovits Mátyás, 1874 
júliusától Antunovits József. Társszerkesztő Balás Imre. Elő
állította Bittermann József nyomdája. Megszűnt 1875 szeptem
berében. Fennmaradt példány: SZVM (Sokóió-'hagyaték).

SZABADKA. — Társadalmi, közművelődési, szépirodalmi és 
közgazdászat! közlöny. Indult 1885. május 31. Megjelent he
tenként egyszer, minden vasárnap. Felelős szerkesztő Szie
benburger Károly, 1886. május 9-től Bittermann József. Kiadó 
és előállító Bittermann József nyomdája. Megszűnt 1886. au
gusztus 29. Fennmaradt példányok: SZVK 1885— 1886. OSZK 
1885— 1886.

SZABADKA ÉS VIDÉKE. —  Társadalmi, közművelődési és 
szépirodalmi közlöny. 1877. május 13-tól december 13-.ig a 
Gazdasági Közlemények című folyóirat társlapja. 1878. január
31-töl a Szabadkai Irodalmi Kör orgánuma. Indult 1877. már- 
oius 29. Megjelent minden csütörtökön, 1878. január 31-től 
hetenként kétszer, vasárnap és csütörtökön, 1878. október 6-tól 
újra csak hetenként egyszer, minden vasárnap. Felelős szer
kesztő és kiadó Sziebenburger Károly, 1878. július 13-tól ok
tóber 6-ig Sziklai Vid, aztán újra Sziebenburger Károly. 1877. 
május 13-tól december 13-ig társszerkesztő Rácz Vilmos. Meg
szűnt 1879 elején. Fennmaradt példányok: SZKV 1877— 1879.

SZABADKA ÉS VIDÉKE. — Politikai és vegyes tartalmú 
heti közlöny. A néppárt lapja. Indult 1893. február 19. Megje
lent minden vasárnap. Felelős szerkesztő Czeisz Máté. A lap 
tulajdonosai: »az alapítók« (Maća Mamužić prépost és mások). 
Előállította Bittermann József nyomdája. Megszűnt 1905 vé
gén. Fennmaradt példányok: SZVK 1893— 1902. MS 1894, 1901,
1902 (egyes számok). OSZK 1893— 1905. (Utolsó példány: 1905. 
december 24.) SZSK: 1898, 1905.



SZABADKAI ÉLCLAP. — Indult 1908. február 15. Megje
lent hetenként egyszer, minden vasárnap. Felelős szerkesztő 
Damó Oszkár (Szeged), társszerkesztő Tóth Zoltán (Szeged). 
Előállította Endrényi Imre szegedi könyvnyomdája és Tschöe- 
ckel Hermán szegedi litográfiái müintézete. Megszűnt 1908. 
március 12. Nem maradt fenn egyetlen példány sem.

SZABADKAI ELLENŐR. — Társadalmi, közművelődési, 
szépirodalmi és közgazdászati közlöny. Indult 1879. március 
2. Megjelent minden vasárnap és csütörtökön. Felelős szer
kesztő Czeisz Máté, 1879. szeptember 7-től Sztoczek Károly 
(eleinte Igazmondó néven). Kiadó Sztoczek Károly, 1879. ok
tóber 12-től Bittermann József, 1880. október 21-től Lazar Ma- 
mužić. Előállította Bittermann József nyomdája. Megszűnt 
(adósság miatt betiltották) 1881. január 22. Folytatása a Bács
kai Ellenőr. (Lásd: ott!) Fennmaradt példányok: SZVK 1879. 
OSZK 1879— 1881.

SZABADKAI FRISS ÚJSÁG. — Napilap. Indult 1901. már
cius 2. Három oldala Budapesten, egy oldal Szabadkán készült. 
1901. május 25-től plusz két oldal szabadkai anyag. Megszűnt 
1908. július 10. Helyette megindult a Szabadkai Kis Újság. Jú
lius 14-től a szabadkai Petőfi Társaság hivatalos közlönye.
1908. október 6-tól Szabadkai Újság a címe, egy ideig I. évfo
lyamként, a következő évben már IX., sőt később X. évfolyam.
1909. szeptember 15-től újra Szabadkai Friss Újság a címe 
(X. évfolyam). 1910. november 6-tól megint Szabadkai Újság 
címen jelenik meg mint II. évfolyam. Ekkor hetenként három
szor: vasárnap, szerdán és pénteken jelent meg. Alcíme sze
rint: Közérdeket szolgáló lap. 1911-ben hetenként kétszer jele
nik meg: vasárnap és pénteken, aztán hetilap, vasárnapi meg
jelenéssel. 1913 októberétől hétfőn jelenik meg. 1915. szep
tember 6-ától van heti és kétoldalas napi kiadása is, decem
ber 5-től hetenként kétszer: hétfőn és pénteken jelenik meg.
1917. december 21-től politikai napilap, mely vasárnap kivéte
lével mindennap megjelenik, 1918 januárjától hetenként há
romszor: hétfőn, szerdán és pénteken megjelenő politikai idő
szaki lap, 1918. március 6-tól újra politikai napilap. Megjelent 
a háború után is, utóbb mint Bácsmegyei Újság és Suboticai 
Újság. Felelős szerkesztő Löw Géza, 1901. március 16-tól Ka
tona Imre, 1903-tól Pusztai Béla. Kiadó és tulajdonos: Heumann 
Mór, 1901. május 31-től Székely Viktor (Budapest), később 
Pusztai Béla, majd Vermes Miksa, 1908 decemberétől Füredi 
Jákó, 1909-ben a Szabadkai Friss Újság Újságkiadó Vállalat. 
Főmunkatárs 1908 októberétől Szász Béla, 1918-ban Sztipich 
Lázár. Elöálilltotta: Braun Adolf könyvnyomdája, másrészt Bu
dapesten Pollacsek Mór, Később pedig A Nap kiadóvállalat 
nyomdája, 1905-től teljesen Braun Adolf, 1909. július 6-tól Lip
sitz B., aztán Horváth István, 1910. november 6-tól Hirth és



Duchon, utána a Hungária nyomda, Hirth Aladár nyomdája, 
Szabados Sándor nyomdája. Fennmaradt példányok: SZVK 
1901— 1902. MS 1901— 1910, 1918. OSZK 1901— 1910, 1912— 
1918. SZSK 1903— 1911.

SZABADKAI FUTÁR. — Sportláp. Indult 1889-ben. Megje
lent minden szombaton, kétoldalas, egészen kis formátumú, 
Szerkesztő Nagybudafalvi Vermes Lajos. Kiadó Irodalmi Társu
lat. Fennmaradt példány: OSZK.

SZABADKAI FÜGGETLEN ÚJSÁG. — Indult 1903. október 
10. Megjelent mindennap, két oldal terjedelemben, mindig a 
budapesti Friss Újság Szabadkán terjesztett példányaihoz csa
tolva. Külön nem árusították. Felelős szerkesztő Katona Imre. 
Kiadó Víg Zsigmond Sándor. Előállította Kladek és Hamburger 
nyomdája. Fennmaradt példányok: SZSK 1903. (Utolsó példány:
1903. november 2.)

SZABADKAI HÉTFŐI HÍRLAP. — Hetilap. Indult 1911. áp
rilis 10. Megjelent minden hétfőn. Felelős szerkesztő Pusztai 
(Paszku) Béla (a bejelentés szerint), de a 2. számban már Hirth 
Ferenc, 1911. július 10-től pedig Vajda József. Kiadó és elő
állító Hirth és Duchon, aztán a Hungária könyvnyomda, Krausz 
és Fischer és végül a Szabadkai Nyomda és Kiadó rt. Fenn
maradt példányok: MS 1911, 1912 (egyes számok). OSZK 1911 
— 1918. (Utolsó példány: 1918. október 28.) SZSK 1911— 1916.

SZABADKAI HÍRLAP. —  Társadalmi, közművelődési és 
szépirodalmi közlöny, 1886. december 9-től politikai hetilap. 
Indult 1886. március 28. Megjelent minden vasárnap, 1899-ben 
hetenként kétszer: vasárnap és szerdán. Felelős szerkesztő dr. 
Sziklai Soma, 1886. április 18-tól dr. Dominus Simon, május 
9-től Buchwald Lázár, 1890. február 2-tól Balás Imre, novem
ber 30-tól Csillag Károly, 1891 márciusától dr. Vécsei Samu 
(ideiglenes helyettesként), 1891. június 7-től Székely Simon, 
december 20-tól dr. Vécsei Samu, 1893. szeptember 29-től 
felelős szerkesztő és kiadótulajdonos is Lévay Simon, 1899-től 
Székely Simon. Kiadótulajdonos és előállító Székely Simon. 
Fennmaradt példányok: SZVK 1886— 1899. (Utolsó példány: 
1899. november 5.) MS 1886, 1887, 1889, 1895, 1897. OSZK 
1886, 1891— 1899. SZSK 1898.

SZABADKAI HÍRLAP. —  A bejelentés szerint minden po
litika nélküli lap. Indult 1906. november 18. Megjelent heten
ként kétszer, csütörtökön és vasárnap, 1907. április 7-től tár
sadalmi hetilap, mely minden vasárnap jelent meg. Felelős 
szerkesztő Garai Kornél, később Csernicsek Imre, 1910. január 
23-tó{ társszerkesztő Haris György 1911. augusztus 6-ig. Kiadó 
Csernicsek Imre (Palánka), a lapot előállította Csernicsek Imre



palánkai nyomdája. Fennmaradt példányok: OSZK 1906— 1912. 
(Utolsó példány: 1912. február 4.) SZSK 1906— 1911.

SZABADKAI KIS ÚJSÁG. — A Szabadkai Friss Újság 
folytatása. (Lásd ott!). Indult 1909. július 10. Megszűnt 1908. 
október 5. További címe: Szabadkai Újság.

SZABADKAI KÖZLÖNY. — Tervezett lap 1857-ben, mely
nek almási Antunovics József lett volna a szerkesztője. Nem 
jelent meg.

SZABADKAI KÖZLÖNY. — Társadalmi, szépirodalmi, kri
tikai s közgazdászai hetilap. Indult 1876. január 3-án. 1885-től 
kereskedelmi, ipari és vegyes tartalmú hetilap — a szabadkai 
általános ipartársulat hivatalos közlönye, és Szabadkai Kalauz 
— kereskedők és iparosok névjegyzéke. 1888. január 1-től tár
sadalmi és vegyes tartalmú hetilap, 1889. január 6-tól vegyes 
tartalmú helyi közérdekű és megyei tanügyi lap, január 20-tól 
társadalmi, közművelődési és szépirodalmi hetilap, 1889. ja
nuár 20-tól politikai lap, a szabadelvű párt orgánuma, 1892-ig. 
A címváltozata 1880. január 21-től Bácskai Hírlap, de csak áp
rilis 4-ig. Megjelent minden hétfőn, 1876. március 27-től min
den vasárnap, 1879. március 19-től április 6-ig megjelent he
tenként háromszor: szerdán, pénteken és vasárnap. Ezutári 
újra hetilap, mely megjelent egy időben csütörtökön, aztán 
szombaton, 1889. január 20-tól vasárnap. 1882-ben egy ideig 
Délibáb címmel mellékletet adott ki, de 1882. május 28-án be
szüntette. Felelős szerkesztő dr. Fisoher Lajos, 1876. március 
27-től Sziebenburger Károly, 1877 márciusától Czeisz Máté és 
Dékics József, 1878-ban a 40. számtól Szalay László A., 1880. 
január 21-től, Bácskai Hírlap korában Schlesinger Sándor és 
dr. Müller (Molnár) Gyula, a cím visszaváltozása után újra 
Szalay László, 1883. január 1-től Schlesinger Sándor, 1888-ban 
a felelős szerkesztő mellett szerkesztő B. Deák Lajos, 1889. 
január 6-tól felelős szerkesztő Handelsmann Antal, január 20- 
tól Szendrey Imre, a továbbiakban pedig dr. Vécsei Emil, Tö
rök Zsigmond, majd 1895-ben Kovács Samu, és végül megint 
Schlesinger Sándor. Kiadó és előállító Schlesinger (Szabados) 
Sándor, 1880-ban egy ideig Czeisz Máté, aztán Szalay László, 
később újra Schlesinger (Szabados) Sándor. Megszűnt 1906. 
szeptember 3-án, s ettől kezdve Hétfői Újság címen jelent meg. 
(Lásd ott!) Fennmaradt példányok: SZVK 1876, 1879, 1884— 
1906. MS 1879, 1880—1906. OSZK 1876— 1906. SZSK 1898—
1906.

SZABADKAI MOZI ÚJSÁG. — A mozi és kinematografia 
művészeti kérdéseivel foglalkozó időszaki lap. Megjelent he
tenként háromszor: hétfőn, szerdán és pénteken.'indult 1913. 
október 15. Szerkesztő Bécsy Lajos. Kiadótulajdonos Rády



Moller Miksa. Csak a levéltárban van nyoma a bejelentésben. 
Példánya nem maradt fenn.

SZABADKAI SPORT ÚJSÁG. — Vidéki Sport címen in
dult 1911. október 20-án, pénteken (lásd ott!), de a 3. számtól 
kezdve Szabadkai Sport (Újság), s a 4-től Szabadkai Sport Új
ság. Megjelent minden hétfőn, s a szükséghez képest többször 
is. Felelős szerkesztő Matkovich Béla, segédszerkesztő Lim- 
penger Lőrinc, kiadók Matkovich Miklós és dr. Frank Gyula. 
Készült Braun Adolf villamoserőre berendezett könyvnyomdá
jában. 1912-től a Szabadkai Sportegylet hivatalos lapja. Meg
szűnt 1912. december közepén. Fennmaradt példányok: OSZK 
1911, 1912.

SZABADKAI ÚJSÁG. —  A Szabadkai Friss Újság és a 
Szabadkai Kis Újság utódja. Indult 1908. október 6. 1909. 
szeptember 13-tól újra Szabadkai Friss Újság, 1910. november 
5-től ismét Szabadkai Újság. (Lásd: Szabadkai Friss Újság!)

SZABADSÁG. —  Indult 1883. január 6-án, »a Szabadkai 
Közlöny helyett«, azt megszűntnek nyilvánítva, és folytatva év
folyamait, bár a Szabadkai Közlöny továbbra is megjelent. 
Megjelent hetenként egyszer, vasárnap. 1890. október 2-ától 
hetenként háromszor, vasárnap, kedden és csütörtökön (kisebb 
formátumban), 1893. december 24-től újra csak vasárnap. Fe
lelős szerkesztő és kiadó Szalay László A. Előállította: Bitter
mann Andor, aztán Sohlesinger Sándor, 1890-től Székely Si
mon, majd Kardos F., Bleszits Vince és végül újra Székely Si
mon nyomdája. 1891. június 28-tól vasárnapi szépirodalmi ké
pes mellékletet adott ki Vasárnap címen egészen 1892. már
cius 27-ig. Megszűnt valószínűleg 1896-ban. Fennmaradt pél
dányok: SZVK 1886— 1896. (Utolsó példány: 1896. szeptember 
16.) MS 1890, 1892, 1894, 1896. OSZK 1883— 1885, 1894— 1896.

SZABADSAJTÓ. — Zentán 1908-ban megszűnt, Szabad
kán Bíró János által 1918. december 15-én újra megindítani 
szándékozott, de nem engedélyezett lap. Tervezett megjelené
se: hetenként háromszor, vasárnap, szerdán és pénteken.

(A) SZÍNHÁZ. —  Lásd: A Színház!

SZÍNHÁZ — MOZI. —  Hetilap. Indult 1916 őszén. Megje
lent -minden pénteken délután. Szerkesztő és kiadó Juszkó Bé
la. Előállította Fischer és Krausz nyomdája. Fennmaradt példá
nyok: OSZK 1917. (Utolsó példány: 1917. évi 13. szám március 
31. — április 7. dátummal.)

SZÍNHÁZ/ ÉLET. — Színházi és művészeti napilap. Meg
jelent mindennap délben, aztán rendszertelenül. A Mai Szinfap



címe 1914 őszón. Indult 1914. október 27. Felelős szerkesztő 
és kiadó Sárközy Lajos. Előállította a Bácsmegyei Nyomdaválla
lat, aztán a Szent Antal nyomda. Megszűnt 1914 novemberében. 
Fennmaradt példányok: OSZK. (Utolsó példány: november 22.)

SZÍNHÁZI HÍRLAP. — Szépművészeti napilap. Indult
1903. november 7-én. Az évfolyam 1904. március 27-én zárult. 
Űjra indult 1904. december 1. Felelős szerkesztő Patek. A. 
Béla, 1904-ben Vajda József. Kiadó és előállító Kladek és Ham
burger könyvnyomdája. Megjelent naponta a kora reggeli órák
ban, hétfőn és ünnep utáni napokon délben. Fennmaradt pél
dányok: OSZK 1903— 1904, SZSK 1903— 1904. Utolsó példány:
1904. december 16. (Lásd még: Színházi Újság!)

SZÍNHÁZI HÍRLAP. —  Szépművészeti napilap. Indult
1907. november 1. Felelős szerkesztő Kepes Tibor (írói nevén: 
dr. Gukker Tihamér), kiadó Lipsitz S. Sándor, előállította Lip
sitz és Társa könyvnyomdája. Példány nem maradt fenn, csak 
a levéltárban van nyoma a lapnak egy bejelentés formájában.

SZÍNHÁZI LAPOK. — Színészeti és művészeti napilap. 
Indult 1900. november 16-án, vagy a körül. Megjelent péntek 
kivételével mindennap, délután 3 órakor. Felelős szerkesztő 
Kondor Ottó, főmunkatárs Míkádó. Előállította Szabados Sán
dor nyomdája. Fennmaradt példány: MS 1900. november 19. 
(A 4. szám.)

SZÍNHÁZI NAPLÓ. —  Művészeti napilap. Indult 1901. no
vember 3-án. Felelős szerkesztő Pusztai Béla, fömunkatárs 
(egy időben) Nemes József. Kiadó Szabados Sándor. Előállí
totta Szabados Sándor nyomdája. Megszűnt 1903. április 5-én, 
az évad végén. Fennmaradt példányok: OSZK 1901— 1903. 
SZSK 1901, 1903.

SZÍNHÁZI ÚJSÁG. — Művészeti napilap. Indult 1906. ok
tóber 24. Megjelent mindennap reggel, ünnep utáni napokon 
délben. Felelős szerkesztő és laptulajdonos dr. Patek Béla, 
kiadó Lipsitz és Társa, előállította Szabados Sándor nyomdája. 
1906. november 24-én Színházi Hírlapra változtatta címét. Meg
szűnt 1906. december 14-én. Fennmaradt példányok: OSZK.

SZÍNHÁZI ÚJSÁG. —  Művészeti napilap. Indult 1909. ok
tóber 2. Felelős szerkesztő Rehorovszky Jenő, október 5-től 
dr. Dohány Sándor. Kiadó ifj. Obláth Károly. Előállította a Szán
tó nyomda. Példány nem maradt fenn.

SZÍNHÁZI ÚJSÁG. —  Színházi és művészeti lap. Megje
lent hetenként egyszer. Felelős szerkesztő, tulajdonos és kia
dó R. Tóth József. Indult (a bejelentés szerint) 1910. október 
10. Péddány nem maradt fenn.



SZÍNHÁZI ÚJSÁG. —  Színházi és művészeti hetilap, 1913- 
ban irodalmi és művészeti hetilap. Indult 1911. október 27. (I. 
évfolyam). Megjelent minden pénteken, 16 kis oldalon, színes 
fedőlappal; később szombaton, 1913-ban V. évfolyamként jelent 
meg, tehát az 1909-ben megjelent Színházi Újság folytatásának 
is tekinthető. Szerkesztik és kiadják Fenyves Ferenc és dr. And
rás Ernő, 1913-ban szerkesztő Gyóni Géza, laptulajdonos Feny
ves Ferenc, 1914 őszétől felelős szerkesztő Böhm Oszkár, az
tán dr. Gábor Jenő, majd Szaulits Antal, kiadó Hillinger Kál
mán, majd Bö'hm Oszkár, végül Hirth Aladár. Előállította a 
Hungária lapnyomda, 1914-ben Fischer és Krausz. Fennmaradt 
példányok: SZVM (áokció-hagyaték) 1914 (egyetlen példány). 
OSZK: 1911— 1913. SZSK 1911.

T

TANlTÓSZÖVETSÉG. —  Tanügyi havi folyóirat. Másod
szor indult, II. évfolyamként 1913. július 1. Első indulásának 
időpontja bizonytalan, de 1909 előtt. Megjelent minden hó első 
felében. Az I. évfolyamot Göndör Ferenc szerkesztette, az 
1913-ban megindult II. évfolyamot Parcsetioh Ernő. A Bács- 
Bodrog megyei Tanítószövetség hivatalos közlönye. Megjelent 
a tanév minden hónapjában. Kiadótulajdonos a Bács-Bodrog 
megyei Tanítószövetség. Előállította Lipsitz és Lampel. Meg
szűnt 1914 júliusában. Fennmaradt példányok: OSZK 1913— 
1914.

TANULÓK KÖZLÖNYE. — A középiskolai tanulóifjúság 
számára. Indult 1898. május 1. Megjelent havonta kétszer, 1-én 
és 15-én. Szerkesztő Iványi István. Főmunkatárs Bibó-Bige 
György. Előállította Nikola Tomió, aztán Krausz és Fischer 
nyomdája. Fennmaradt példányok: OSZK 1898— 1899. (Utolsó 
példány: 1899. február 15.)

TANÜGYI LAPOK. — Tanügyi folyóirat, indult 1885. szep
tember 1. Megjelent havonta kétszer, 1-én és 15-én, a nyári 
iskolaszünetben nem jelent meg. Szerkesztő Toncs Gusztáv. 
Kiadó Székely Simon, 1886. április 1-től a gimnázium tanárai. 
Előállította Székely Simon, aztán Bittermann József nyomdája. 
Fennmaradt példányok: OSZK 1885— 1886. (Utolsó példány: 
1886. évi 20. szám, valószínűleg nem is jelent meg több.)

TISZTVISELŐ ÚJSÁG. —  Az összes állami, törvényható
sági, községi tisztviselők, vasutasok, postások, tanférfiak, ma
gánhivatalnokok és egyéb szellemi munkások érdekeit képvi
selő jogi lap. Indult 1909. szeptember 15. Megjelent havonként 
kétszer, 1-én és 15-én. 1910. augusztus 2-ától Kiskunhalason, 
november 15-étöl Budapesten, 1911 augusztusától újra Szabad



kán jelent meg. Felelős szerkesztő dr. Gál Lajos járásbíró,
1909. október 29-től Faragó Rezső, ekkor dr. Gál Lajos főszer
kesztő. Felelős szerkesztő 1910. február 1-től dr. Bányász Vil
mos budapesti tanár, április 15-től újra Faragó Rezső, 1911. 
augusztus 26-tól Hirth Aladár, aztán dr. Gál Lajosné (Kadocsa 
Ernőd), majd újra Hirth Aladár. Kiadótulajdonos Krausz és 
Fischer nyomdavállalat, Kiskunhalason Horváth Gyula, utána 
Szabadkán Hubert Oszkár. Előállította Krausz és Fischer, az
tán a Hungária nyomda, és végül Hirth Aladár. Megszűnt 1911 
december második felében. Később Budapesten újra megje
lent dr. Gál Lajos szerkesztésében és kiadásában mint »Tiszt
viselői érdekeket szolgáló szaklap« és »A nyugdíjasok országos 
szövetségének hivatalos közlönye«. Fennmaradt példányok: 
OSZK 1909— 1910, 1916. (Az utóbbi évből egy példány.) ;

TULIPÁN. — Képes irodalmi újság, a Tulipán-mozgalom 
szolgálatában. Indult 1906. április legvégén, vagy május elején. 
Megjelent minden második vasárnap, 14— 24 oldalon. Felelős 
szerkesztő és laptulajdonos Oroszlány Gábor, társszerkesztő 
dr. Patek Béla. Előállította Kladek és Hamburger. Fennmaradt 
példányok: OSZK 1906. (Az 5. szám az utolsó.) SZSK 1906.

U

USTAV (ALKOTMÁNY). — 1896-ban tervezett szerb nyel
vű politikai, néppárti lap, melynek dr. Dušan Petrovió lett volna 
a szerkesztője. Nincs nyoma, hogy megjelent.

V

VÁNDORÚT. — Evangélikus belmissziós lap. A bajai, 
óbecsei, szabadkai, újvidéki és zombori ev. lelkészi hivatalok 
és nőegyletek hivatalos közlönye. Indult 1917. október 31. Meg
jelent az anyagi tehetséghez képest lehetőleg minden hó vé
gén, 8 oldal terjedelemben. Felelős szerkesztő Lombos Alfréd 
(zombori ev. lelkész), fömunkatársak: Fábry Bertalan újvidéki, 
Flachbart Károly óbecsei, Imrék Sámuel bajai és Korossy De
zső szabadkai ev. lelkészek. Előállította Báits nyomdája (Zom- 
bor). A lap ingyenes volt. Folytatása ugyanilyen címmel a há
ború után Szabadkán jelent meg. Fennmaradt példány: OSZK
1918. július 31. (I. évfolyam 10. szám.)

VASÁRNAP. — A Szabadság melléklapja, önálló szépiro
dalmi, képes, ingyenes melléklet. Indult 1891. június 28. Meg
szűnt 1892. március 27. Fennmaradt példányok: SZVK 1891, 
1892.



VASÁRNAP. —  Nem politikai tartatom! hetilap. Indult 1911. 
augusztus 13. Felelős szerkesztő és kiadó Hirth Aladár. Elő
állította Hirth és Duchon nyomdája. Megjelent belőle 8 szám. 
Megszűnt 1911. október 1-ével. Fennmaradt példányok: SZSK.

VIDÉKI SPORT. —  A Szabadkai Sport Újság első két szá
mának címe. (Lásd ott!) Indult 1911. október 20-án, pénteken.

SZABADKÁN NYOMOTT ÚJSÁGOK

A BÉLTISZTÍTÓ. — A Béltisztító Iparosok Országos Egye
sületének hivatalos lapja. Indult Szegeden 1910. október 15. 
1911 júliusáig Szántó Lajos szabadkai nyomdája állította elő, 
ettől kezdve Szegeden nyomták. Fennmaradt példányok: OSZK
1910, 1914.

A SZENT KERESZT TÁROGATÓJA. —  Budapesti folyó
irat. A főtisztelendő elöljáróság engedélyével szerkesztette és 
kiadta P. Kaiser Nándor sz. ferencrendi áldozópap, szentföldi 
biztos. Indult valószínűleg 1905-ben. Előállította a szabadkai 
Szent Antal nyomda (1909-ben). Fennmaradt példányok: OSZK, 
SZSK 1909.

BÁCS-BODROG. — Évnegyedes folyóirat a helytörténe
lem, népisme, statisztika és régészet köréből. Indult 1878. feb
ruár 1. Pacséron. Megjelent évente négyszer, február, május, 
augusztus és november 1-én. Szerkesztő és kiadó Dudás Ödön 
(Pacsér). Előállította Bittermann József szabadkai nyomdája. 
Megszűnt 1879 novemberében. Fennmaradt példányok: MS 
1879. OSZK 1878.

DÉL-MAGYARORSZÁG —  JUŽNA UGARSKA. —  Vajszkai 
kétnyelvű lap »a hazaszeretetnek és keresztény fölvilágoso- 
dásnak«. Indult 1902-ben. Szerkesztő Stipan Tumbas. Előbb Hód
ságon nyomták, aztán Szabadkán, Bittermann József nyomdá
jában. Fennmaradt példányok: MS 1902— 1906. SZSK 1902— 
1906.

KISKUNSÁGI HÍRADÓ. —  Kunszentmiklósi vegyes tartal
mú hetilap. Indult 1889. január 6-án. Megjelent hetenként egy
szer, vasárnap. Felelős szerkesztő Bors Károly. Előállította 
1889. február 17-től, a 7. számtól Székely Simon szabadkai 
nyomdája. A 25. számtól Kunszentmiklóson, Bors Károly nyom
dájában készült. Fennmaradt példányok: OSZK.

KUN-MAJSA. —  Kiskunmajsai társadalmi, szépirodalmi 
és közgazdasági hetilap. Indult valószínűleg 1898-ban. Megje
lent minden vasárnap. Szerkesztő Sasvári Sándor. 1901-ben



(de valószínűleg már régebben is) Hirth Lipót és Társa, később 
Kladek István nyomdája állítatta elő. 1902 májusában Nagy
kőrösre vitték nyomásra. Fennmaradt példányok: OSZK.

NOVO STOLIĆE —  ÚJ SZÁZAD. —  Havi folyóirat képek
kel »a hazaszeretetnek és keresztény fölvilágosodásnak«. Két
nyelvű lap. Indult Budapesten 1900-ban. Szerkesztette és ki
adta dr. Stipan Tumbas vajszkai plébános. (Lásd: Novog stolióa 
glasnik — Új Század Hírnöke!)

NOVOG STOLIÓA GLASNIK —  ÚJ SZÁZAD HÍRNÖKE. —  
Havi folyóirat képekkel »a hazaszeretetnek és keresztény föl
világosodásnak«. A Novo stoliőe —  Új Század utóda. Megje
lent Vajszkán. Szerkesztette és kiadta dr. Stipan Tumbas. 1901. 
évi 3. számától Bittermann József szabadkai nyomdája állí
totta elő. Fennmaradt példányok: MS 1900, 1901.
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Györgyevits Szredoje (1. Đorđe- 

vić Sredoje)

Habsburg—Lotharingiai-ház 21
Habsburgok 347
Hacker Róza 147
Dr. Hajdú Dezső 488
Hajdúfi Károly 37
Halasi Mariska 448
Halmai Vilmos 461
Halmos József (1. Csáth Géza)
Handelsmann (Havas) Antal 57, 

58, 136, 549 
Haris György 321, 548 
Harsányi Lajos 512 
6-os Honvédek Lapja 434, 537
Havas Antal (1. Handelsmann

Antal)
Dr. Havas (Honig) Emil 227, 230,

302, 305, 309, 315, 325, 351, 368, 
385, 387, 388, 380, 432, 450, 451,
478, 479, 528, 531, 539, 545

Havas (Handelsmann) Károly 57, 
434, 537

Haverda Mátyás 93, 127, 149, 162, 
190

Haverda-per 305



Havi Krónika 32, 34—39, 45, 46,
537, 542 

Havi Szemle 67
Dr. Haynald Lajos bíboros érsek 

93
Hazánk 48, 501 
Hazánk és a Külföld 27 
Héber Hajnal 228, 301, 537 
Hegedűs Lénárd 189, 341 
Heitzmann 345
Helmholtz (Hermann von) 492 
Heltai Húgó 454 
Heltai Jenő 209, 488 
Herei József 276 
Herczeg Ferenc 489 
Herczeg János 488
Hermán Károly könyvkereskedő

497
Dr, Hermann Károly (1. Ambrus

Balázs)
Herzfeld 342
Hétfői Hírek 361—366, 382, 537
Hétfői Űjság 59—61, 271, 479, 515, 

537—638, 549
7 Nap 7
Heumann Mór 259, 267, 268, 276,

282, 287, 294, 305, 306, 440, 450, 
503, 517, 530, 533, 547 

Hevér Géza 127 
Hiador (1. Jámbor Pál)
Híd 8
Hideg tanácsos 44 
Hillinger Kálmán 455, 552 
Hírlap 57, 142, 165, 220, 227, 249,

322, 324, 370, 384, 479, 521, 522,
523, 524, 525

Hírlapjaink — A magyarországi 
hírlapok monográfiája 49, 52, 
55, 59

Hirth Aladár 270, 312, 360, 361, 
966, 382, 384, 408, 413, 416, 421,
447, 448, 451, 452, 453, 455, 460,
461, 469, 536, 541, 542, 545, 548,
552, 554

Hirth és Duchon 278, 310, 361, 
362, 364, 366, 377, 382, 384, 447,
460, 533, 537, 541, 545, 547—548,
554

Hirth és Társa nyomdája 122,198,
237, 238, 246, 250, 284, 459, 510,
530, 532, 538, 540, 543, 544, 555

Dr. Hirth Ferenc 361, 365, 366, 
377, 378, 537, 548

Hirth Gyula 451, 453, 541 
Hirth Lipót 197, 198, 217, 218,

248, 284, 459, 538, 543 
Hivatalos Közlöny 395 
Hlatky Béla 153, 154, 543 
Hock János 192, 257 
Holló Ferenc 477, 485 
Hóman (Bálint) 326 
Hon 27, 33
Honunk Állapota 12, 19—21, 203, 

507, 538 
Honvédorvos 407 
Hoós Dezső 26, 30, 31, 529 
Horovitz Gusztáv 488, 491, 492,

533
Horváth és Biank nyomda 374 
Horváth Gyula 358, 553 
Horváth István 275, 371, 374, 389, 

390, 484, 536, 540, 547 
Dr. Horváth Móric 75, 127, 134 
Horváth-nyomda 506, 529 
Hölgyek Lapja 67 
Hubert Oszkár 360 
Hungária könyvnyomda 124, 278,

279, 300, 302, 306, 310, 326, 369,
366, 385, 416, 420, 435, 445, 446,
448, 494, 528, 529, 532, 533, 536,
542, 543, 545, 548, 552, 553

Hunyadi János 30 
Hunyadi Mátyás 30 
Huszadik Század 525

(Az) Ifjúság (1. Az Ifjúság) 
Ifjúsági Kör 54, 497, 498, 499, 527,

530
Igazmondás 511* 5112 
Igazmondó (lap) 78 
Igazmondó Cl. Sztoczek Károly) 
Igaz Szó 198, 248—258, 523, 538 
Igaz Szó (Budapest) 337 
Ihrlinger A. és Társa (Budapest) 

509
The Illustrated London News 27 
Ilo (1. Mamužić Maća)
Ilustrovana Politika 8 
Imrék Sámuel 438, 553 
L’Independancé 27 
Ingwar 342



Ipar (Zortibor)123
Iparosok Lapja  196, 197, 206, 

217—218, 538, 543 
Irodalmi Társulat 466, 467, 548 
Irodalom 221 
Irsay-kocsma 482 
Ispánovits Mátyás 429 
Iványi (Ivánovszky) István 13, 17, 

18, 19, 20, 21, 28, 29, 34, 35, 37, 
39, 46, 48, 49, 70, 74, 77, 89, 93,
94, 103, 125, 127, 143, 144, 146,
153, 154, 174, 204, 206, 488, 497,
499, 500, 501, 502, 520, 552

Dr. Ivković 'Ivandekić Mirko 124, 
'125, 543 ’

Izrael 342

Jablonowski József 406, 407, 542
Jajielés 342
Jakobcsits Gyula 192
Jámbor Miska (diákíró álneve) 

504
Jámbor Pál (Hiador) 46, 68, 93, 

190, 206, 209, 218
Jancsó Dezső 405, 541
Jancsó Lénké 448
Janda Matild 488
Jandek Mátyás 330
Dr. Janiga János 292, 294, 295, 

296, 373, 532
Janka Kálmán 488
Jankovits Aurél főispán 77, 79, 

91
Jász  Dezső 450 <
Jászi Oszlcár 124, 125 
Jedinstvo 27 
Jeglić érsek 276 
Jelačić horvát bán 103 
Jelen 7
Jelen Jövő 416—418, 538
Jog 147, 221, 352
Jogélet 498—410, 539
Jogtudományi Közlöny 147, 221. 

400
Jókai Mór 38, 47, 322 
Joób János 366 
Jó  Pajtás 8 
Jósika (Miklós) 47 
Josin (1. Rajčić Sándor)'

Jugoslovenski döpisni ured (Ju
goszláv Tudósító Iroda) 316 

Juhász Gyula 447 
J.usth Gyula 297, 357 
Juszkó Béla 458, 550 
Južna Ugarska (1. Dél-Magyaror- 

szág — Južna Ugarska)

Kabos Ármin 489, 512 
Dr. Kadocsa Ernőd (1. dr. Gál 

Lajosné)
Kadosa Marcell 488 
P. Kaiser Nándor 511, 554 
Kákái hetilap 27 
Dr. Kállay Miklós 293 
Dr. Kalm ár Antal 488 
Kalmár Arnold 207, 208, 215, 216,

531
Kalmár Jenő 419, 423, 424, 542 
Káfrioki Izidor 488 
Kanizsai Ferenc 378, 379, 380,

381, 489
Dr. Káplány A. (Atropin) 53, 63,

221
Kapner Ármin 363 
gróf Karácsonyi Guidó 87 
Karadordeytéek 347 
Karanović Mladen (Đorđe) 165,

170, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 
188, 206, 339, 522, 546 

Kárász József 306, 310, 533 
Kardos F. könyvnyomdája 82,

101, 217, 550
Károlyi grófok 269 
gróf Károlyi Mihály 121, 282, 375 
Katholikus Néplap 27 
Katholikus * Népszövetség . (Buda-* 

pest) 337, 348, 349, 350, 351, 539 
Katolischer Volksverein 349, 539 
Katolički Pučki Savez 107, 331, 

342, 348—351, 515, 539 
Katolikus Kör 84, 98, 184, 188, 

190, 241, 333 
Katolikus Legényegylet 241, 329 
Katolikus Népszövetség (szerve* 

zet) 333, 337, 342, 348, 349 
Katolikus Sajtóegyesület 338, 339 
Katona Imre 261, 262, 267, 268, 

269, 318, 547,548



Katonalap 432—434, 539 
Kauk Róbert 124 
Kégl Zsigmond 256 
Kellert Benő 488
Kemény György 13, 278, 280, 347, 

382, 38$,. 427, 447, 460, 461, 525 
Kenyeres Ágnes 13
Kepes Tibor 445, 474, 475, 476, 

477,:£78> 481, 483, 484, 485, 540,
542, 550

Képes Családi Lapok 221 
Képes Ifjúság 8 
Kereszty István 13, 21 
Kersch Mihály 330 
Kertész adóügyi tanácsnok 75 ,
Kertész Tódor 466 
Khuen-Héderváry (Károly, gróf) 

309 
K. Iliás 90
Kiskunsági Híradó 509, 554 
Kiss ̂ Béla 489 
Kiss Ida 202 
Kiss Péter 289 
Kisteleki Ede 489 
Kisteleky Kornél 370, 450 
Kiszlingstein Sándor 13, 55, 68, •> 

394, 395
Kladek és Hamburger nyomda 

211, 258, 296, 300, 318, 322, 322,
324, 442, 487, 493, 532, 533, 536,
538, 540, 548, 55Í, 553

Kladek István 149, 198, 290, 510,
543, 555

Dr. Klein Adolf 412, 434, 436, 437, 
471, 529

Dr. Klein Mátyás 226
Kochán Bertalan 333
Kohn és Kriszháber 324
Kohn Sándor 431, 539
Kokalo 474, 539
Kollár A. 287
Kolo mladeži 206, 260
Komédia 518
Kondor Ottó 219, 220, 439, 531,

551
Konkordia 431—432, 539 
Kónya Lajos 335, 531 
Kopilovié Luka 122, 255 
Kordina 450—451, 539 
Dr. Kormányos Benő 511

Kornidá Aranka 488 . t.
Korossy Dezső 438, 553 
Kossuth Ferenc 180, 222, 297, 298, 

321
Kossuth Lajos 17, 20, 362, 373, 505 
Kostalic Jankó (1. Evetović: Iván) 
Koszorú 67
Kosztolányi Árpád 63, 127, 471 
Kosztolányi Dezső 228, 300, 301,

433, 434, 450, 488, 503, 504, 505 
özv. Kosztolányi Dezsőné 504 
Kovács Dávid 73 
Kovács K. Emil 460, 545 
Kovács János 284, 488, 530 
Dr. Kovács Jenő 488 
Kovács Mihály 127 
Kovács Samu 59, 549 
Kovácsit^' Ágost 92, 169 
Kozma László 488 
Kozma Sándor főügyész 77 
Közérdek 290—293, 294, 539—540 
Közgazdaság 3Í84, 415—̂416, 515*

536, 540 
Közgazdasági Bank 284 
Közlöny‘ (Budapest) 20, 21* .540 
Közlöny Kivonata 12, 20—21, 540 
Közvélemény 48, 58, 92, 95, 119, 

120, 129, 130, 131—136, 139, 140,
146, 152, 157, 159, 160, 1«2, 163,

1 164, 521, 522, 540 
Közvélemény (Szeged) 212 
Közvetítő' Közlöny 459—#60, 540 
Krassói Lapok 501 
Krausz és Fischer nyomda (1. Fi

scher és Krausz nyomda) 
Krau&z Lajos 306, .310, 533 
Krausz Mór és Társa 192, 217 
Kray István 357 
Krécsi A. Nándor 276, 517 
Krieszhaber Gyula 488 
Kristóffy József 264, 299 *
Krónika, 484—485, 540 
Krúdy Gyula 488 
Kujuridžić llija  83, 84, 85, 86, 163, 

176, 184, 185, 522, 644
Kujundžić Iván 13, 126, 211; 347 
Kujundžić Nikola 83, 85, 86, 124, 

1*76, 544
Kiijundžić Pajo 83, 84, 85, 86, 95, 

124, 127, 160, 161, 176, 180, 206,
254, 544



Kujundžićok 85, 104, 161, 162, 163,
181, 185 

Kuluncsits József 127, 396 
Kun Mihály 217, 218 
Kundrát Gyula 253 
Kunetz Jakab 226, 310, 533 
Kunetz Mór 226, 284 
Kun-Majsa 510, 554—555 
Kunszt József 21 
Dr. Kúthy 411 
Kürthy Rózsi 461

Lámpás (írói álnév) 480, 533 
Lampel 480
Dr. Lánczy Félix 228, 389
Dr. Lányi Ernő 368
Lányi Hedda 505
Lányi Mór 489
Lassalle (Ferdinand) 342
László (Löw) Géza 259
Latinovits Géza 287, 288
Latinovits Pál 288, 289, 532
Lauka Gusztáv 47, 486
Lazar cár 234
Lehár Ferenc 165
Leibniz (Gottfried Wilhelm) 492
Leipziger Zeitung 27
Dr. Lemberger Ármin 489
Lénárd István 127
Lengyel H. 489
Létünk 7
Lévay Simon 127, 148, 149, 150, 

169, 185, 193, 198, 201, 247, 249, 
255, 256, 293, 523, 548 

Lévay Zoltán 290, 291, 539 
Lifka-bioskop 450, 459, 464 
Limperger Lőrinc 469, 550 
Dr. Lipozenčić Lazar 292 
Lipsitz B. 274, 445, 528, 547
Lipsitz és Lampel 57, 374, 375,

416, 427, 483, 514, 515, 536, 552
Lipsitz és Társa 443, 444, 445, 480, 

481, 534, 551 
Lipsitz S. Sándor 374, 445, 474,

480, 482, 483, 528, 534, 542, 551 
Ljubav 23—24, 540 
Lombos Alfréd 437, 553

Loósz István 489 
Dr. Lóránt Zoltán 366 
Lozán-féle vendéglő 381 
Lővy ödön 422 
Löw Géza 259, 261, 547 
Löwemberg Jenő 432, 539 
Löwentritt Miksa 497, 498, 499 
Luccheni 239
Ludajić Vitomir 119, 120, 545
Ludas Matyi 27
Ludasi János (diákíró álneve)

504
Lukácsy István 330, 489, 491, 492 
Lupus (1. Dominus Simon)
Lux Terka 434

Mácskovics Titusz 211, 416, 417, 
418, 538

Magyar Asztaltársaság 154, 206 
Magyar Hírlapkiadó rt. (Buda

pest) 263, 317, 318 
Magyar Jogász 147 
Magyar Képes Üjság 413 
Magyar Kodifikáczió 221 
Magyar Költészet Kincsesháza

222
Magyar Könyvszemle 418
Magyar Kurír 335
Magyar Molnár Szemle 403—405,

540—641
Magyar Molnár Újság 405, 541 
Magyar Nyelvőr 221 
Magyarország 352 
Magyarország és a Nagyvilág 27, 

67, 138, 519 
Magyarország Tűzbiztosító Inté

zet 425
Magyar Paedagogia 395
Magyar Papírújság 495
Magyar Pénzügy 400
Magyar Pincérek Lapja 402, 541
Magyar Polgár 67
Magyarság 369
Magyar Sión 19
Magyar Szalon 221
Magyar Szemle 138



Magyar Tanügy 500 
Magyar Újság 230, 417, 531, 541 
Magyar Világ 221 
Mai Színlap 447—448, 451—453,

457, 541, 550
Májer Jenő 425, 427, 534
Makai Emil 209, 503
Malonyai Dezső 488
Malusev Cvetko 413
Malusev Milán 413
id. Malusev Milán 413
Malusev Sándor 384, 413, 416, 536
Mamužić Ago 74, 75, 76, 92, 96, 

114, 122, 124, 128, 135, 139, 140,
164, 185, 186, 190, 191, 201, 253,
255, 256, 528, 529 

Mamužić Benco (Benedek) 128,
182, 183, 189

Mamužić Joso — Coca 337, 338, 
339, 341, 343, 34/5, 346, 542, 543

Mamužić Lazo 38, 48, 59, 73, 74, 
76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 91, 96, 
97, 98, 109, 110, 114, 122, 124, 
126, 127, 128, 131, 133, 134, 135,
139, 140, 146, 148, 149, 150, 151,
162, 164, 167, 168, 169, 176, 177,
178, 185, 189, 190, 191, 192, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
207, 208, 213, 214, 219, 224, 239,
245, 249, 251, 254, 255, 256, 257,
262, 263, 283, 290, 291, 292, 293,
321, 322, 323, 324, 407, 417, 470,
547

Mamužić Matija (Maća) 97, 98,
180, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 
192, 201, 522, 546

Mamu^ic-párt (Mamužićok) 77, 
110, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 
152

Mamuzsich Béla 200, 201, 202, 530 
Mandié Mijo 104, 106, 108, 124,

181, 184, 186, 189, 190, 347, 522,
543

Dr. Manojlović Đorđe 25 
Dr. Manojlović Joco 179 
Manojlović Jovan 24 
Manojlović Samko 23, 24, 25, 540 
Manojlovits Emil 96 
Dr. Margalits Ede 209 
Márkus József 209, 488 
Marton Aladár ezredes 433 
Marton Imre 390 
Márton József 427, 534

lovag Martyn Windsor Albert 
l f i f í  1 0 9  

Marx (Kari) 342
Matica srpska 11, 34, 36, 39, 237, 

239, 347, 366, 387, 432, 439, 510,
520, 528, 529, 530, 531, 532, 533,
536, 537, 538, 542, 543, 544, 545,
546, 548, 549, 550, 561, 554, 555

Matica subotička 86
Dr. Matijević Stipan 181, 230
Matkovich Béla 467, 469, 550
Matkovich Miklós 467, 550
Matković Nikola 124, 543
Matkovićok 185
Maxi hordár 482
Dr. Mayer Oszkár 489
Mayerhofer tartományfőnök 22
Mažuranić Iván 30
Megyei Jogélet 408, 541
Méhészetünk 7
Mencel Mihály 276
Menczer József 466
Ménics Péter 93
Menykű 367, 368, 474—478, 480,

481, 483, 527, 542 
Merkúr 518
Mesterházy Kálmán 200 
Mészáros Béla 328, 345, 346, 476, 

477, 485, 543 
Mészáros Károly 269 
Mészáros Sándor 402 
Dr. Mészöly István 489 
Meyer 492 
Mezőfi 342 
Mikádó 439, 551 
Miki 8
Milassin Ignác 128 
Milassin Jakov 37, 519 
Milassin Miklós 128 
Militar Triva 511, 527 
Dr. Milkó Izidor 25, 65, 66, 67, 68, 

128, 138, 142, 143, 169, 206, 209,
394, 396, 409, 488, 495, 521, 531 

Milodanović Kalor (Karla) 35, 36, 
39, 42, 44, 542, 545 

Milotay István 369 
Milutinović Dušan 57 
Milutinović Svetozar 21 
Minerva nyomda 521, 522, 523 
Miseéna krónika 32, 34r*-39, 83,

537, 542



Mláda Šrbadija 27 
Mocsáry Lajos 112 
Mođrošić Blaž 124 
Móka 508, 511, 512, 542 .
Mollér (Moliére Jean-Baptiste) 

466
Molnár Ferenc 434, 488 
Molnár Géza 209 
Dr. Molnár Gyula 55, 488 
Molnár János prelátus 180, 224 
Molnár Jenő 489 
Molnár nyomdávezető 360 
Móricz Zsigmond 434 
Morvái László (1. Mamuzsich Bé

la)
Mucsy György 128, 205, 471
Mukits János 22, 39, 74, 78, 83,

94, 110, 139, 500 
Dr. Mukits Károly 134, 135, 158 
Mukits Simon 91, 198, 225, 229, 

292, 307, 309, 321, 322, 323, 371, 
373, 374, 375, 556 

Mqkits-párt 55, 110 
Műnk Artúr 300, 301 
Munkás Heti Krónika 511, 512 
Munkásbiztosító 419—424, 542 
Mt*žik és Partlié nyomdája (Zom

bor) 108, 543 
Muzsalyi (vagy Muzsoly) Béni

402, 541 
Müller Fritz 507 
Müller (dr. Molnár) Gyula 55, 

498, 530, 549

Nádasy József 457, 458 
Nagel Ottó 211 
Nagy Alajos 93 
Nagy Lajos 526 
Dr* Nagy Ödön 322 
Nagy Pál altábornagy 434 
Nagyváradi Napló 449 
(A) Nap (1. A Nap)
Napi Közlöny 405—408, 542
Napló 13, 25, 57, 67, 147, 228, 262, 

294, 300, 305, 365, 520, 533 
Narod 27
Naše novine 328, 321, 337—347, 

349, 350, 511, 515, 542—543

48-as Üjság 492, 493 
Nemes József 441, 551 
Németh Mátyás 169 
Néniéth Simon 375, 536 
Nemzet 283
Nemzeti Kaszinó 16, 205, 500, 519 
Nemzeti Nyelven Munkálkodó 

Társulat 519 
Nemzeti Üjság 17, 18 
(A) Nép (1. A Nép)
Népkör 92, 114, 188, 241, 295, 322, 

323, 324, 336, 388, 525 (1. még 
Függetlenségi Kör)

Néplap 150—154, 543 
Néplap (Budapest) 154—157 
Népszava 154, 168, 192—199, 206, 

211, 218, 255, 522, 538, 543 
Népszava (Budapest) 512 
Néptanítók Lapja 27 
Neue Freue Presse 27 
Neuwald Illés 419 
Neven 84, 85, 86, 97, 104—126,

131, 143, 166,. 171, 172, 176, 180,
182, 183, 184, 186, 189, 191, 196,
206, 224, 293, 339, 341, 345, 346,
347, 423, 424, 474, 510, 515, 521,
522, 543—544 

Nevető Görcs 512—513, 544 
Nikita (Crna Gora fejedelme) *279 
NIN 8
Növi privrednik 7 
Novine (Zágráb) 346, 347 
Növi vek 237—239, 339, 544 
Novo stolice — Üj Század 509,

555
Novog stolića glasnik — Űj Szá

zad Hírnöke 509—510, 555 
Dr  ̂ Nuricsán József 406, 542

Ifj. Obláth Károly 446, 551 
Oblath Leó 142
Ócskavas és Fémkereskedők Lap- 
'• ja  357
Okrugić llija  124 
Oláh Sándor 450 
Olsavszky Jenő 128 
Olvasókör 519
Oroszlány Gábor (Krizbaí) 47Ö,

479, 480, 493, 545, 553



Ország — Viláff 67, 138, 221 
Országos Kéresztényszocialista 

Szövetség 340, 531, 542 
Országos Középiskolai Tanáregy*- 

let Közlönye 500, 501 
Országos Üjság 262 .
Ostor Balázs (valószínűleg álnév) 

480, 545
Üt. Öszter Péter 365, 366, 537 
Otthon 254 
összetartás 512

Paál Jób 446
Paču Jovan 190
Pakots József 434
Pál Andor 368
Pánéevac 27
Pandžićok 185
Papp Dániel 209
Parcsetich Ernő 427, 428, 552
Park Színház (Budapest) 211
Pásztor Andor 460, 545.
Dr. Pataj Sándor 489 
Pataky Lénárd 217, 538 
Patek Adrienne 443
Paték A. Béla 442, 443, 444, 445, 

493, 551, 553
Dr. Patek Jenő 443 
Paukovich Andor 30, 31, 45, 529 
Pausics János 241 
Dr. Pavlas Ignjat 316, 317 
Pénzügyi Kalauz 401, 544 
Perl Jenő (1. Dr. Ács Jenő) 
Pertich Mihály 25, 128, 292 
Pertits Simon 82 
Pester Lloyd 27, 352 
Pesti Hírlap 47, 67, 221, 352 
Pesti Ihász Lajos 63, 441 
Pesti Napló 27, 67, 252 
Petar király 274 
Petényi József 429 
Pető Lajos 286, 287, 288, 532 
Petőfi.Társaság 67, 138 
Petőfi Társaság (Szabadka) ?71, 

•647;
Petreá Iván 339, 341, 342, 343/ 542 
Patrik Géza 13, 519 '

Bt? Pétrovió Dusán 164, 185, 166,
168, 170, 171, 172, 175, 176, 180,
181, 202, 206, 231, 232, 233, 235,
236, 237, 238, 339, 532, 533, 544,
546, 553

Dr. Püler Arthur 40fy 410, 539 
Pillér' György 397 ‘
Pinterits Károly 336, 531 
Pirovszky Lajos 432, 539 
Piukovits János 128 
Piúkóvich József 432 J :
Ötv Píészkovits' Ltikács 282, 322, 

323, 324, 373, 536
Dr. Pletikoszioh András 322 '
báró Podmaniczky Endre 324, 373 
Pokušaj 86, 544 
iPólgári Kaszinó 16
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1. Radits György gimnáziumi tanár 1870. december 31-én ezzel a bejelen
téssel tudatta a polgármesterrel, hogy Bácska címmel megindította a város
első hetilapját (az 1848-ban megjelent Honunk Állapota és az 1849-ben
kiadott Közlöny Kivonata után). A bejelentés nyomán a városi tanács

5/1871 pol szám alatt tett jelentést a belügyminisztériumnak.
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2. Ez a 3923/1871 pol számú városi tanácshatározat Farkas Antal gimná
ziumi tanárnak azt az 1871 májusában tett bejelentését nyugtázza, amely
ben közli, hogy május 31-én Bácskai Híradó címen új hetilapot indít. A 

tanács hivatalból értesítette a belügyminisztert.
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3. Kalor Milodanović 1873. július 29-én jelentette a polgármesternek a 
Subatički glasnik  című vegyes tartalmú hetilap megindítását. A városi 
tanács 3709/1873 pol szám alatt értesítette erről a belügyminisztériumot.
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4. Az 1886. szeptember 1-én indult, Postakürt című postaügyi szaklapból 
egyetlen példány sem maradt fenn. Létezéséről csupán ez a bejelentés 
tanúskodik, amelyet 10 884/1886 pol szám alatt iktattak a városi tanácsnál. 
Hogy a lap valóban megindult, az egy másik ügyiratból derül ki, amely a

lap megszűnéséről ad hírt.
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^̂ 7 ^c>^-y ol-̂ Cjĉ / ,
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5. A szabadkai gimnáziumban nagy vihart kavart fel Tipka Antal tanár
ügye, s ezzel a sajtó is részletesen foglalkozott. Ezzel kapcsolatos a pol

gármesternek ez a 85/1888 eln szám alatt iktatott határozata.
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6. A múlt századbeli sokat hangoztatott sajtószabadságnak sok hézaga volt. 
Ezek közé tartoztak a terjesztéssel kapcsolatos megkötések is. Ez a belügy
miniszteri körirat is, amelyet a polgármesteri hivatalban 733/1897 eln szám 

alatt iktattak, erről intézkedik. A köriratnak ez csak az első oldala.
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7. Dr. Dusán Petrović ügyvéd a fenti bejelentésben közölte a polgármes
terrel a Bačuanin című cirillbetűs, szerb nyelvű lap indítását, melynek első 
szabadkai száma 1898. április 24-én jelent meg. A bejelentés iktató

szóma: 792/1898 eln.
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8 A szegedi ügyészség ezzel az átirattal érdeklődött a polgármesternél a 
L L ! ^  n o ^ e  sorsa felől. A polgármester 1215/1898 eln szamu vála

szában közölte, hogy a Subotičke novine megszűnt.
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9. Dr. Duáan Petrovió ügyvéd Budapesten indította meg a Növi vek című 
napilapot, majd ezt — mint a fenti bejelentés tanúsítja — 1900. július 
26-ától Szabadkán adta ki hetenként kétszer. A bejelentés iktatószáma:

1005/1900 eln.
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10. Dr. Janiga János és dr. Vojnich Gyula 1903. június 14-én indította meg 
a Bácsmegyei Naplót, a két világháború közötti Napló elődjét. Bejelenté
sük alapján a polgármester határozatban vette tudomásul a lapindítást 

(1062) 1903 eln). A fakszimilén a határozat szövegének első oldala.
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11. A Bácsország, Szabadka első irodalmi lapja képeket is közölt minden
számában. A szerkesztő, dr. Csillag Károly úgy igyekezett megkönnyíteni
a képek beszerzését, hogy — mint az 1945/1904 eln számú beadvány is
tanúsítja — a polgármestertől kérte a város tulajdonában levő klisék és 

képek ideiglenes átengedését a lap céljaira.
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12. A 267/1908 eln. iktatószámot viseli a szabadkai levéltárban Damó Oszkár 
szegedi újságírónak ez a beadványa, amelyben a Szabadkai Élclap meg
indítását jelenti be. Az ügyirat annál értékesebb, mert a néhány szám 

után megszűnt lapból egyetlen példány sem maradt fenn.
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13. Mindössze néhány szám jelent meg, és egyetlen példány sem maradt 
fenn Vukov Lukács háború előtti lapjából, a Futó Hírekből. A fenti beje
lentés, amely a 336/1910 eln iktatószámot viseli a szabadkai levéltárban, 
szinte az egyedüli tanú a lap létezése mellett — az egykorú szabadkai la

pokban is fellelhető reagálások mellett.
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14. 1913. m ájus 3-án érkezett be a polgármesteri hivatalhoz ez a 839/1913 
eln szám alatt iktatott bejelentés, amelyben Sándor Rajčić kiadó és szer
kesztő azt tudatja a polgármesterrel, hogy befizette az előírt kauciót, és a 

Neven című lap ezentúl politikai tartalommal fog megjelenni.
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15. Ezzel a kivételesen írógépen írt bejelentéssel tudatta Vukmanov Simo- 
kov Fábián szerkesztő a polgármesterrel, hogy a Neven k iadását a mun
katársak katonai szolgálatra való bevonulása miatt egyelőre beszüntette. 

A bejelentést a polgármesteri hivatal 1276/1914 eln számmal iktatta.
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16. Sárközy Lajos kiadó és szerkesztő, 1914 októberében újra indítván egy 
színházi lapot, közölte a polgármesterrel, hogy ezentúl Mai Színlap he
lyett Színházi Élet lesz a címe. A beadvány iktatószáma 1681/1914 eln.
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láa iátfáa-  *■•!* lint.

E*jr <-ulmrai Iwladáat krtl nm- 
.U U lüW ik a/*ramind •  dívái j*U n - 
4 * a á l .  <TPr'"*Ky *  *ilá*Mrt*nelem  
f. aniáHall mini nfl«-« l** •••*«•* klllóll 

H rf t ib n i fuUrli'. niinllia If lr t f i í l  
n  ngal ír l r  auum-k valaki, a * v rn t tm  
» M f r k i f k  lm  M MiiM ni«.

A aa*iattnk rl.^t k ^ iv rilm ill
'v4 ^ ru rrw M  vrg iiik  »M-mHifyr*. A
,+p u n «  rvtnP-ilwn. m«l> brit •rnuiti 
fU V  ariMMi mUvrllaa’g a »rcváltaláltaa 
H W I air-p irán ti érxrm jr lm a *g »  hrm  
■ H iík m tk . i«i mm«t«i itk im H k  n. •  
'.fj például ip w  míinUm viv iaánva 

. jr tv átlm itl ».«**! k .rratlH l: « * k  
t  # * •  lü ' t l  irá n ti ^rw U -i

{kakaá**« •  tártadat un nrt*-

így * H  n  a vi1j | l i» t r n r l r «  í»lva- 
•tihiH. « r  m *ií»r* epeknél. a ft r  
« l r ir M  am orfra.

A i 6 4 a a k>i«ápfc» 
émfmUtm . a k^aápki« v á j*  f rk a m ii  
t .W d  é n t *  frí/hm leerfw l í lr t  
krtAUKk ■ tár-ndil«*« r«i»
^. i ke * . IW rtr t. . m r n f -
:m  íU n k » g  A» * * » * •  n /p rknrl
aa aW< rátrgvkbm »U|P»at*». •  ko»áp 
'« lgl«( rtrl^ktrn - ílrl.

A é n K t l  krirbabk it lu U l*«
J*mámbm  ftp4 tfak4n, •  '••» •» •I r * * * -  

<«k ig fearl fcra-M .k * t \  álta lán.-*! 
. í Um*U I r lH » U t - *  A f d b l

Midfln a mrof.irt íli-t rlírb rtíae  
munk«v^(virv«l «ií' r»Hl, Im i  iiujT lU  
lünk a d ivatu l urn i társadalmi tlrn k
n N K p liiM . m lv
K t« iL

m iátfnkbaD  
l l n ú

A u i M k i i  U kiriliH x iU r t*  M fk tt l-  ( 
u k  iaaifataaáfa alakfc k t i i lk i i i  jataa*. 
Hmm M iatta ka a Wyá i f i  falc. M 
2f -*a  tarMI ktanalaiM k a II. Mám- 
kaa kixlati farfaliai a* méiiai kim i*. 

latAat u  I l70-ik arra.

MiulAii afruihan a liT*»l«r«»v.;k 
iit*k as •m lilett IKrKuiin niiudrn r f \  r*  
forint nlán j**»A nrni irliat-V rrui<r/»ir 
|tedi|( a r fu jrK v tk  ultin a I I  frt<iii ! 
IrlUl hm-jí ju rm n i'i .*> krnvi naauKk 
iKrn i-»k i‘U . a fáJaaiinuiiiT f. <‘r i janiUr 
t i  én ?-ik »i4m alatt k<lt ItaiÁrxala 
• i i  nut a kiniulatiitt H4 ln  (1 | i i  km yi 
tiatla ji.vcdrlm rt k»*rtkr*i';|«T( frl<iat- , 
tál ni jaraanlja:
mi A ii'iru h fti'lfk rr m itvlm  forint alnn 

a t»rf«tJÍnt»k fllia|r*>iaáial l . l ' .  kiit 
«ajiiM  mindrn /••finl f i n  !■* 
kr trhat 17 | í  írt **á kri

h) IgainatiW általam ra Imt
vaK«M :»í"* lrtt>»•

n  i M t r iH '  «lt*n » E m lí
tett A kr rllia|rvá«4val I I  H >i 
v a f t i*  .V'itMI Al'il

d | A tiirwhctrti li«rUa4m>4 által fmn- 
tNarwl; 1»  fi ^  kr
é* a r^>t»éiivrk alá ni A kr által

4 kn iv á lM U i»M (
Uy, - - miwtáa a «l(valbitl hMMit

e r * »  a »n il k n w n tb U  

•I » ^ L lk ia i «  a lk ak '«  k  

kiM lkfwk •  4*»al által tatfutlw rHt 

.■■iik».Hk fM U m  állalNi% rUig niUj*
, g *w f** k . mm mU» t 'M , .klttM n U  fal b Ur. • tMf «Mfí» ‘
k M  M ák -  ■ %  w i j r  IV. IlMmk
n .itp a l^  m m )  J r v k t H .  •  fraa-

U>| tí>ai% i x Iin iiva irlij» la |ira . nirlv 
••ily •(•'•Iván miir miinlrn rvfi*-Wi 
n/ttiaii k tM k r i . i  |Wniinlt irtti. ) Wlm  
■atitt l l í  l» f "  kr
9gv  a k>'4 f t i l l i '*  által kij< Uli'ttH'í lirlv- 
hrli >tt.k-nv »V-lrat w « r t i  »4 mnrr
•miIv valami mán t i  jnv .la l a liaatt-ll 
kMi4r»4l^anrk i>’>*ákaffyáa » í * H I M > *  
*ílrnrft»*»»rl rWHrrjr*»lrtik, m ikéit a 
váU xtatánr Ahal t f r  Iw lth rli )At>' 
k>mv r«'lra WajAnkiít !•"> fn 1»*l a 
h rli W li i»ím«I«I J’i rttal
a W ^ rM i f rW k w iW li itrarlitaln H« fS ft,;i
v4at< Mllraat-h.

Aa rPU l <tlak aa.«*«Mi •  í" f
|« lm i I ü m M MH-rWg Miaalára 

'w W n i a »álaail

ti .Akart m m , mm imát a4»-
>1. mmmf » n m I .

A * * * . » I*  *Vwk Hm* % r 
«r-4*á a  4 «  a l «  m  i f a f W  It t tf  
•t f. k-«^  a . a«i»agt l t j  M a -
4m Ma. a Av4 tfa *a W K m l* a a  

a  a  m m ik m *
-«**a*. a M  a ain^M M abdbaa.

■ iay  A r i  M » 4 n «  * « * * • ! *  aaiekr.4

•  k.^r*iWa» m tw * \**k-
M p»ligr >tvika|ri áaáf Maanrl kikrtw
a. iá .:

l-> A kikf*VTrr«rtH*i||.«MU )aMÍa* 
%^>rl M ik  atWa. *»áUaat- ‘ t Maiaa ff-̂ a 1aiáaiaak I

■MMi amim__ _
i C l h a illw H ryf a ^  ^ a k s a S i r
mm m to l i  k b aW ^áa . ia a k  
iMalMar M ai a v «M M la«a^ al#

a i a|ánlk«t<i inléieti titkár a p^natár- ' 
i f k  *n{i'*ć|r^>rl mt id'trr nwfbixatván.

k'.irn lialánitat k''rctkritchrn  a i 
i|(aair«tii«á|r a henvnjt<>tt fülvam<«Uá 
nvokat a válatEtniánvnak Immutálván 
| »7«» ik ív i  iM-tóWr In. ? án 5* -ik
Idilli alatt k*ll vétcit«- awrínr C'*ík 

.l ik-il. ural M nbidka várnaáiiak Káai. 

|»'iixtári f l U i W l  k" ii« i'v rin iliirk  rjtr  
jk .'.IiM-vrr ••aitr. *«t. Im ái flnvi titpt«!« 

nn-llrtt nH-|rvál*»il'»fta. La iiiinlnn iH-vr* 

if it  kiiiu vvcifiü iir a i l^To-ik ^vi 

í.»rgaliiii kiaiataláal, niárlrif- vaUniint

v.<«i ra n tr r -  atámUt dkv«<ilrtta. i1*
a i a k"*j(» Hl^ailrg kiküldött •■ánirit«-

Iiift lin á n v  által uwfti»*»(áltát
vált . Iwlyrant-V talál táti i*l a i|{\‘ 
iM Vi-cclt k.*n> v«^trl>i úr auu  állomáa- 
ra kf|«W K« i tan«»it<>tt, a váluMt 
nUnv I * 71 -ik rvi január )i<i 2J «.’u ’i. 
•iáin átall kelt hál.iriiiatával a Dmj(- 
ala|iil>>ll JiróW vct iriltváliail mrn 
MllnUlvéu. f. ó i  jaiiitár b<̂  l-H l a( 
nt«-n állóimulra k n i f iü M k 'K  BM^fala- 
pitirfl I-.MI Ilinv i Mirt^at fi>l*ilvá irtt* .

IV \» n  in t i  há lám u l acrrint aa 
int.’ /i'lln-li titkár i t i l i i r i iW l  |l> l Irtai 
a (» 'iiii-ra  k. l |icdiK I ’hi fatal javiitaini 
a ír*  tiiin<lkrn>«-t Ix T l-ik  jawMáf k<> 
l-l>(| ^ fxm k^tili * ' “ i Óra frlM M llrttii 
javait«, m i a tia»i. |t küigyBUarx k 
<-lliNiápi>áaa alá k irU iU iik .

r . lili '••riabrti v<’&  liavi tia*.
I.'x  ikkrl uauv< M l liámW kliau l. víi* 
l» 7'i ik i1«! májita !•« áll |» . 4« dMWn 
U-r li • íí*V n  34. ai.lm alatt k r ll vála«j|- 
nt.invi iMt in u  il k<>vi-iki'sKli«ii ÍtIm ú  
l . i i itu k . m ikéit liátral/kaikat laTo-ik 
^>i i’vi juiinia hó >« ilM i*ln r
l * í l - i k  i’vi janaár k*» .11 -i» iHiaatni 
i|a«rk>aljaii*k. nwri kul»nU ti aa alap* 
M iln ilm k  r̂*< Inir M itin l a la|;vi|{lv'.|
k ii‘>i"lii ini f.yiiak.

M'nláii m i i  frlM'.liláa k>>«i-lkri- 

l»U li krtra J* l i i tu h il/ l l f l ki>lrlt - 

■rtlai K'lnkai k rU-«H M M  IHli k , aa 
alapataKilv<ik í*» *k H ának r. tanítja 

aUfijin »átaM liaáiiu Italáruul«« által 
at r | J ii( l r l l a f ^ k i l  kihm4lHI»k  

Nil«nrt L 'n án l | w lf  .1 lurtaliiU trllrl
•  lâ aá|fr<V| ■ Ilikén! Iriimd-itt.

:i. A l>ifalaUt.>4gáaak havi i*i (I 
▼agvu i’»i :»•!*> HaH»» I. é t i
jaaxár M  l -Vd a válaattm ánraal
l" í'»  ik é r i <|i ri w U r  K.; í í * .«» 
V. •<4|m alatt k rlt Im«..«
k^mi |n Ara rmi llrtH t.

4 At a l*p a » U U ..k ilak ^  ik f  *  
atrffnt « tM iIrlt k-ia^ft Mk-» im á i lat- 
^ • • k '^ r  aa r n  Mtaáf<-»«áa 
ptáa-1 ia tarlói«áll. van aar«*<w 
a li. t l rh  k.-an« Jli'awrk. - aM ... _ 
rálaaaiMánt í  évi fiH m ár M  f  1 áa 
K  aaáai al M KaU«t«aMval aWaga^a. 
rtrn tM l ^>vakaf%éi H | | W W a Á M .

V/r ^ 4 ,  a).p.a«ká)v.4 «ak K i k  , 
I *  ' * l * t l l  a l r lw 4  á* 1 iffaaaalá tfl<la-
p «W a ák^l k n  á?rv %Íliia lW h<a. 
«■ * m i i *  m  i l ^ m k i h . j » a >  4t 4k  • 
fl-a « M a l  a  *4k M a ^ K T » a k

tin i a válaattiaánjrból kilépvéa, aa 
«kkr^i támadt M t á f  áj váUaitát utjáa 
b«l>>ltrndd Uasta. a h »*rtrB  állnáá* 
»•k W . 4lía^ra a t it itr lt  kO i^Uláa
• ii-niirl ri^elmvaa^ tftrtik  . aie|(ji-|ry«* 
U tv.n  ntíkfnt a válaailmánt b-\l a 
■i«yv.ila«autáai rrnd attnn l a kuvat' 
krtvndA t i i  urak n m. * >Hlalh 1<§a. 
Váll Iti’-la . /iiii>lMi«rar\ita l ' m r ,  
l ►vnirr.H jL Ali« n . l.inUbratita Jáita«, 
Hir<> Antal. Kn nd> nnrrff Márk. Milkó 
Halamon. K ainm nrr MiSalv áa l ir k t -  
in*krrt Ján«a. kil<(|>nrk

K rlt H t.l.adk in. frl.r. h-> .>4 1- 71.
IQ la ^ a r  la rr  « k . ) r .  M a  fc>*no 
». k .  iirflac  \ » r f  a  k . SiaaraktH  

Jn ^ r f  k  k

láasdáMUit f

VIM  a

•W>, a* *<• n««4 < kn n H I • 10 iuMrk U »r 
a aKJ.U&krfi f-M k . a k«a*Mhaa

w 1.-^  ln » W w  wOaak -  m tr 
»4  tlkalaaaaak a. «a
aati. «r>4a^a« a* at. Híg a aaaka *4g 

U« vti»b *  » i .  p i'< > a iH  w  ^ a  wA táM

kurta, atUiff a n »  !;»»<< itt M.
ka Ham a  w»»a*a ár a l|  a  iIn i  
•agnt* laa. I I  a a«.«iaUa i^4ltaa (vak 
ntu Uallaaat aa «+* *• •  jdk.aa I «  
aaftj»l>fc ’* * • ' naalawwk «an kt^T*. r**» 
ainatot* t *\ *4 l*»n »4al : w n
í» a fal--a* a |Ak.-> hrfc.-ri.Lk
!.-«• .1 4  iH itM <|4(«lá ■MV»r«l*«^k. 
■V  * alul • M i i U l  i*
allrl.n a M.aké' wg»a«t): ár »<» ma*
r l^w  a M l .  k-«. í ^ « a  «•
r«*d i4- alam 4 Mmi ^g>aa» aa  ̂ a  • « «  
n a*« K- n a ilk té" n a i á H á .  Ha nm  
••aak a >a*|J> m á k  aaU. a anlyafc a f*a  
4a«aa'kaa alkJaiaaiataak. • i a « # t ^

t«paa m  M á .  Inwa a w i  M M i t  
m i  n*ká« Uilawát. k -«r V  ! * ■  ♦>• *? 
atal taa«ak «>4> a t r i^ ^
g>-^a« •  Italaáta aal aáM«a«m Utalt

a k-»ak^ awgitá 
kra. Ca *m  g!

r!*L
-a.uk art tmn  a



* MftfHeBikmindensierdán
•rr. tttjMtTtu Ml* 

Ut, la U M U cá ta i.

KU44 tliatal 
M M afa r  Biafer Bácskai Híradó.

Községi. küzmivelödési. k&zgazdászati. ipar 8 kereskedelmi közlöny.
A Iliiesnirjrv<*i «rsixfl;issi«ri rjryli'í kö/lünv.

R I H r f f a r k  f r h « H o i * k  : S / j I < b . J Í 4 ii
H r n l . . - n  I J 'n r iH r i i i  ( * V../|.<r/--------------------------4

likailivvr .'ví ii |..ii ,«| ; I1
^ “ ^ M i r l l  V  I I  I

S.-|i*-iiy J‘.-«| t . r ( f-if I .'jl í  «< I . H u  
■ K ill-.ll (Soíl-TvU-llr- .Ni 1 I ,'■% Ú j,.,,

' '.II I lll ’ Ni. í í. nriHnl.
S z a b a d k a .  I N 7 4 . f t x t | i t e m b * r  H.

I'lv I«j/<<|I\<K.|.!J.|| U - / . | ik  11 l. 'fll-

• lő n|M <j»./únláitiL. -  i//.-l L.i|K‘»>il;iiltRii t>i;\ le 

;inVi-L>4un»k í li * i i.r i . 'i i .u .l '.  ih i .i im I .i-

Mii. Ipi«\ .1/ tl}*\ tli-»«-/i'll .Ini'i

N iIm-h I.«/ k.-ii.V Kir\ik .-i* r t \ iv.-- 
i.«««- rd.iH rii. lv in t  p i•r.'r .iiiiih jiil unt au ni' is 

in-in i'iii*-rjuL ■ ii.i h i i '  k ln'iif'jM ' s i l .  i.l k. - 
Im-ii k.>r|.'**-/.Tu i lj.ir.i-. irtcl«<U |.>;J:iImI-
••a. A iiu ímL f.’l \  l;iláh.i a/oii !t/in lrii

á lla l uirviiui-/ .■ILh|.iii|I».| t.M i.l'/.'til.') •»•’mí-'H f> l'M H \-U im il./ .lii.'k . u n it  n n t i lu

|.r.t^r:tiiiiiij.c i »L u n t a|.r.lt 'k '>  al.t|i n.-lkul k */.l\i- n..-u u m k .« !.^  t v i -

naU> r."» /lilri !•> kii/Li /m  |.ir>>^n.ik ,v n '  «,l'" i i'i lt -( i^ li .in  de » i/ii|i.k  |>.n'..|.> ;tk ir.i-

K s/iiuk  viii.-^ i i .u n  L. iL .'iliii Iiu m̂ U iiiti.iii.il, ■* t.niiii iiii»iii* L <iii/.--l>’il ui.-ui

in.i'/i-ii u ta ro lu n k  L -'/in iivtl -l- x -rc L  l. .n .-n .-i.-  .* l'l"/* ik .-»/ k-./r. nink<..| m . l l . i t ,  k>'/tu._'-

• mmi m m  i-N.-k.-U •M . ij; m ír  Ih a .-^/i ii .r l '- g 'i l . ’̂ r i' r li .ti . j v  u n . t . t .

l^iiMi.-V t'*tuitti<-lá iin-it lii^/. h a k '.n n liiT  Iih-

1a lu :a ..v ilin k  k -l.vH .'^-t u n a |*n /  lm .M1 ' 

lrtlrn;i |mi|í^ k.’-l-V'L'i'ii k i 'n l i ' . ’' iniv/. f.'n i

M>**/4-1 M f 1, k, t -ir - .- . / , t - ,k * l  ni: v l l .
■ A. hírlik 1 .■ir/t,. \..ln4, |, a/ .* /lll|.'ll . |r|| ><|.| .It * t .
t.lknak 1 ^<1 f. .» t ItlA^IIE V.-ll.tl \||.» l£a . / V .1
n. ••* */ak r t - 1 mi .1 i«.nttk,. | . r. n l*/.-r>'* l . ' ^ I V n Ir,
l . - ' l .  4/ . trvi.-i n n - .* /r -.*  , * i..ut.r» <-.-l| . t . t.
.1.' I..V.II »nuli' * l«*j«.ii ni'in '• • i't ir li > pIii 4 i . II. 1
.'Vlk - I I I n m *m v  »i.._.j | * ;<|.'»/'.r a /,.ii k -r l.* i k-U
.-l'l t, . i.i ...... ii . r i . l j  -n .- a/ ••.'\l- ( ' - . In  i^ ■ ci i II...
«j */• n -n - t ' .  I a,Un.|,. annak » • ■ It ni. : i  il .* it' m

ii-H ő ;il.i|>l.‘ik*'l kr|»  /.'. . . w . - /  .'■> inni.I ;i s '» l " k  liirv .lm .-l p

x t r J j L u i i . d .  unn i ,i iit-\.-|.*.iii|.'/i>(ii.'k l.i/ * I'i-Ln.-L . m.-ly.-k

lt * i l. i iú r : i .  kt s/ .-^.1114^11.111 vni m ;»/ . lli- h ,  -i, i,.m k..r. I*. n f. It ..^ •.u n k ic ik  v

s ..r :iitik *'S • 1 1.-li.il .-jh-n ii . 'in :i ^ .iitilm V"- M'limk.

«I.IMI.lk, k. ' .  »'.l> - l ’ .1 ■ ’ .» l.il -iiill.ik k iva- I . I 1 . 1 . I . I  111 ilk >mIjt'lkT ll.lli.l ;

jiu iik  k if.'j. /.-Ni ,i.|ih \ .1 I i1111111 ;i í i  1% |.,1 k«-l i-k<»l.i 1,-L'v. n. k iiiK i.lki'it.'.ii. k |mrl.ili*i :

lu .lju k , niiK/í-r.-iil HU <11.11 a/l u f.ilu t l,..^v vaj- '■•’l--kn:»k i ii .- 'f . 1. 1.. .■|»l..,|1 n . . K -

IftTrt-K*»n \iN * ./. tk n . ii i l i. it |u k  4 In i-ii\..|c  a i<*Wi '

h i a u . l  **lőtt l á r  j . . v/i,|^.itai<>: 1 . 1 1  I.- ma m a r Im lju k . h "/>  ;w uj. mini iliva ls/i-rü , rm<l-

i'M«*l^mio.-l i*.-m ».mi. f . » l . k » r v . ( ' n . - i n  »»/••rin* l. .- l ila ^ .k » t  ii>/ . Ám.li

ll.'l • . h II • I'»|.( li'll.ilM l'HllfA k (II; ’.t || I ,

li.l.-r. 11....114- ./ iiiii*.'|^-l«.-»-ii k^l i» .■li..„«i,
(■■l.H ...11 M *1 k 11 1 \ .ir .- l f-kn  Ili iéit »/ 4  <•’
l*-ll ilk  I »I|l 1.411 11.ml IIIH£4>1 k v i . í l  la-w.-l

II IIII.-/.I in ra  > / .r w / li- .|ik  -  |>r<*irr.i min - * t. í  *t n . i k '  i i . ^ v  .1 .-̂  .m iIui- lu U U r-l. .Ir % i.«t 

I*1'! I»T>»Iv:í>í.-i aU il 11 \ilvn ii.M vi^r.'i li..//a “ k«ir» ih-w ...utallak r» il*-li<yy in n i' S t» rl 1 
K/.-n I.U.M.I, 1, ;n u  |..kii|.n.•» lnviuk f.-l :i 1 s , ,>   ̂" l » '• •»'»k**-! in l.iU* k>

li» mii»li4n 11 / . 
ü 1.1 ch tatnliiv  ^

t >ivk\<-M iiikinl in iiiM  ,

1ilj.11/■ l. lk .
iH-.'kr .>1̂11.'- • IIIH .

.. liat.ivH.il kun- \/ r|Hl  11 m t -/»l - 
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k ^ a ix - ; if  )u4a*ai. .* m j( t .a l li«lam/«U | k - i iv in u k - l- a l!  
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'«!. líéa, ______________ 1. to ro l._____Subatica, Sićnja 15. 1873.

“ m is e Cn a  k r ó n i k a .
l’OLITHklX OZBIUMM I ŠAUIVUI SADHŽ.UKH.

V V * Hviikog iiiloi-ra ló>lo|| dnnn n vrlirlnl od jnliM f arka.
(in j*ol piMÜne 1 frt a. t., jwijiMini l»roj 20 m\) k:m i lí*íovi knji «* du M<lrž«j Inta povlaie paljuM U- 

<lnvAtclj*lvu „Jliofínc Krnnik<í'‘ ili u stumpnrnicu Karín Bitíerinanna.

Našima Poštovanima čitaocima. p» híc godinc, zHiHto nnőojc u avojcm cielo
|«rudÍHiij«m bavenju tuko Árokul utó iiijc 

S r ovim bn  jóm znpoíe1it<mo^ tiilu je jmnir0 jy.puniti, i im konca hí.»re podi.'e
Nogu i novu godiim  „M ihcuiiii Krónika**jlmcijo je  «voj pogled u budmíu tojent n
l-íoAíO Hm oi to u „ P o z i v u  n u  1 'rid-jn ovn  godinu nn toliko dnboko k o lik o je  
p l n t u “ izjnvili, oHtaje u HvnjiniH iwccliinajto m o^urc jcdnoin umrlom Coviku cinili, 
<»nit intii k«jn  jn i dósad biln, izlnzicu k a n : 0l)r<:e je u Rei,; (|;l f:c l>iti ninrljiviji i 
i df’Hwl Hvnkojf miHCCji pcthajntog duna m:» paAfrijivi «  Im iIik'u nejjo Ato ie bio u pro- 
l ’olitickim ozbiljnim i Saljivini Mudržnjcin. prodini, i »voje odluke kalikó je  n»o-

u nbliku nyom po nnHcm obctjanju ,rneV k.inire u bududoj Što iiijc m ogo u
toliko huh) proinine uííinili ( iol hiúd i zh pi*0£;,Ht?»j izpuuiti.
mjf.no <lr2:,li) J» <ío „MmoOim Krónika- od; K:ij.„ ■ (o u ,)iIokrll u :C(lMO}f íovik
wlc M bnnpynflki »lövi wlusit., i h. j,. t» .i'.IiMriwn jcdn«* „;1ro.|:i, iedne
iixi'ok Un m  vihc n o *  n ftin ijnn u  ' (|l jt;(V(1 ni|i je(|n(1 „lri)nkc. Mi ,:c n||1 pe
lUwy nrBo u ttumunniici k».U Hitler- „ „v<lj 11(>s|i,lnj..j iztvtí nil,|0 ,i„íc 
„„.mm Hr.nuinh. -- /uto m'itlnvo m o l u . m „„„ p^aBujim ofadnwtinw l>o 
Oitaitt.Mje kao i pndplatmro uiiod «C‘le
platni iiovac iavol« u áfftinparnim K.irla * . . v. . ..
Ilittcrmm.nn ili u i>innrnu i U a v n t c l j s t v , ,  , l o  « or' "a 'o d e .. .m a  ncsm a n w lm i

i „ii .ví ú m ** Hinti. ;,H w‘ • vodJ® ■;ub-“u;ke 11 v0. !•»
. . .  %». T 'Koncn .starc ffodine nko ne vise b.iicm je-

^rilJ l :* 11 he ^ ^ ’ iían pár ininuta atali i z.nuislilise áta nu
inkc na po oodmr I frta. pn»5:isto ^odine štu t;o viliiti budiufe.

[ Snltatiri Sii'nja 15. j M:>liiiio dn mi se poplašili ih! p ^le-
liduvitiljitvo m n ^ i i  Kiottlk#« jdiei* stare podiue, d<i su se poplaáiii *»d

Inoslodioe svoji pakleni t-iim.
j Xije mojruce da jim  8ire ne proiebe

Nova godina! ĵ ° s u,,t> D̂jî :nije rostv i <V»viiijc^ imadn
. [ii nje-mu — Vada vidn mikvamost

Subatica, lo .  ̂an jn . .Iiaj 0,r biv^\ir dobrour puk«, kojej^ sn  U ko

Vstup'lí smo u novu £odinu, vrícdnosl k jokaki jaU vi o1»et*HV«nj» da
Í4? da proiuotiimo pi\»íastu i da ita gledi- ^  odusto radnje — i d *  daniu najvi^e 
ino ii biiduni. je lre  mo sm io tako bili n * ot«Hiwiid2isi moieS vidít nwdjo
htanin pn»s»sto posbdu u a nőve osnovii^««^ p^kw koji je  ndn jii drlo ja  svojje- 
»vntiit. " . :aiiií ^

Svaki pojidini íS^vik koji je  sebi iuo* Xüo da jim  netnir neadje n

toliko vrlitutia. d;L pro^udi dila svoja pro>;krvirrkn »rcn k *d t  víde obca mržnjn k ^ j*
1



SZABADKA. ír-/- y
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ipar- és kereskedelmi hetilap.
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Ú ri M U Eriim Jimtt-kU ÍU , .  k»*i .  I« 
p*4 IUmI a y i M i  M w to ytk  ieléeeadék.
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Felért*, Mybaa UahoB k»rd«a »afj 

vidékre putliii ktlldr« I. * jy | | i«l
. 4tte«ber '**+ .» ......................
E v n e g . " ^ . . !............ «A-kr

I . w .

1 ( 1 «  mám éra l» kr.

i knilMni'l

Hirdet éli dijak:
i*•tóul«..

Il4mi
Tftkbuíin Mrdai/takril »KfMWny »<Llik, 

KinotUri illel/k Ml kr.
▲  n y t l k - u r  a o r k  1B k .r .

St.btdké
IWfin jA»4»f kSajTTB]
♦» S. A. IUÍMMT 
laoinl l’ e t l i a ,  B éc tkaa  ét £ u
........................ t i r o i i i b t o  Uta.

luannji kirdeléti irodibaa.

kladókivaUlliu, Bittar 
lyoaditábaa (1. k tr l?Jt •*.); . 

D U u rk ra k iiM iib w , t*

?. olvaaólnkhoi! j állakuk megvetett gúny ja ; * jellem etegá-; nJoUgiban i^atat mondottunk, ktlvetkee- gát megingatu, cgyetlan tadománya —  a 

i nyaknak oktalan gyanoeitáaa: na anyag taté*ink htlyeaaégét hirh»«m vitutauta- hitvilégoatágától megfojtott nwhttrl 

Kgy érne*)-ed nem tok idő at én ben , élveaaknek kába megUmidAaa j,lröre aem aiink — megnek értelmeüenaégét eaját epkener oál-

Hptbeh; m  anyagi 4a Mellrtni vállalatok* **kintetbei>. At<>nb«u. ai alkalommal nem ®w»l, j»ira anoil könnyebben kihiria aeáke*

teráo pedig még keveaebb «• Dani ia ele-, Nem M uál inkább nwrt aimdfln igen b»i.*n. •  H. II. á lu l kikű.tUlt „d t a d a I* t.yolni.

p o de  u n ,  hugy aonak rtkid Urtaata eláll, *•“ *• ktttOueéglliik folylonne gye. , t i(r*i lényeivel éa világra atóló ttabadelrU-1 Tahit válaeetnnk-e meg agy kiteba-

M g  akkor i a .k 4 .e n  igátalfekel lé g * . , lepuláea, <• *  jeWntkemett ti (Y) ktitikat m e g b ír á l já l  akarunk Igyoti papot a r. kath. jellegtl fegymftáci-

■•IrtaMkk ak iié iü l iparhodteekialáeiti.«: Uiiykg mlktkld eaelleuu tnMi.k«tAi»«iiik |,.g|»Umm umi t lékbe, — eten erkflleei közerejében

«l». ktaMÉÜftok arkftloai aliiioarWt akar kiváló *»jábaa oly í.lilUvü eaJmUn gy.■ Nemeaak t. olvneáknrtnalgmik. hanem' <>ly meaauhatd kárfée. nem ia brtwkoloai

■4 k > l*lf c t l  m Jí ■ kikérni n.olU áa ittápol banuUnket nemnek eaUU!- * Ittit nagyktttantége tudj. már a Ur k-itpecialia kánláa, hanem a todominy áa

N r  hónappal n  elfttl nyilt pMgfwum ^ w w k ,  kanta Uica lkxln>gh vármegye, üaI: mi Utrtéut kidrlabb Siab .dkáu? proliin atáb*del*«aégnak oppoitanitá«i káé 

■MOett aúftitu t*j áa albia«kodia uálkUJ. (•<*» •  ü ,o l,l)k  >«“ » diákok jobbjaiiMk K kntli. |«llr(rU t«gvmnaaiamunk igát- déae lehet eaik BubulkinT 

M U  4a (ánadulaii »iaaouyaink Urbaa k&- •• liö fbuigd p b . l .m j. : ««r*tUhket „ a «  - d^tk . jfllemea áa ánelmea Valóban, nagynak kelletik leooi aa

f t lv fe y «  kttupMto keadrán m g  Upuuk-I"*1 könnyebwi bírhatjuk beválfani, á. U- Híj,.. Kndre likrta*Hr,6a<tel. ki kttrllnkbBI Vlmék u n i i a ik ,  de máginkább nagynak 

k«l pálytfnUaankat, ereket Ml mm U- •'toleaa4g«..ke* jövőre ia u-ljeain.i. ,| av.«o« - m e íltr^dv i,,. igát«.- aie.kttloaralláai éndm ekelfa jaU^uk, m ú >.

w lltttk; a válUUtnak oálján l awabeoj Melyek nián — i.,váhbr» —  Így m»Mi a „t, aiákoek beioltáe« leh a f«ot«bb eml. dAu rabért, ki magának eat riodioálja: 

áltó •UtDaágee indu ló i BMteriália konrány j ttT« ávnegyedben ia, mely f. á. nklobor I én tat| ni<prl kimondva. hogy 0 akatb. ralláM alap^j*aiben datuli

nápeaehl UtalmÁt d«u. kioeiuyelMk ; aOt; *««• ke«let*l —  t. »Ira«4 kl>ai)ii«ág pírtolá- k Ujdal.mi' ..I.-1 „kkánt hallónk nvilaAo«*

inkább beiamwtuk. hogy uagy monka vá-"*» kikáijuk. f w t n  hmn t ’>*gv v-'r™, lelki ** ' k m  oaakogyE« M ttn»~0» 4 k ^  ■

Jaiwk anyag., de n . é g i n k á b b  vk ttloe i^  „BÉCSkli k írtlIÓ1* d ia d a lt , éS I  A •^ivy nem n.iiHlannitpi. Kgy nngy Atonban lapunknak. '»Anyánál fugva

a ev*«l rgvtl't ti«1l*oii pánuMeáb<ui fogunk IT ih lr ik i l  v,ln'* ^111,1 kápviti Inn-piulete m  rrkftlcavalláei hibákat iaTiuni, a beteg

ráaaeanlni. ■* ‘ ujuu kívül lii^vv* ntiuJen in tétet« i lég |'..g»lmakat meggyágyitui; vallán&k igaa-

O lnaó kOafiiiaágttiik arkDloai aliaaw<| Tahát aiuikánt rtt a .Bácakai Hír*- lübb.kéntk I t g á l n  jelknét; figyelnim. a4gai éa hildgasalai kltfttl felmartilP.,'>ve-

rátát minden idfibao nagyra lug)ak W-idó* C&-ik t«. a. kell haaáhja.MI, •  voaár- kivlll h»K)va nagy asánu kath. Ukrwa^L .liaeket halyraigaxitthi nem lehet feladata.

oMlai, aaonban a fentebbiek aaarint ianem jcikkinSja Uttiubullvtinjvlxtl tudjuk: vánw'gáiink velláeheli ánelnani, Kiárt, nirrt Et asonban ki oem tárja, hugy áxalá-

eaen lagflfbb jatalonárt akanak aa alka-1aank kápvieeMteeiUlute, f. á. aaeptrmber Pál wttnál)« van t  káid<íabuii, de noeaágban hatinwauk magaaon iránypontot,

|Sft áa M  in , vagyia Kloofáa tiapjáu, viliig móginkábh átéri, mert u t  hitte, hogy «»■ m«|y«0 meggySittdéee erk&loai fényében ra-

miaaenat vállalatunkká)|raaadl^ aa«biwielvHaégánok diadalát anne-.«tl mi rllentvk pártjioak politikai tőkéjét pyng a hivOk nyugalma.

•adat1 el^áo á l l u k : aii- pelte nteg U^abadkán! teinnraen gyarapitjl annélktll. Itogy tagjai- g j j , , ,  képe* — a atiJnyegw forgí

Diadalt ült, m«ly a helybeli balpirl kgtmfyihh réw  CMlekméuyántk Un kéniéahea v i lá g i-  vagy it t ■ o r o t a á

■MkráiiMk, kik gyárid türvéuyttuk u  1870. t H ^ r a l  binia: a In tézi kitért |wpoifen. l A r a a d s l m t  aaempontból (agunk boa- 

; á fi XL1L i. c. 19-ik §-a» értelmében liely- ,el>̂  kiÍTt j* lta«  *• lu,n'W t hw' táaidlni.

i j°g*it hivatla- n»*ltv*laat«ja. Tirtadalmunknak Wteiik árdekában,

f nul gyakorolják,‘minden eddigi gySieluiét \*ldban «lm»ndli*tjuk. I.ogy a tény . minden egyaa emb- vtk l^yan  meg

• eoktaoraaan fblulmolja miiw1 = ,n ,ir i,m : j dlllu^  ütMl s M #  valláaa,

p  - ______ . ^  ,  , Diadalt HU, mely horderejében batonliJ pélün ni^aára tem a buai,| . k(ü, ob.
t o r  ávnagyade tah la Immár, hogy . .  ,, . aem pádig a kUlfUMi hitfelekeietak életé-, . . ,,, , ... . M x„

áU l a n « y°bb T 41’ T  \  ^  nem fogunk ráulálni. ^  á . valláa kötött.

ere/e erköloaUltn md-on nek. *«I»j'tva«i molldott«kat egyulön-: caak ia ja-! A*®nb“  J41 «*í*rte«ek  ellanaiok:

4 tte lem n .k ,4 tóey m bo ln o ia  jelmeaébe, 1m(j. fckKi(jk Sy b.»gy emiglen felekeaetek leunek. ped«

' i*fyÍk "" Í IT ’ t* L olvaađ kötöruég! et kápeii a t o i , i *>***»*' eobaiem f^nak , -  nem
.  végűn hogy a t ild e . igwU b, M T̂ k k a r u n k v a l l  áe k » .  # e a á g .  t  Még

tapleeiTk la arkOlnUiaadaloii alapná- *1*^ . D . V  ' *  '  eieriuUi álliber<ilian>ua diadal tteker« re-,*10̂ ^  akarnánk pedig a v a l l á e i  »*-
f i  jelttk>k M g  aaoaúinyt, aaly  . .V  '0, -**"0 ,1*  .. ““  íw |ve indult meg. Ii-^y a atabadelviuég- d i f fe  r e n t i t mu a nak  u on  neméi léte-

r r .  - 7 - ^ 1 ^ — . d. téuyW, le J  puMU hivdk ,elkhi ; . ! a i t . „ i :  mely luW inkwab^el v ü k b e n , ha

ttokat eaak eauUn bírhatjuk-Wt)mi. 
átouban annak daoán, miotiH a aaal- 

ia ianaéaaita ■ anyagi 
oMtáaáaál f^vaaatugy 

kívánja, aaabad lagyaa lapunk feanáiliaí

k

g*nk (alatt am d jank  iOlatat; it rhü* 
fttak Mgunknak aaaal, hogy amidanaA

• ‘ t nyílt

» a d

írtét ttaautörje.

indjuk: h<ik'i 

|u

egyaser á t a l á n o a e á  leendett? ar.katk. 

pliráuaaival.! *P “Í7  "»'»* •  protaaUna valliat,

ilmi pLráaia; * v»1̂ 1 etinlugy * *

aa ĝ— Lf «i4Mm. Ml ét I tw I IH

MapOg«4jak, kogy aorttlMt erűnk a 
nagy falazatot ne« volt 

kipea minieoakkee ta^antai; aaoaban ^y  
M kgyeo aiaggyflaSdve l olvaeá kttattn- 
»éígtaki atiaaariat miaáaa aftekkM oda 
ünkadlMsk, kegy auak ataaaál inkább

kotsányoe atabadaig í t  já ^ n  tiabadel- „ eh tín).4kbeiinein „y,Utk.«d hódiul eat huW  “ «*  *>"“

' v « *  ms^át Albu.i.t; oh! de u»nd ea ||tiku ^  , ,  v«lláakulönbeáget. -  a U llSM fka . vagy

mág nant elegendő, a világ cultura éaujabb ̂  - ^ k B l n a ^ a l m i  viU■ - ^ U n  a klzls vaüisuluságku ol-

polgáneodáanak mwta basáját Amerikát . fcUkeMti kulöiibaéír nál- r  “ d f * * " » in d e n  v a l l á a o k f o -

magi. lagyStle á . Ib lU lm u^ C l ,  m idalThí áa v a lW n ^e n m e k p L tiv  < • > • « » -  •  » •  • » b a d e l -

Meglehet — hogy amidőn a B. II. ten^  a u a k igaiaágait áa jogát kiölni, 

által nagy gairal meghirdetatt ttrtimbuUe- EWttttnk áU eter példáiban aayag. 1

tiat a tények logikai párfaoaamával akáat koiank deatraotiv iránya, melyeaerint a itlg

___.„____ I kiagáaaitjttk, levooáaainksak balyaeeágét

Nem ia rtaw I iW 4a na« ia * 'm1 l  e. aterkeauSeége nem Ina 
— |aen aa ál> jooaaeqaantáiban elfogadni?

I l in k  t O r e k v á e á t  o ly  á l l á t a t ó *  

la g  j e l l e m  t i :  ff)'álalátM S«M ÍTilás.
így fogjuk fal mi a v a l lá e t , a b i

gédén labadoa ncaak minálank, ha-j tét » in t UfSafcM S I minden fele-
minden máé felekeaetek bél, arkölni | kasatnek eaját indÍTidoalitáaábao, 4a min- 

ítéaniányeiaknck »lapját a valláabM áajdan valláanak naga egy légében.

—  b a b á r a4p-' HegeogedjUk; babár iieni biaaiUk, hogy valláaoe écittletben oaak atárt akarja meg \ . Sem ii obatjnk bánnt ly valláanakjo. 

I • •  arrátianoknak, amiáfle párbosami levunataiokbau a lányek ,ranáitni, hogy amiilđu mindeu hitnek vili- igoeultaágát, t i  egyéneknek pádig kik u t



SriM TIÍlI (iLASVIH.
LIST n PROSVITU. ZABAVUIGAZDINSTVO

Broj 4. Ü Subatici, 23. Augusta Í873. G o d i n a j . ^ t-

...SubAllikl Glasnik4* IsIasI svaké Sabatf poall podoe.
F r i d p l f t t A i

Na oilu g o d in a .........................................................  4 Irt — nfi.
Na pol g o d in « .................................................... ....  2 „ — „
Na íetrrt g o d in a ..................................................... 1 „ — ,
Pojedini b r o j .......................................................... — „ 10 „

P r l d p l k t u  i

Príma uradoiitvo „Stibatićko^ Glaanika* i o. kr. poíta. Und- 

oUtTQ je a kudi g. Bánná Jotipa Rudid.

■ »  O f l a a k *  p l a ó a  a a t

Od arakof n4ka pnMdi prrpn «t, dnffp«* 4 1 a£ la Bf
(iuapU) ivakt p*l po M mt. OdlronM mi»* naU nfck: 1« a&

U o6l obćinik« skupttine.
Svaka obdinakn skiipStinn ima 

avoju vaftnoat na polju uprave obcinake, 

jel uvik ae uadje jednn ili drugi va- 

Zan predniet koji kao takav, ili lto pono* 

vi, ili ito alarog iibriie ix kretnlje (ma

ttiul) váróiké uprave. Ali uemialimo dade 

akorobiti, ili je ikoro bilo taki válni 

pridmetn prid varotiku obdiou pridatav- 

ljenn, kao pridmeti koji de se u det- 

vrtiik na rednvnoj varoikoj nkupitini 

pritreant. — Hide trí va2na pridtneta. 

Prvo, knkvo misli alavna akupíti- 

nn o 28 juna držanoj Deakovoj be- 

aidi — to jeat zn iatu beaidu aluvna 

obdinu ode Dcaku povirenje dn glaaa. 

Drugo, alavna obdina ode da avojim 

mirodavnim (?) mnenju glaa dade: tri- 

bnju li ili ne duvne a Subntici ? i tre- 

de, zdravatvenog odbora pridlog.-po 

kojint bi alavna obdina odpiaala mi* 

niaterii, da ae tobože varoiki župan ne* 

iniia n poalove zdravatvenoga odbora.

— Ovo au ta trí pridmetA o kojinia 

•idő gori rekli: da akoro niau,niti de 

»kom biti najednred prid varoáko 

obcinntvo pridstavljeui. — Uzmirno 

redom avtiki prídinet, i vidinio: koliko 

lati pridiueti apnduju prid naáu alavnu 

obdinu, i koliko je aiavna obdina u 

itnnju o njimft avoje mivodavno (?) 

mneoje izredi.

Franje Deák drfoje 28-mogjuna 

jednu vaínu beaidu a kojoj izrazuje 

avnje mnenje o politiki crkvenoj — 

bolje reci o aporazumnoati crkve i 

drfave. — Bíiunaprid izr*2avarao da 

nnfl ovi Franje Deaka beaida podpuoo 

iznedovalja, dodajud ipák, da je t&ka 

Yaioa' koju du ivatimo na čiato:

De iamo aubatička obdina, nego malo 

i drogaőije glave tribajn sebi rrimena 

da je dobro proude, zato mi mda ovaj 

pridmetnebi priatuvili prid obdinu, i kod 

bi obdinnri bili — u kratko redeno: od* 

bacili bi ga na jedno bolje vrime, — na 

on^: kada bi na öisto bili sa poalovi- 

macrkve i drfave.

Drugi je pridruej: tríbajuli duvne 

u Subatici ili ne, ili 'je njevo uselenje 

zakuiiito u van»i ili ne? Da duvne 

tribaju u Subatici to nekaléruo mi: 

nego zaktiva 60 biljada kritjnnaki duáa, 

zaktiva onaj narod, koji je naudijo 

itovat avoju viru i zavode avoje vire. 

Jel je zakonito uaelenje duma u Su- 

baticu? to netvrdimo mi, nego javni 

zakón: da jeate. To anmoonaj nevidi, 

i nemo2e da nadje u zakonn: koji na 

auvoj kőé tj úri mesa tra2i. — Zato da 

amo obdinarí: mi kad bi ovaj prídlog 

doío na akupűtinu, izkaiali b i: duvne 

tribaju u Subatici, to zaktiva 60 hil- 

jftda duia — to zaktiva onaj narod 

koji ae netudji avoje vire, i oeboji 

ae viroznkonskog izobro2enja avoje 

mladeži.

Tredi je prídmct: obdina na prid* 

lóg varoákog zdravatveoog odbora, 

bolje redi na pridlog g. Bence Mač- 

kovid ode miniaterii da odptáeimoli: 

da ae nedi iupanu u zdravstvenog 

odbora poalove mrnti. Prisvitli g. Zu

pán nije na naíu obranu apavo, jel 

zna i znade, Šta triba sa ovaki razuz* 

dani ljudima raditi,— zato öve redke 

nepilemo u njegovu obranu — nego 

piiemo u koriat obdine, daje budnom 

ućioimo oa dogadjaje koji de se do- 

goditi, da pazi i laőuva ivoju staro-

diivnu Čeat, i nepovedeae sa takim 

ćorikom ko Benco MaĆkovid, koji nije 

príatelj ni varoii — ni čeati varpíke 

obdine. Dakle .odboru sa zdravlje- 

nedopada ie to Ato g. lupán nerao- 

gavii gledat linoat njevu, i patnju puka, 

natiro ji da ltogod učine i u život uve* 

du, — dakle onaj dobro nefiini koji 

ae za púk atara — koji puku pria- 

teljil 0  vi krivi aebiőni apofttoti puka!

Mi amo kazali ita bi radili da 

amo obdinari; a aada velimo ita bi dinili 

da amo varoaki Supan: ako bi razuz- 

danoat doíla dn najgorojeg atepena, 

raztarili bi obdinu — onu obdinu koja 

napada javne zakoue, koja nede da 

izvriuje miniatarake naredbe. Vididemo.

Obćlnskl poslovl.
Ktii l i in io i  (doktori.)
Kada m pojadini ličnici digli iroj glat 

u •idnicima adravatreoog odbora, í izjarili 

•voje ialoatno iakuitro: da púk naéa da 

príma likove, da ie púk u«tru£ava od li£. 

nika. Zdravaiveni odbor ja oro lalomo ii- 

kuatro pripiao neixobralcnosti i oeukoati puka

— i potvoj« avedenika (popova) da íUxjevna 

obamtjuje púk i rujaaoi o ovom xJj» iratu.

Siroti popovi, niau mialili da óa du i 

to kada dočekati, da ćedu pomodoi oauíen • 

jact uviditi — da a» »amo priko avedinatva 

mote tetoeljito púk o ćemu god aa avim 

toőno razjaaniti. — Volili bi prigodom ovom 

aamo jedw' pitanjMtavili aa. djj^pje, dakla 

i oa oal tdraraCvevi «4bor — kada úrid* 

jaju da púk priHfc’ avadaaútra možaaa aamo 

točoo ob»TÍadtir T̂ - lailo ga ooda tako fju|o 

avagdl na^adaju ojega kao i crktni?— a 

r*amo je«- rečano : ko 1 iljo aluge grdi, táj 

jfrdoju u belju crkvu uiosi. No al o orom 

owfemo aada daljo go' orili, jel nam aija 

to pridmet suada.
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KERESKEDELMI, IPAR És VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

i .Szatailai M n s  jp M i r  I M b  f f l ii ji

szabadkaT kalauz
ktreakadök ét Iparotok névjagyséke.

Mrtetáa « j :

i négyater h—ábtott^o-
»17  u u k  h«IM 
tóbbeséribeigtaaas-iokr.i

Kincstári Illeték mtaá 
t f jH  hirdetésért je  kr

alét* ét Vogi
tw M tm m ki a ktedófaivaulbatt' L k6r. Egrevy utcxa í j .  íz . (a várai uinhái k&zelében) Továbbá Goldberge< A. V.
fler, Leng Lipót ét Schwaft Gyula vak hirdetési irodáiban. Bio im : HuM utiin ét Vogler, D\&ee M., Scbalek Henrik, Motee.J

i  biitotitkrtgy 1884 évben.

MMÓd vég ro m  életbixtoaitáara fordítják 
IgylmQnkal, elégtétellel konstatálhatják, hogy 
as t j CUletek aqoloilója Igen jelentékeny toll 
ét a haláloiásl viasonyok ia általában ked vétóén 
Alakultak. A kolerától aaereaeaáre meg voltunk 
óva ée a biztositd lireulaiok, a fenyegető ragály
ból étég bemet Halhattak, a nélkül, hon kö- 
▼eUeunényelt ii viaelniók kellett volna. Á l óai- 
u *  téayéaók benéJánHak telit. hogy u  tti* 
lett eredményeket e fontot branoheban kedve
den befefyáéofják. Neon lenne teljen e nemlénk, 
ha OMg nem emliien&k a lapunk állal annak 
időében köiöli reformokat, melyeket ai EM  
nugyar általános bistoeitó táradat életbe lépte
tett. Uonoahal é»e múlt, hogy e leghatalma* 
atÜb éelegmagyarabb tánvtat letnáll, e ma la 
kft w »  JaUgó&M, melyet alapitól látalqára ir* 
tok, • a mely hadak anyagi jólétének n b-'sto- 
liláéi ftxlet megfaMűatttoa ée torjeeitéee áltol 
való fajiam étól IQfte ki feladatául. A láraaaág 
megeUg*4éaeefr lekiathet vmna malijára Uira- 
táaánek mindenkor beosftlettel megfelelt a rnOkö- 
déeében nemnak n jelenni etámolt. hanem éber 
ügy elemmel kitérve t  támdalml élet igényeit 
ét lejlSnaeft, folyton tekintettel volt a jövőre ia; 
már dtve larakván t i  alapköveket, melye'ae 
kéaóbb, a vtnonyók vállottával ia, blstot épil- 
bet S valóba, aeokl tem vetheti asemére, hogy 
aa aratott aikeml beéri, hogy a bfctoeélási üx-

T á r c z a .
■|U| a-i-a. i. i.it fwtwl N I  MrVM- N  VfSIr

____.. . . . .  i tanai, hogy a* __
___________lmiofünaatiti fcutáa dacaára eem
volt kn|e«trt£ tfeb faStthaláaiftatd.

A hétaégbeeeée lajtéfén állottam. Ha valaha 
a tf mm  tán altUto* á l elhatároló falasa« ke- 
reettftl vinni: egy gyönyört vWgceokor, feleAtóU 
Iw). tflbgiiéUeimBf líoWrt nykkkeaff«, a Uck ctl- 
l^ jta d i voltak a roham aeth aéllriftshMÓ kel*

Dk lieahet vm m  
mér ttuM vMMÜfaél at 
dlr it a fódbfefr.

>Mt) »7
iphaMB <csokrot, pe

MSta. HMMitMam, Hegy becsapom at órát 
eM dk? a « *  MMt* Me* a hasa.

UffMMto UAclBMMN̂  masfc e t»  tód  el-

let elméleti vagy gyakorlatiiterén előforduld aji- 
táeokxt figyelmen kivftl bagója De vlaiont a 
máaik aséiafleégbe aem eaeil át, e nem alkalmai 
feltétlenül mindent, a mi uj. óvakodva, éreti 
más megfontoláaaal oeelek/uik éeatüxlel fejleextéee 
érdekében oaak oly intéstedéeeket teás, melyek 
OdvOsaégéról meg van gyftiódve.

Mindent teaatvéve, ai ISSi-iki év, a bii- 
toeilö táriulatoK ttsleti viasonyainak alakulására, 
kedveiének mondható 0« apretnökremélni,hogy, 
haaonlót fogunk mondhatni a inott megindult 
lS8b-iki évről ia. Sajnoa aionban, hogy a kilá
tások nem igen nyújtanak erre néive elég tám-

Kmtot A kOlónbósA válaágoknak okvetlenül len 
aebb-nagyobb befolyáedk a biatoelláai Ötletre 

ia, éa ekkor tarról be fog bhotiyulnl — pertu 
nagyun kellemetlen alkalomból — hogy milyen 
axorat ánwltggétben áU-iu klatoeítáei Ogy, aa1 
óeeree gatdaeági élletteL Még egy veesélyröl 
kell megemlókeanfloK, a mely a butoeitáai ügy 
Adv6d fejlődését gátolhatja Auatlriában már im
portáltak egyee eeimékel hiamarok beroieg ál- 
lambiiioeitáai elméleteiül éa a munkátok bal* 
eeet elleni biztoeitáaa, még ei évben törvény- 
erí re fog emelkedni, á> állami bietoeitáa áram
lata könnyen jöhet at a Lajtán éa hogy a ma
gyar kormányban ia van hajlaadoeág beavat- 
kötni t  bUtoeitáai Ogybe, mntalja ax a — kü
lönben helyee — rendelet, melyet t  tői tűlbii- 
toaitáeökra vonatkosólag a miit óvbet klbootátott. 

Ée míg Némeloraiág államoeitja a biitoti-

ktattt. R M d iB e t  órát

**■ >!¥*«'.» mi+r* ■
lyeHaefcaal L f lL r f f r t T S S S f f l i^ v a t t

léaáfoa cynUnnnaal fogúm ateg a papírlap egyik 
■árkát t árván maradt óralánctomra akawtva, lo - 
gyfirton nallAojr svtbwub«, a meglndulum be- 
aaereiai a aiiUwégelt tárgjrakát.

Qyóorófö caokrof vlaárottam, a dobogó uÍr
rel caempMCtom be az Irodába, egyeldre alre)tot- 

a papirkoaárba.
AUg foglalum el helyemet at aaitalnál, ki

nyílt at ajtó, t a atóka fürtói angyali fej fellAnt 
aa ajtó njriláaban.

— Bendfi nr I
— Paraacaol Margit nagyaáa I
— A papa megbűoti, hogy hivjam mag ma 

BraOfi arat ebédre.
— Ebédre ? . . .  Ah, Utáni boldog tág I . . . 
reJ . . . éa reményiem Margit kiaaaaaony

mellett fogok Olnl at aurainál. Mert láaaa kié 
Margit — itt komoly Qnnepélyetéggel ragadum 
meg, parányi kacaját, t titokutoa pUlantlwkkal 
a papv koaár falé haxtam ét gyengéden befelé, 
A engedte magát vetetni, ét engem a aioba kőla
pén elfogott at értét. Magállottam :

— Igen, Margit, én ebéd alatt okvetlenül 
mellette akarók fllai, mert . . . mert .' . . én önt 
nagyon, de nagyon . . . aiaretem. Ne fueeon el, 
heílgeeaon mer, már régen megakartam mondani, 
a már nem tudok tóbbé értelmeimnek paraqcaol- 
ti, a itt, térdeimen vallom meg, ma aa óa atép ne*

'■' a T S S A *  nyílott - M ajtá, caak 
i iaóm volt, hegy faMforktMam a p ln l» le- 

' uipáliaotn nály baaaw hangja, 
k a S « n « t t  fiUembet 

apetlaÉMlsctáap i r a t . , .  « t én
■ magáné« . 

OakényttUa«!, t I kaptai

táai flgyet, addig nálunk aa elmúlt évben .nen- 
ceteaitették-. Ax 18844k évben két nemattiaM 
eetmében gyökereid biztosító tánulatalakult Ma* 
gyaromágon, illetóleg Uorvátorexágban. a.Tát* 
ra* Turöoz-Sient-Mártonban ét a .Croatia" 
Zágrábban. Mindkettő gyenge bajtáa éaax ulób- 
binál nagyon kérdéaea, vájjon nyereség-e a hű
tőéi táai ügyre. A .Tátra* aionban még oaak ala
kulóban van ée Így nem szaporítja meg a ma*

Ear bixtoaitó társulatok axámában beállott oeök- 
lést, — A tóxsgyökeree magyar »Tiaxa11 bix- 

toaitó társulat howxu küzdés után az elmúlt 
év elején határolta el a liquidáláat és néhány 
hónappal feá oeódbe keriÜL

--------- v94re k .
Érteettée. Faa twr»ae«*iB kOtAlo I Bubaéka at. 

kir. vára kdaaéxi ikoUttéke által at agytt itkeláfcbee 
oegfálaatleu iwolalálénték üareit. át 1. itk. kertlet- 
bei (bel tér) : Ma BQiiirn Adotton, Krujauiky jxnkia 
Ultié ; at. itk.kar. Dulie* M̂ rk, Tojaiat Tanici Oáatel: 
a I. itk. kér. (mlaka): KArpel Jowef, LipotMoeai« Pál ; 
t ialr. kar. (I. kör): Vid.koriéi Makiét álajot Bottict 
Jáaoa; 6. itk. kér. (4. kftr.) Stlipiu álberi, Dolita 
Jeo(; 6 itk. kér. (Piukotiet bit); Kalooctie.i Bódog, 
ikkaadtroTiet Márk; 7. iák. kar. (bajai sí); Páedwira 
J6tNÍ 8tkeoderori«a Márk; 8. iak.ker.(jaatibara):Oab< 
riet álajoa, Bálát piri U*áo iá., ttitk. kar. (Mtaur); 
Bblát piri Ittria Id.. Karner Jiooa; 10. itk kér. 
(8. kir.) Birkái Lajoa, JanmotoTiea Lénél; turb 
itkolákhot: Krnyaeukj paikit Uttán, Maeojloviea 
OjOrgj; keretkedalni i i . : Scholhelf Uarnann ; Lodaa

lénytaebetuhet. t kirántottam at óraláncxon ctOn- 
gfl — tálogctéduláL

- Hal hal hal — hangzott a ctengA kacaj 
Margitba ajkairól, t a követkecA pillanatban, mi- 
elfltt én caak faleaxmélhettem volna, már kit ke
n i  kóit volt as omlnoana papír, onnan pedig 
a mint tartalnut hirtelen átfutotta, egy bortadá- 
lyoe atkolytáaeal a földre repült A földről princi- 
páliaom ketiebe kertit, ki ttintén átlutva annak 
urulmát, végtelen megvetá» ét megbotránkotáa 
kifejetéeével, t egy leaujtó tekintettel visuaadta.

A máaik pillanatban a tálog-cxédula benn 
volt agyán a taebemben, a honnan napfényre ko
rúit, de én künn voltam a házból, a hova caak 
egy fél órával előbb ragyogó reményektől daga
dó kebellel vonultam be, bittot diadalom érteté- ».

Ebéd facaca I . . . manyauxony fa u c t  I . . . 
Virágctokor ott rekedt a papírkosárban, t ttép 
reményeim hajótiréet ttenvedtek egy hitvány pa
pírdarabon . . .

 ̂ á  ki iameri a kia vároaoknak et irányban 
táplált pnrltán nétetelt, az nem caodálkotlk egr 
ceep«t tóm aton, hogy én egy hé. múlva nemcaak 
hogy tekintetet Meltighy ügyvéd «r aegédje nem 
voltam, hanem még K . . . várót lekóje it meg* 
atüntem lenni, t elvonnlum olyan vidékre, hol a 
aáleghásak Iránt nem táplálnak Ily eUitéleUket.

De annyira letkemre venem az eeetet, bogy 
eladtam aseanal att a gyűlölt papírdarabot, mely 
tknóia vett veestemnek, a azóu — éppaa m aért 

órát eoha, még ha mi llomoa le-
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I. k ir , a hova kéziratok 

hirdíl^<ek *a eldfizetéaek HÉTFŐI ÜJSA&.
KMfimrttmi dif
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*al«-l/.e a<rk«>aitú >/AHAUOS SÁNDOR.

RÉS ZVE NY TU LAJOONOSOK ‘ d irek to rtó l k a p ju k  a z  in npectiós d i ja t ,

kit l.rlyi rćtiv*Dyekei vénei va ;y  aladn

- óhajtanak. forduljanak bizalommal a -

,m e r c u r ” rra*Ddai agyar- 
•r a ia ii  :•: 9 )
hol l>-|£eluQ>..«‘ljb ki«iol t̂laaw4D r aceaulnek. 
■•••TéBf traaaiollak a táaadal aegkisaack oh-
Ubi taljciltei’ . — Glkltj: értékpapírokra. tort-
J.tfyekrr f s  i.'.iirtnye r*. -  E B Iftlđl pOBSB«B*k
▼♦tele #• eladása i u r «  oafl árfalyaa •■•Halt

B fluom niá il „MEKUI" VáltMskt IL-T.
üiüadki, loaattk-ntoa. Talefai i u a  3—37

R O V Á S O K .

ők ezt a  d i ja t  h a jla n d ó k  

e l fog  a d ó i.
váro stó l is

A jó té k o n y sá g i e g y e s ü le te k  a jó ték o n y 

ezél érdekébon so k s z o r  n a g y s z í b á .u  m ű 

vészi m atiu ét, h a n g  v e rs e n y t , v a g y  m ás 

c iim ü  e s té ly t  re n d ezn ek , bo g)’ m in é l n a 

gyöbű é rd e k lő d é st  k e lts e n e k  a  k ö zö n ség  

k ö r é i n  A. jó  s z iv l i  k ö zö n sé g  p ersze  a  

jdtékonv ü g y  ir á n t i  tek in te tb ő l sz ív e s e n  

ild o z . P e r s z e  a r r a  m á r  nem  gondol a  

je lé k o r  y  h ág ót g y a k o r ló  kö zö n sé g , h o g y  a  

k o w tt  úldoz&t le g g y a k r a b b a n  nem  a  jó 

té k o n y s á g ra  le sz  fo rd ítv a , h an em  a  m a 

tin één , h a n g v e r s e n y e n  v a g y  e s té lyen  

közrem űködő m ű v é sz e k  zseb éb e vándo ro l 

a a  tu la jd o n k ép en i c z é lr a  re n d esen  a l i g  

m arad  v a la m i. N em  a  m ű v é sz e k é rt , - -  

a  H Zegén\ekért á ld o z  a  k ö z ö n sé g !

A  re n d ő rtisz t  v ise lő k  a  sz ín h á z i iu - 

spectióért d ija t  k érn ek . E d d ig  ezen d ij 

a lu l r-.up.in a  sz ín i d ire k to r v a n  fe l- 

m eittvr, m ig  h a n g v e r s e n y , e / .i r k u s ,k a b a 

ré t, ir.ozi stb . e lő ad áso k  u tán , ső t jó té 

kony ezélu  e lő a d á so k  után  is ,  d i ja t  f iz e t 

nek a z  iiis|ieetiús re n d ő rtisz t v ise lő n ek  

é p u g y , m in t a  le g é n y sé g n e k . E z  ir á n t  

fo ly a m a tb a  \ i  tették  m á r a  k é r v é n y t , a  

m it a z  é rd ek e lt t is z tv ise lő k  k iv é te l n é l

kü l a lá  irtai*. A z  é r ie k é it  t is z tv ise lő k  

nem  k ” tik  m a g u k a t  ah h oz , h<>sy é;*>u a

S z ín h á z u n k a t  tű zb iz to n ság  te k in t-téb en  

a la p o sa n  m e g v iz s g á lta  e g y  e c z é lra  k i

kü ldött b e lü g y m in is z te r i fő tia z tv ise lő  és 

a  t a lá l t  in tézk ed ések et teljen^n k ie lé g ítő 

nek m ondotta. A. s z ín h á z r a  m a g á r a  azt 

a  vé lem én y t n y ilv á n íto t ta , h o gy & m i 

•sz ín h ázu n k  a  leg k ifo g áao lh a tó b b  sz in h á -  

z a k  e g y ik e , m ely h ez  h ason ló t a z  o rs z á g 

ban nem is  leh et ta lá ln i . K a  c s a k u g y a n  

ez a  vé le m é n y e  a  .sz ín h ázu n k ró l, e í t  el 

is  lehet h in n i s  enn él a  n y ila tk o z a tn á l 

fő le g  a z  a  m e g n y u g ta tó , h o gy nem  k H l 

fé 'n i  sz ín h á z u n k  leégésétő l, m ert ilv e n  

sz ín h á z a k  m ég so h a  sem  égtek  le.

A hétről
A /«. k i r  a d ó h iv a ta l az a j vá ro shá 

zán  a jxil^ériiiehtui a|Anlat->l Irlt a t ö m ö 

ri pÓ0(ü:yii:av:g4t >'á^Djk, bo*/ a azabadkai 

kir adóhivatalt lielyt>ue «l a i UJ **ro»-haz <n, 

a hol **án>ára nifjtfeleM heljiaág áll rendel- 

kes^tre. A igazgatósig KBl VQ«t*n (-»•

gadta az ajánlatot é-. áronnál lárgjaláftuklia 

Im c s iU o n u  •  h atósággal. A t á r g y a l o k  
eddigi eit-dniínyc az bőgj » pönsúgyigaz^a- 

tó«-*K hivatalosan fUegállapitutta, bőgj Ultk- 
kora ludji’.Agre rao •■uka^o, a hatóság pá

dig nidomAaara adt* az iira/^atóaáxaak, bőgj

felajánlott helyi Wg ípi-n ak ko ra , m int a 
milyent a n/u ügyit: ázható-.ág óhajt.

1‘r t ú i i  ./rc k rp i-  .-ét isku tákb au . V iá- 

11>>i l.tn.iC' \ái>>.i i>koiaU>* kilu^-

ueazirli IN tő(i Sánd >rnak. a nagy küllőnek 

li.t.ilma. olaj fest wéui u .*i c L t  liogj «■*-

n i I-, hó-loUat í.-j.-w.' ki .< injy kull̂  .-oi.

A re n d ő rku p itH n yo k  k iv . i n s tg u . A 

»zahndkai reOil.írk-(.Hányok r6*(í óliaja, huKy 

a a»iini^«»_'Ki'- fi/'^on  nekik at6rt, in*»rt a 

-z in lia/tia ii t6^iL‘öK<a<hflto*-k e^y-t*>{y t*l^a- 
i|á»l. A hzi. azonban »rre non. haj.

Ian<lé, ai.'rt a kapitányok mo^t a taoic^liot

fordulnak, h«Kjr mr. fiB*a*t-0 o^lik • a/mh-í* 

ÍD»p«*kció6rt.
A t A O á c a  kzetd io  'JönjMit liuaa/ii uo'«t 

tartott, roelyeo egyebek koaaU «-lbat*rir*u, 

ho^y Benczúr haulmaa orAkhncau /nurZ-o-k, 

a .M ill«noina bJdoiat*nak rep-xluciöjá' »vá

ri« r^«s6r» me».'rflod<*li > a k^p-t a. uj tá- 

ruabáu B^yik lntatalo» atotitjá^aa helysei e,l

F á i y á z u t  o r v o s i  á l l á s r a .  Or D>o*t*»
(íV U la l6>llo0<itaa (olytaD iiirK u rftrd '- l' l ú f -  
bázi a lo iv o t l  A liéira a p o lg ir'iirN 'e i h ir - 
Uette a pályázatot. A pályá/aH  k 6 f ‘ ^ o y l f l  
február 12 óik k«l> b e ny ú jtan i a p o ^a>  m<-«- 
teri h iv atalit«.

A kantiot ajra tudták  A hnn^M- a- 

rak kannájára újra frlojti’*«! hirdettek l i  :f - * 

kur Du:n»zky reite k. a kantidt 2701 kor. i. 

A horribilia oakcv^ft azunoan l>»nik7«y nem 

volt hajlandó I értői, kui(>nh**o i» nuofetr 

táer^Wakcilak a kamin ki«Hel< r ' hzérl a 

Ooütortokon tartott iilpjtóa^a jút«| ola».^bbao. 

b\i J64U koronáit Tettét ki <•* toi<hru !

A Mokossaybugyattk. N tU íi M o i... -  
say U a tyá a  pl^üánu-« ua fcya tuka i r M á r i t - iv i -  
ták b w lv ly t  o,i,i«.*»en 1 U Ü  k o ro n a , a m ii  a 
b a g y a i6 k t T a ^ yu n h o z  c -u iio Io aL

Szinháx.
Hétfőn, »t>rj »adanzm jar<

Erdden, *l?érj ^adaazni jÉrt boliiVaat 

M<«iiiaa, Iranotia láueniuió-rfc (m
»M«nyoraaa|(« nep«x. »Mánka ouaeo« 

Cauturton, (rancsia taoczmut^zt-k <■» ,ili-  

ióní« néc«z. »Mauka « iü i6q * o^hs.

1*00tek, fraut'zia lánczmuUw/.rk *U iu; -

• ittáx< n6p'/. ► 11'iónt*« n<<paa.

ssttinb>i, .L tik «  f:ilMir(íi ^ r ó l. j.*-i . u .- u ,!

Vaaútna^i, «i. u. • 1’r O a l l U - . 

fculr » l.u lP J iit iu r^  K lu ft i>|í» i r í l Uj.l.

A Ml krlUkaja

tíeíiv „lieidelttrrgí hc.tir/nl' 
A Vii;HZinii«c r*:ji. ri hlát ■! iiai .í jat 

idpv^oiii-ttfk lt-1 ;«r. * 'ír  A/ ■ '»'l i- .-^y 

kit In In'tol fltfkíntve e.(o|(adli«to t.-lt. K«uk

aztipban a« előad/it a l>i nyi<niaai

teitr, lioj:y mrg bhii m i m.-̂  . |.*.

adi^ra. l‘r.M.*kliiáuva v.n;y nu- \« !>(•

volt-e az i»ka, de eK-j u/ /t.t, i;.—*i u. \

Kik m u l l  i  Siralii „ ta k r- n  itilv i?

2- Min la^ok. kik íilíV' v'*’íe!iurutbai 

«. A-Ml; .n„v, " t w i  kPnnveld 
lat lilán

.:v !n '.-a  1 im .j  » /rm .
• W-.rk ii-n'ca fc/vn

'̂t ít rj «
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laaliMk, btritotok *ü> l<U laiiMwtak. 

£*;*• péltáafek ■(/•■Itt kap káték.

Tfirsadalmi, Uzmfivelfiilési és szépirodalmi 

K Ö Z L Ö N Y .

Erim i v r . .................t Irt -  kr.
K4I é m .....................I Irt M kr.
Ntfysd i*r . . . .  . I Irt 14 kr.
Kf7«  n la  irt . . . ---10 kr.

ElM»U*ak ia UriaUaak mit
tataak : IM ktlf Hlaea 4* OMath Le*
kői;rk»mkid( mtkuU éa B llU raU I

JétMf kba/ui7iun4^i.b*n.

Hirdettaek Jeláa jeiea n in l tU lu k

Felelős szerkesztő és kiadó laptuiajdonos: Sziebenburger Károly.

Előfizetési felhívás

„SZABADKA és VIDÉKE" 
•i*«

lirudtloi, ktialvelMési és szépiro- dtlal hetilapra.
Előfizetési ára égést évre  5 írt — kr.
F é l é v r e .........................a  Irt 5o kr.
Évn egyed re  . . . . í írt a 5 kr.

Előfizethetni Székely Sim on és 
Oblath L eó  könyvkereskedő urak* 
nál, B itterm ann Jó z se f u r k ö n yv
nyom dájában vagy a szerkesztőségi 
irodában (I. kör, 43 . sz. Jóó-féle 
ház, földszint). Ugyanitt a hirdeté
sek is fölvétetnek. Vidéki előfize 
tőinknek az 5 kros postautalványt 
ajánlhatjuk.

Tisztelettel kérjük eg yszers
mind a t. vidéki és helybeli előfi 
zetóket előfizetéseiknek e szám  vé
tele után való  beküldésére. 

Szabadka, 18 7 7 . april hó.

A kiadóhivatal.

T F Á M A ,
NapMnbtL
onteJémMt)
K iiu  1877. március 10-én. 

A« OireoM étek egyik stép remé
nyű költőjét, u  én kedve« aseretetl taná
romét kerestem fel • Depókban. . . .  a te
metőben 1 Sin ceend uralkodott « néma 
nyughelyen! Babér knasoru vagy éke* 
nrktí u n  tett tsnubisnnyiigut arról, hogy 
a ki itt nyugoesta aa Ortk álmot, jeles köíűl 
ée derék Unir volt egy ssemélyben. A 
kegyelet asoaban még is emléket emeli... 
e serényei, a« elhunyt modorénak megfe
lelőt! Egyeserű emlék jelöli Dr. 
Vidt Jóssel, acad. jogtahár Örök 
nyughelyéi, mollaUe nyqgstik at ál
tal* igasin sierelett neje. Ee a bogy Dé

lem • kel tőé tirhalmot-- lelkem vitssa
eiáll a kötél múltba-- felujuli előttem
A költő férfias alakja . . . .  telujul a tanár 
ftrftkre kedves emlékei Képtelelem tündér 
ftsárnyaivel befutja a mull időket . . . . 
kedves emlékei édes ábrándokba riogat
nak; (eltűnik elöltem gyermek éveim g»nd- 

' lalaoeiga; feltűnik, •lőttem as első goixi- 
teli nap... a gymnasiutnba járás ideje ée 
vele ti ée ksdvee Vida bácsi ia, •  ki 
1864-66. hirum éveo ii naponként fúr-
*aUa velem Stepeei latin nyelvtanit___
de a Si*orényiét is. Vtuiaemlékeiem esőn 
kedvei érákra, a midöq egjrllu olvastak 
."H7*. P*Wjt ás Vörösmarty t. Viss ta
l á l o k  aaoa órtkra, a midő« aa én ked-- 
* *  VJá«. bácsim elolvasta Bálái pálya- 
ftjertes versét:

F■hérvir..it 5«n M>iiee>
-A* «|4bs oemáfMl

Szabadka, «p ril 4.

V á r o s u n k  s z á m o s  p o l 
g á r á t ó l  v e t t ü n k  m á t  s o r o 
k a t ,  k ik  a S z a b a d k á n  t a r v a n  
d ó  g a z d u s á g i  t e r m é n y -  é s  
g é p k i á l l í t á s  U g y e  i r á n t  le g 
m e l e g e b b  é r d e k l ő d é s s e l  nyi
latkoznak. Ez oly tény, mely felül
múl m inden m agyarázatot, s szép 
kötelességet szolgáltat arra , hogy la
punk hom lokán az o rszág színe előtt 
leljegyezzük.

P o lg á ro k ! Önök javat, érdekei 
hazatiságukban mindig 0 legerősebb 
tám aszt btriák, és most a kiállítás 
hirére alig  negyvenn yolc óra lefo
lyása után önök lelkes készségüket 
sietnek tolm ácsolni? M i, po lgártár
su n k , s  *  lapok -képviselői; 
rcncbésnek érezhetjük m ag u n k u l, 
hogy a m árcius 29 n lu lqczctt m eg
győződésünket é» rem ényünket h a
zafias fellépésükkel fogadják.

C sak fél annyi teltet érjen meg 
Szabadka, és azon egyesület, mely 
a nagy ügy élére á llo t t : úgy a ha-

Főpapok 4« nemee urak 
Király parancsából.
Kchérvárott a lemplumban 
Negyvenöt év óla 
Nyugoeuk első királyunk 
Márvány koporsóba...
É* moet itt nyugatik Íme a kOllfl 

maga it as élei Uradalmait pihente . . . .  
hogy soha t0bb4 kOténk vieeaa ae t4rjen. 
Annyi remény, Méretet 4e lelkeafilée, i>ly 
eok esép eemme ment ?41e at Örök nyu
galom helyére, li»gy a eore elten magam
i i  tú̂ ul&dni keadek. Pedig aa elhunyt u t 
mondja, hogy

Ne legyetek paimaal aaért,
H«gy a aera n»uaul bánik tétetek: 
Kell lenni télnek ie 
Uteaee taraai örökké nem leheli 
KdlönOe ii ee a »on 1 Ifig a gyerek 

élet folyamát virág<»e, illatosó partok kO- 
sOtl veaárli el at Örökké moeolycó aieltd 
tő Ölébe, addig máaok vonlatve, ieeap»e 
mederben fulydagilnlk, h«gy büibődt, 
utált feaeketlÁn Örvénybe veeeeenek; mig 
atáeak OrOmtelen etirtek kőié eaorultan 
nebeaen vájnak utat önmaguknak, hogy 
váratlanul, bineleo bukjanak alá a mere
dek •tikiabéreek teUjéből as enyéext 
t«ird mélyébe . . . .  Vájna költőnk áletfo- 
lyama minő utakon haladt?

Vida Jóteel Vaamegyében, Kör 
meoden 1633 mire. 2-án »»Uletett. Apja 
•tabő »ült Qjrwoaeiumi ueuilyait Saom- 
batbelyea, a jogi egyetemet Peetea v«- 
get te. A kik kOsJebbről »merték, att 
állitják, hogy tanuló karában eaját ke- 
reaméoyéből tartotta fenn magát 
étilŐi nem legélyeahették, aőt 0 maga 
liftldOtl nekik ka tehelle, a egUkarétett ffl- 
I éréi bői. Irodalmi fellápéee 1856-re eeik. 
P ikk Albert a V-aim.p. Ui*ág eaei- 
kaatlöje betegeekedéee folytán QrWeaberg- li«D időevéo helyette JAkaíveaeHe a lapoL

ladásban fét.yesen fog ragyogni az
— i f j ú  S z a b a d k a ,  az agrikul- 
tura, ipar és kereskedelem  terén 
újjászülető város.

A kkor — az eredm énynél — 
fu g já f ® n ö k  erejük nagyságát m eg
ismerni, akkor az önnön jutalmat 
élvezni s legszebben a verseny sí 
kerében, m elyre e várost, — mint 
m ondani merték — 76 év még nem 
jogosíthatta.

M elegen nyilatkozik ehhez egy 
ősz polgár, kinek szerénysége nem 
engedi, hogy nevét közöljük.

»Nem hittem — úgy mond — hogy 
megérem még, hogy »tü lővirotom  utcáit 
tHLOreeik, Kanéin ino»t már Itten  ee^e- 
de llné rrl rem^lnni, hogy a t meglOrtéDlk,
•  firoeom  euu>lk«Hlni fog. — — — A 
.h i^ fiü acá l nem fagiik elmaradni, a ltU tem  
k n  bumimal — ha jó t tehetek vele, — 1 
e lv ittem  egéet c in lid u m a l: hadd lieeanak, 
lanul|an«k már egvater valamit, a mire 
nekUnk kevéa alkalom ny ílik .“

Miként szót az ifjabb nem zedék?
Láttuk fentebb. É s  hasonlót 

tapasztalunk mindenfele a városban.
A m últkor azon körülm ény*

Vida néhány veieét el vitte Jókaikor, hogy 
bírálná mag ásókat. Jókainak annyira 
tetaaettek e versek, hogy bistetáaára Vi 
difik kössé tette aiokat, sőt e lap bel- 
munkatárta maradt I8t>tt-ig, a midőn £c«r- 
be ment jogtanárnak. Itt as „Kger* lap
nak voli laerkaestöje. 1871-ben Kaeeáre 
helyetteue ál magát, a hol 1876. jumua 
80-án meghalt. Vida nőé volt éa 1872-ig 
midőn feleeége, a kit igazin eierelelt, 
meghalt, a legboldogabb cealádi életet 
él vette. Ke dióhéjba ttorituU életraise. 
Hint tanárt eautűl csak igy kívánom jel- 
lemetni, hogy eseroite Unit ványait, tse- 
reUe őket a magyar irodalom tiestelőivé 
teoni; mint családapát tiutelle ét becsül
te mindenki; mint írót.......eirján aa el-
iemerée kottomja nem hiányiott; éltében 
.. . .  a eora motolyával nem dédelgette.

As Atveaee években valamennyi tsép 
irodalmi lap olvasó kőaOneége ulálkosott 
Vida nevével, lyrai tehetsége tsép fejlő 
déenek indult, tőt a midőn verseit 18tt0. 
„Nemteti koesoró11 -ben fdsve kiadta, méltó 
feltűnést uki.sutt. S i á n  K áro ly  (I. 
stépírodalmi figyelő) Vidiban egy batá- 
rutottao költői eĝ énitéget litutt, kinek 
többé ttOk lége ninca arra, hogy népim- 
dalmi társaságban valamely kereeett roi- 
thetonnal mulassa be magit, sterínle Pe- 
lőty óta ... h*tár»s<»ltebb költői egyéni
ség — egy tem jeleni meg, Vaj 
dit ( Tóth Kálmául eem véve ki; 
Arany János atuaban as elitmerés e 
tsép dicekoesoruját rétiben lelépte köl
tőnk sieréoy, bírt nem l tömj ásó nevéről 
és cáfoló soraival. . . .  Vidát elkeserité, sőt 
réaabea elluillgatáaát is ettkötfilte. Jól 
emlékesem arra, amidőn e itttaidőben fel
kerestem és vereeiből idésgetve bOecke- 
»égfel emlegeUem Ssáss kritikáját, Vida 
keserűséggel muadá, hogy fi úgy járt mint 
aa egyesen ember, akÍMk fai—i^e bU

nek adtunk kifejezést, hogy e város
• a közviszonyok zsibbasztó hatása 
alatt nem em elkedhetett fel, mint 
egy test, egy óriási lélek, hazájá
nak nagyobb szolgálatokat tenni.* 
É s íme — a jól fellogott h ivatás
nak m ár is kitűnő jelét adja : ü d 
vözölvén és m egragadván azon a l
kalm at, m ely minden polgárának 
és m egyéjének jobb sorsot, díszesebb 
állást igér.

Rajtunk sem fog m úlni kettő
zött erővel szolgálni az Ügyet. É s . 
lapunk kész, n y itva áll bárkinek és 
bárm ikor, ki a kiállítás iránt ez utón 
is érdeklődni kiv&n.

Ö röm m el hozzuk u közönség 
tudom ására, hogy több gépgyáro s 
jelentkezett eddig a kiállításon v a ló  
ré szvéte lre ; és alapos rem ényünk 
van , hogy a legtekintélyesebb g y á r
cégek képviselve lesznek.

Mint igen Ö rvendetes m ozza
natot jegyezzük fel azt is, hogy e 
napokban többen a gazdasági eg ye
sület uj tagjaiul iratkoztak be. —

--- -—rá—v-r~ -i -—i raoafoj.
kesével csak cirógatta íérjecskéje arcú-' 
latál, mig a jobbikkal bisony csak felpur 
(■itta. Hogy Vida igasán költő volt-e, att, 
aki költeményeit figyelemmel olvasta . . .  
tagadni nem lógja. Verseiben a kedélyes
ség és at ártallan enyelgós egysserU nyel
vesetével lyrai tehetségét téaveeen iga- 
sulják. A bort nem igen stivelte ée még 
is tiscteletér* verselt.

Ha vannak, kik a bort alássák ' . 
Uram! bocsásd meg esi nekik,
Nem tudják Ok h»gy mit beesélnvk,
A sulykot el asért vetik.
Réeaemről én, bármit bestéinek, 
Cseppet sem törődöm vele,
Hála legyen Noé apánknak,
Ki etőlőt első mi vele I 

Nem léstek úgy, mint sok anyóka, 
Ki a borra negyeditig 
Halált kiált, he megkínáljuk
S titokban mennyi kortyot isiik. 
Minek abból titkot ceinilni,
Hogy oly jó a esölö leve?
Hála legyen Noé epénknek 
Ki esölőt eleő mivetet 

A boralátók igy bestéinek:
A világért se igyatok,
Megástuk tőle . . .  t* a többi.. .
Ha megásom, megsiáradok!
Talán esek nem vagyok cukorból, 
Hogy elolvadhatnék bele 
Hála legyen Noé apánknak 
Ki esőliit első mivele 1 

Kiások meg ait vetik; a bvrtól 
As octou borvirág terem,
Hadd teremjen! nincs lib alatt, 4a 
Nem oly nehés, — elvitelem.
Nem is virág as voltaképen,
De borivie érdemjele,
Hála legyen Noé apánknak 
Ki siőlőt eleő mivele 1 

(▼ép ttaW L) Pr. Tértél Urely* •
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Rendőri intézményünk.
Nem szivc-.ru nyúlunk a tolllioz —* tud

juk, K v  r,„  s/alóan birálni valamit, jóval 

könnyebb munka, mint jóakaratulag valamit 

alkotni.

Tudjuk ;i/t is, ho^v az «íIfcIóLes kiírók« 

kicsiny löen tekintenek le azokra, kik a léte/A 
koíii;;i/^ ,i!.isi és rendészeti zűrzavarra rámu- 

tatnak s annak megszüntet sürgetik, és ren

deden nem arra, bogy ki a/, a ki mondja.

Y.i már bevett szokás.

D p bármily gyümölcsléién legyen is a 

kő/júlét j.ivir/is.ír.i cúl/ú törekvésünk, bármeny- 

lijire nieJJ.*. :i/. j  t-;m i  in .lt Ht harc, a küz

delemmel k llia^vmmk nem s/.ibad, meri el

végre i.< a kn/'./ellcm ébredésének be kell ko- 

Vétkeim és diadalra kell )ütni a cultura, a 

k,;/niü vel-VJés eszmeinek és intí/m ínycinck.

A megoldandó culturális kérdések kü/ül 

nálunk első helyen á l l : a rendőri intézmény 
telje« it|já s/ervezése.

Sem a lőv.Wusi állami, sem a tőrvény-

k „Szabadkai Ellenőr" tárcája.
A költészet és az emberek.

^»ii.l'.ljik tí»«t<*lt olvaiúim, In**/ eien már 
kotok által •ck'.iMf fuldulgouat MKiu«ii>( a már már 
elavult illáméról YeUmi újat mond.ni a Wbeteliaiiiégek 
■oiáh* tartunk. E iheua aa ídBlc írók váltot*t«eiága 
mailéit mindig ujabb éa ujahb variáliókban iamélli ma- 
**». • atért Diiiidig lehel róla valami, még nana m<>D 
dől lat mondani.

A hol emberek vannak, olt költöttel ia van ; hol 
Utóbbi carkrlyebb mér v bati látásik ott laéttépvék ai 
égi harmónia gyöngéd fonalai. S a hol nem tétetik 
éredeti, lia*U • valódi koltéiaet, ott aa ulánaotr, ho- 
málfet a áikóltéaael alulié lal pitikn* tanyáját.

Mieecdák • kbliflk ? Legnagyobb lyriku.unk, Pe- 
lífi 'fjik  tanéban aat mondja ;

Ka pillangó a kúltü leik« ;
5>*gény pillangó, néki megeeeti:
Addig bolyong a pn«iU keltben,
Míg fteasetépik a lOviiek.

£a Petőfi cm* találó eairoéjét nemcaak A kBltfi 
Ifikére, de magára m költőre vonatkoztatom. Vagy tán 
J<ti£ ia magái « kóltiit gondolta vele 7 . . .  K gyarló 
emberek aat állítják, hogy a küllGk •miimli, kik nem 
kiraak lókéletee éaaael, a a kiilléaiel nem máa mint 
Wandiág. Igaa, ugyan, hogy a kültfi Mm lOlt be fé- 
IJ«t él láj pontot, nem foglal «L magae hivatali (hivaláat 
igen I), uuba folaereai a hegyekéi, hogy livulabb legyen 
M linók emberekül! • kuielebb aa ixeneégliea.

Némely népeknek kwéa íiivétalee aiakképvieeldi 
v u u k  * költéaael tarén, minthogy abban a nép maga 
vau falait* nagy mérvben réaaL I>a kel vaaaak er-

hatásági rendőrség nem All korunk igényeinek 
színvonalán és úgy itt, mint ott üesperátus 

viszonyukat tüntet lel a m indennapi lapasz 

talat.
E zt igazolni e soruk célja.
L ássu k  csak, hogy állunk.
K g y s z Jz  és huszanhárum  éve annak, hogy 

huzánkban a  aszegény legén yek , an nyiszor 
m egénekelt faja, a mezei com m issáriusok és 
üldu/ő kntonák szokásos erélyc  d acára , un- 
•nár nagyon elszuporodánuk, úgy, hogy a n e
mes várm egyékre rárecscsentett a helytartó, 
tanács, utasítván Akct, hogy *ne csak a tö r
tént vétkeket stijis.'ik, hnnem oda tíirekedjenek, 
hogy a kötelességétől eltávozott s gono%/ in
dulatai után vetem edett em ber, titkos igveke- 
/eleiben a hatósági urgatiLimok által mindenütt 
ukudályoztassék s roszra hajló akaratját ne 

k u v cli.c isc . *
Pestm egye volt az idAben első, m ely a 

megingatott szem ély és vagyon biztonság te
kintetében nz idók akkori szellem ének m egfe
le l i rendőrségi szabályrendeletet m egalkotta,

1 ~ 1 . __ ' " *r -nf̂n-rr-*̂ ■̂ ■
■ságok, Imi a k'>ll£«iattfil oljr annyira volnának átkát* 
v. tnint Német, Olaa* , Uagjrar , Francia- »Laogjral- 
orttágban ?

„A költü bitoojoi jótavAja aa ambariaágnak, a 
nevél hála éa liaatelel érarlmai bÖ»l kall naveantlDk." 
A koltA nem h.audik ixlia, hi.i fi legtöbb áldoutol 
Iimb aa i^aMág oltárának ! A kOltök próláták ; éa a 
kOltéetei af emberi ataratai *. boldogaág állelkeaOll 
anyaga. A koliéaaat mflvaltlá (alt népeket, namaetekat; 
a költéeaal alapitól! éa aOl/aaalalt államokal, birodal

makat t
A kAltfl álmudáaairól aagjasarflan éneklé Oaraj.

A dalnok álmodáaail
Saellamkéi retgi á l ;
Dalába hangot éa aaól
la lan augalma ad.

Mari dalban iataoaáf *aa,
S mint ál aa, él a dal
A népnek öröméval,
A nép lájdalmiral.

A dalnokot hagyjátok I

Hagyjátok álmait; —
A köllfl álBMNláM
Mrgtaroi magvait.

A köíléeael kitiaililja a népMI aaalakot, felemeli 

öt a mindaa napiaaeág poivánjáMI a égi varáut 
k»loa0nta neki. A íenkOll Ulkfllatt Kaaiaoay moo- 

dá már

A póni« kikap a aápbfll • • d irn valóMI,
Éa kiaaebb Újra a lelki valóra vaaár’J.

Ok to profaa emberiaégl le mágia kigiayoW, el- 

Baftd a kftliBkel a gjdlOlOd a hélláaaatat. — Ok B*p

s utána sorban következtek a többi m egyék, 
m egvetvén alapját, a máig is fennálló »csend- 
legényi, m egye katonai, m egye panduri, pu si- 
tázói« cimen fennálló rendőri intézm énynek, 

m elynek helyét a Bach korszak alatt a c*- fc'f. 
rendőrség loglalta el. míg i8 ú i .  óta ismét a 

pandúr in tézm ény váltotta fel a k .k . gensdar- 
tneriet.

A  m egyei rendőri intézm ényre vonatko- 
zóon t 836  túl kezdve törvényeinkben tüzetes 
intézkedést, de m ég csak felecnlitést sem ta
láltunk.

A m egyék rin d e zéséró l szóló 1870 . X I .II . 
t. c. 53 . §-ának g) pontjában és 5 8 . §-4nak 
m_i pontjában is, mindössze annyi van, hogy 
a főispán kinevezi a csendbiztost az alispán 
m eghallgatása után ćs nz alispán telfogadja és 
e lb o c sátja  a rcn Jó rü k et, pandúrokat.

A  m egyék reudóri intézm énye a hatva* 
nas években A régi stntutumok és a szokás 

a lap ján  v o lt  sz erv erv e .
M inden járásnak m eg volt 11 m aga com - 

m iszAriusa, kit az alispán aján latára a főispán

lebegjen Mjrlon *Mtt»d koiiiirutntl kBli&okoek, 
Kielaladjr K.-nak «n»" gyöngjr mundatii: Tiaatald a 
költőt, kit igát Isiké*edé« a taépérl ée jóért veaérel. 
Ö bájne alakban tinta a kumor életei, ■ (ótevö leplet 
leril a porraj a* elmét iatenili éa a liollakal dicefl élei
re ••'■iilja. O nemee tagja aa emberi.*no»k, melynek 
nagy *rd«m<t kablében hordja, éa kivívta al időt vaa 
karjaitól. Kllenban veed meg a bata hiielk^dftl, kt min
den alkalomra aaavaket rakoagal, éa a vak aaaranoaa 
gyermekét űiaa bangókkal IldvAali: haaooló a gondo* 
latién gjrermekbea, ki a könyvnek egyedül beköté- 

aél néai.
Nem kítltéaaet e aa, mi a betegnek legketerve- 

•ebb, legfájdalmaeabb belyaatéban vigaad ad, mi nékie 
aa enyholéa a OdUléahea reményt k«ca«ciel? Ceak két 
évtiaaddel aielS'1 hall Pániban Kiie d'Amalar*
dam 60. aaám alatt agyike a német kAllfik laggeniáli« 
aabbjainak, a meaaaierfl If'itia Henrick 1 Kórágyábos 
kilinnaalve baaamoeb ideig e a lagsagyubb veeaélyek 
kMHt fakadt ott. S mi tartetu fit álatben, mi ragadta 
6t ki a kegyelmet nem iamerfi kalál karjai bél ? Egye* 
dal a kBlléaael I A keltééül lagsyomeaitóbb belyaeté- 
lábaa ia vidámeágvt eaepagtetett a grátiák téklelea, da
■ ági* •aeralail kegyaacéaek k Cl tói énaJmeklál át áe 
ál hatatl axivábe. A némát irodalom ajabb knnaakáaak 
eme kiváló mínoaa fégafi pwceibea, a halállal vaM 
kfltdelmaiaek kteepette ia kirárilag a kaltéeaeUal fog-
I ilkoseU. Ő annyira éli a kftltéeaetben • a kéltéeeetaek, 
h >gy a kimaláa órájában, noha teljaaeo énnél vala, alif 
todla: kegy a valódi életbe, vagy a valódi halálba kli* 
tóaik ál. Saaraoeeéa aorta, egy atareacaéilaanek.

.A h*1|lée»e» egyik kelléke a tapeaataláa: aátalk 
mie.7 Pet4i leheli lagagyaaartbbM ad » ^ la k M lt 
lelvilágnaitáat, midóa aat Bwadja :

Dáagaadag báaya a Upaeatalá«,
Jlalyrfil aok ember ililkiae»»t áa.



műim elleiii
(Elfibb „S/ubiulkni Ellenőr.")

i

Tfa4ali,lMÉÉí szépirodalmi és tözgaztatUözly,
('»ük W rn irn ti«  levelek fogm ltatuak p| k /z ira tn k  nem adatnak vieaza.

E £ T 3 r e a  s z á m  d r a : 1 5  I n .

' EM lsa táa t d íj 
MrtM uiket tor««* 

Kerti . »rn . 0 Irt -  kr
Krl ,vrr . , .1 frt kr
Ni-gyri| r if f  . I Irl r-» kr 

Vllakri p itH  t l l h l : 

Kjp’-ai iWr* . lí frt — kr
K-l í m  . 3 frt — kr
Negyed err* . 1 frt 50 kr

m kvitw* »71I11

S ltk td k l, m írr. 17-íi».

A i ipariakul* »nrfci-'w  végett Ziríiy

TeaB ( •  jilg.«-*! IVierfy .1 őrieí ip:in*k.-l.«i nrMjigua

kiküldőink f. hó iVéu vilrím 11 iiklm érkeztek.

A hatni i|mrtink Irlkin vándor apostolai 

Honnal’ fmzcá i« kezdtek n munl :iliox, hogy Sza

la d  kán az inegtrrenit*ék. NYtn !iinxrIIk.

Imgy 1/ lr iik  \Ar.«»uiikhmi ••iiiIm r, Li ititi'n m in 

kívánná « i  ipar (• •■**«•! iparosaink »nyugi

gvarapndáaál. Niimk »riiki ar/len o hnzúlian, ki nr 

vágyrtdm'k e aiilit • ■l/ré»« nt.ili. Iliméit milid- 

byájan Imijük, hogy iiapjainkbnn cmik azon or>zii. 

fűk  tarthatják fi-uii magukat, in ilyeklxii a kereaka- 

deltái- f» ipar a Pkldinm-li'-am-l |é|n'i*t tart.

Panaszkodunk, ijian-ikkeiuk a klllfnld-

fffl azivámgnak h* hozniuk, hogy pénzünkén máa 

fcápak, máa neoiwtfk gyarapodnak; de att dnv 

Vanazük tekintetbe, hogy ipari ikkciuk iirni mindig 

állják ki a vrraenyl a killftldiekkel. 11< y «■ vér

tan j  ni a magyar ipar képtelen, ennek oka réizint 

abban rejlik. hogy nug a klllfíllili ipar«* tanul éa 

tanulhat, addig miiünk <> rénzhen m m akarat, r-hi 

Wr n«m volt. Nálunk ax ina« 3 —4 i'vca át vimt 

kord, gyermeket dajkál, c.|Wir ('•» a ni( «t< r kllldOu- 

eát képezi. azo llemileg pedig mit win lialail ; a i ily

A „Bácskai l:llenor“ tárcája.
A iKigyhlt JtTU7.s,ilpml>Pii.

Már M Ara annak. le-icy Jiffaiiál — hol Jimáa j.rA- 
fMát a rathal partra »rt* — *niii«Ur« rlAetur lábaimmá a 
. ■ t M f t U 'H

Aa *%+•* világon muri nruáff. mrly ulj  mafta ki 
tl»t*tá#b*n rtw»Ulor mini 1‘alruima a ilumlrtl „■Vnl* 
fcU,* A (y«r«*k mir 1 r \r*  kurtlian állítatta! hallgatja a 
kibiiai lAnáaHtol a utd-k viaxunlaxuKii* ka-lmUvrlrlrtt; a 
t p M k i  u ir  u l t i n  tmtaufival I a iwllilrktmi kia
Tiawkára, ■ Ori.mmrl Ix«mJ ImJt*«. r.rAI: J .W I '•  lU nJ 
K I, aa Murkkek pHi< u»t> baldug billen nn|»t|*k ma 
fákat, kofy a .uaat htld” a riláfM » IrrmUvrM.b éa le* 
vwáfiább urtaaáajnk rgjik«. — ^váaJo r aaránduk aaon- 
k u  a .taaat ftld* ha hiába kr>rc* ipir, laflT^rarl krr*a- 
h*M ai iakolit, »•f j  tvánmánfa* frUAhb teuul^vtrkrt, 
kn—aa a TlUjoMif a Wd r^M^rr It t»i}r<|nr A jani 
kor aaráadak min4»t»kbAI mii u n  laLil llinria talaloi fog 
(•kan rsaokai • aa^Ak toaipUniiailwJ, lalálm (o( r f j  4a 
rak Mlvalttlta Ditdrt, aialjr aulliúk H  m>ll«>k kuajrcirnl 
vaa lautTa. — ia Mtalálja a krrv*ii«njW au
hrrtat: m Ij  wtaai batalalral u  «fáw ItMAa aa^iurj«!.

, E p  larál mi* Mik U a fárál aa iMrn tadta ai 
ktl*. a kamaiáajr^cnek raaa taáp BoadaU jutott ami 
kaaU, ar ita  k«n—« kiadalca atáa — életcabaa «ltu  
— ibw < H l««  - J a r a i t á l a a b a a  * » < 7ok.

JarvaaáJaai (arabal: Kkodda. a m m «*«) frk«*k a 
> kagyutfa aá^kalara. a íd U k O ^ a f^ ü i I t  árai 
‘-‘ -pra. ál •  MBfar ialnt^iilO lába/i Mfaitá^baa,

*  4 ■Mftldajir« aaoa baljlM, U l a Jördla a ImIi 
« aarti. A várta kárrna i<aan Malik, a«*ta*lr«Ni : 

I, Akra alaó 4a Bawtka ajTiroaokra, 1 a i| t i tr íi 
aa k«rth*ra, aw.!;« StaJajaaa .aallAa 1U6-SB 
« , * Mfai kai/rk aaáu tArSk bírtak alatt vaaaak. 
a «aaat ka^jroaOayuk, malyvk •  aárkca 1  ai i i  
r  Tági »ároOkaa kapmolTák. tawk Berw tw*. 
rét Ionját, niaaraui, • t*bbnyv» lapoataUjt, a n

______ rtg aálkftli káaakat láikatai A MU, aal^M (tkjaik
kft« á* tmmikwárn, a k ín ja i kopárok, »aljai

U k *m  aáUilá páMMok oaa ékwüwk,

« wm UrteW m m . mká k tH «|  M á i m

*1 túl (Ott iUíf ú tin  fclutalmil ittntik, lio jy  ma 

lu))ua|i nnj.U kez/ru dulj'oilutao<k> Ilyen einlxrt<’!l 

axutáu iiK jjkilvetclIicljUk of lio jy  a kUlföliUlol ver- 

a ru y ru e n  '! NVm, j i i r | t  c* M iH i- llc it.

A vmnini.-ijii iAoláklinii, n^y, amint ma fenn

állnak, nz i|iarii«fatiiil<ik m m  tanuliiHk M-nimit; ilu 

ia IminlliHtnitk. ()n«*ejtlii id»! 4 — ít »imiti rina*, 

kik in ni ki‘|n-Ki k I « ’̂ ystutrUlib nn-inliit.it. «< «J lii- 

b.iilutiul lrirm ; jön nniiAn ni'li.iny _,mllv«-lt•* ina>, 

kik a lu jiiikiila 1\ i*K ii'vát Utn^altiik valaha f *  
rjj'*’ iii-liiiny a ki-ri cki iliii jiilyiSra közülit tintái 

inlier, ki a j(>nmnainDi vajjy a rnlli»koln 1— 2 

inzUlyálMii liukutt m«-|f. Ku-k a In'tcrni'cii elemek 

iM K^yllliiik  i(fy taiiurenilx u m vi'kIníI, lnv|fy ta- 

nuliiiiiiiyoruik a Unitót, vajjmi k^iwafl k íiilllk  a 

inlet fn  em'iidel reiilitnrtani. TatiullUr«M |>er*zo aze) 

arni lehet.

Mert kit vegyen a tunitrf c*«n k(llnnbn»iT ele- 

nuH>.';| tik intet l>c '{ A hnlailiitliililmkat, va^y h ke*, 

•(•(kel? Annak a lV«tnloi:iinak nn:u azllleliiic kel

lene clílflt, ki ily  wr.e.|i II veilett li('|) Mli llenii atllk- 

a^gleteinek kielí'^ii/aét in/’p '-«*k meKkia/rleiii i* 

merőiéin/-, llát m íg ni a fegyelem /-a A rendre lá 

togatni ! .í.>Mi erről hnllgatiii.

Ilyen állajK>tlutii vau Szabadkán m/g nta i»

ipartationcok lakoláztat lUa, Kt így  tovább MDl 
mannllmt.

Itt az alkalom,Ti«*(fV *  vi«*uU hflytetat meg* 
vAItozlíuuiuk f% a rendszere* /-• e^loirrli iparoktatáit 

vdroauiikliaii i i  mrglionoxiuuk (■* rendn ipflriikólát 

á lliU iiuk ; nirrt c«ak igy írlieljdk el alt a c ílt  « f  

Ijv t az ugynivvzctt „vasárnapi iakolákb-kal elinti 

lelietetlen.
A  rćl pedig n^tn nn(a mint at ipam« hO« 

•Ildik axellcmi erejének ii.ivrli'ne, —  a leendíl ipa« 

ront a kom.i-lleni atotj »linvnnalára rnielyi, mely 

Htiiivoiiiiloii »'Ilii* kell, Ita azt akarjuk, hogy n tár* 

aa<lal<im tiiztemM-gni tagja a haza haamoa poU 

gáni legyen.

K fontim kérdőt tárgyalta f. h<i 15-/n aa 

ipartAmiilalnk, tAnférriak ^ i vároal klpriatUfi tagok* 

))■«! álló i|u»rtHiioilai liizutuAg. 8 rOvid pár ór* alatt 

kinioinlatiitt az i[iarÍitkoU - feliíllitáiának aiUlcaégcl 

Ita.

Kzxel t<hát meglett tdvo U  cla<< láp^a, k 

helyi ipar fijl»;« t i* / l ie z ; a megvagyunk győződve, 

ImgV vám mink néni fog attii1 mdi viwzariadni, ha. 

nagyobb úMuzatot ia kel1 hoznia az ipariakula l^tc. 

l i t M n .

AgrimetJriK-k, mrljrkrn m»].| j»irli»n, maj>l katii'«^ k..«t 
gaaol al r«k*r M..«t»ni k.rrul.-to a váróinak nem li'U rf+- 
noa <-|gr Arai járáat, k»(«ija li van. ■ liclnlik, ai arauj- 
ka|iut a tiir..k-k ItrlaLuuk, mert u t  hiatik, bvgy a krreti- 
t*«>yrk «iykur ■> ka|i<in l.iniak U j.»mi, ■ a várvat rlfng 
lalai. — A rrnitr* lak-wik u iiu t  1‘,’iíUI fllr» nuig^, kik 
k<«t 1<»*I| <"** a a loMurk krrevl^ny
ralláauak. Ilaarta nir^ra urindokok ^vrnkiot if.’iUtlU 11 jön* 
fc»k i<l»

KwMtíiijr ifi-nlrgyltii é* lin la k">rttibrltll 44) rali. 
A nim. kalh»liktt«ik tánlaja,- inrlvnt att. Krrenc-irnili •S'r- 
Mlrark lakuak a vanw njiigati n V U n  frktnk, • a hmxi 
tortui-V u n t  • i r te m p lo m ik b a n  <’>k \>pik az u 
la«i u^lgálatot. K iár>la kiráUlaa; „• 1  >■ 11 t f .. I it k « I * * 
l u r t o i k "  cimritntik, ■ a Urai |ialMitiuai ajrriai 
lánlák PBDrk vanuak alávrlvr, nlvUll Ionoké rpyiui»ru a 
pápát"! fU|(g. A lu n í t f K i  nWiint olaituk Aa «|>uiyiiluk 
Maga at *plll<-l komor u-kiuteia, •!« uilárJ aayagbol ^|iiu*. 
tett, • ul/ tágai kogjr ’.Mt) rgyénl ik kinjrrlmracn befw 
gailkat

laom faiakra fakiuk ai- Auaziria magraroniigi 
aarándokok njunjor# **̂ |> palouja. beuiui IU»
uona^lj khiyrlnieMa lakhat. O Kelt**« ia rí ^pUlrtki-n 
lakott itŰM»knr. a taráadok kiinyvben magyarok kotul 
puf l’álfjr, l-^alorkát/ éa PorgOrhuk oovnvcl tatáikul 
katai, Ű KaWg* aavéi iáját keidlog aa *l»-i lapon kSret 
Ifatloc úta bo: „Kraai Joael^dea l^ iaa Komakor

A laaat lir lonploaia kUltete ToortlUu a a^ugoti 
ái koloti ápitáaaoti uláiaok, miodoanok dacéra kQlocjo boilo 
Utal grrjoaat; ogfráoao o aentagjbálnak INOH. október 
IX áa éjjel 11 érakvr — a gflrflg pupák állal wánd^koiaa 
tolwigtva — Mg«u, kaaoa loiaél fil^MMon. K woot kaljrot 
lladnáa Kr. u  a. I» ) árvol pugáiif-alláni válloUaUa aa 
által, bőgj a Jajater laobrát aUilá tol, káoább Koootaatm 
caáoaár bdbotctto a bálványt, da Cboorooa ponoa k>rálr a 

J ‘ ^  *“  '  lorgatá éa olpautatá. Ho-KoMtaatia építményét 
rakhat a karoaaiot rm 
rn rk  áa wátfumbohák aat. A l

■•(jelöniek a tw n  
Nttaa vitáaak 
l boljrot a po

gaayok koootbül kirapdboooák, mi agy id&n ákcríUt w do- 
Lkj míg Tágra a mAmadáa legyrorak aat vágkápoa katal

A aaaat ür kérdáô  *17 aaaa taláajok kAOL moly-
■ u a / in  ajyk*« •U aM ,

a kclrtrn M^neniló lM-f»lváa t'kintcláben Arioti. I'iak 
bngy rtrn k r̂ilAa kiválója* * Irotinmág állal fulyUn wtta- 
tik, negujiiva ai nlutíl gor--( eg^liáuk által kelotrn kirí* 

felett.
Ilona illrlrna> Nagy Konatantio anyja éhil# a’ itant 

r t»mfliimit .li.Hi.ltan, niiiilán Kriutna kemufája feltalál. 
lotL Kptilt n a  kálváriabegy au.aiatádaágában, ■ aa IHU4-U

leArAi 14tán a K<Vô ok áltaj U|i>ilag frli-inlMtoU, muiok ki» 
Telkeidben ■ romai egyház uáaadua jogaiban több eion. 
kiu>t kovKtK'k el, mibru < Imazoruág hatalmai befnljáia 
folytan a W»CM |nirla által mindig gyámalitlatuk, OrOl** 
»rátádnak ip-uyci a •b-nl helyek leh-lt gyaknrlaiiilú védara* 
■ága tiirtilnetilr^ b« nem htiuuylibátok, ■ így inkább caak 
áilitolagoaak, mrlyrknrk n jl' tt lélja krletm pulitika! túl« 
nyunii'iaágra verg^lui. (»niuoniágnak célja i'n torokríi« ut 
i ^ U  krlrti krroutéiiy egybál nielti'iaágál .Sient l'Hen'áira 
átültetni, hogy ezáltal (wlitikailag ia larjeaazo halaliaát, miat 
terjeain már raáimlvk uta azakailatlasul *» iolyráit. t i  oka 
azim faltttnő. ámbár nMgwmyaráibalú tüneménynek, hogy a 
kereutfny felekeietek *«W! a világon egvmáat úgy n«m

Íyfilolik, mint ĵieu a" kerrutínyaeg boíeiúje hílyÍA —
•niuálenilx-n........

A világ mimlen rfauiU>l millió éo millió rarinilokok 
árkenek e holrra, a .uont wrt" láthatni. A baailika báram 
temiUomot, több ká|>ulaát. ogy Kalráriahegyat (Uolgotka) 
éi Jáaui Kriaitai nrját foglalja magában, Ck liaisoo belymé. 
gnbon 10.UUII ambor kéayolmeoi»a elfér.

A „ueol air* temploma — táidalom — niaci nia* 
dig nyitva, mint aat u  idő aaráadokoítak óhajtanák, a kalca 
még a UMkak keaaibon van, A nagy háton áa a bnnáli 
•unt ünnepek alkalmával a reggelt áa délutáni árákbaa 
nyitva tan, aten kivOt úgy a katLolikuaok, miat aa Aráé* 
nyok ée g(.r<igok nagyobb Uanr|*in winiáa nyílra urtauk,
I Megjeaylondí, hogy a tsnipluni ajtajának kiuyitádtárt lúzo« 
ayoe takaa jár a MrOkókaok.} Ha a „laoat^ir*’ templomának 
nagy harangját mogkiUiák, oa jalo annak, hogy a baiiUkft 
ajtaját kinyitották.

A .iaenl-Mr* templomát künálményoaaa magiamon! 
logkovoiobb hára»aap uukeég'ltetik. ■ ba valaki aararu- 
laaul akar bonao aákany »rát üJtani, agy laaárooa — miat 
áa tevém — a „eaeut fuM kulootora* btkáráiól eag*délyt 
kárai ogy éjjeli Hugimra, oa anayival kAnnyibb mialáa a 
Siaat Foroacrobdi wemteoek kdafll haUa folytoaeean WM 

l*k~k. (EM  iái tiaaakatUkar a Uot láv4 Sant Fonao*
---- * t«*ákwi<k| n m 1
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r i i r w > T < » i  ( > : D É L V I D É K
S ü d l á n d i s c h e r  C o u r i r

ittiÉWi tbkr. -  T iM M jÉ  zmk
i •!•*. >• 4.» * la>i..Kft U* H'*|i»» H Tk«fMi-p«l UafrH.irl* a

» h  (aJiaa I« trta«U at M d < *  I* InM ti n ítfn  t aflM
‘ « '*«Wnk»

n-n .-« * val^k l**Mti|pil1 Ka- m<n*4 í.in lm aM i a fa i.laaxati hala* Ir tte  a j r ó f  n r á lu l id e írd  m oll
h in d i i t  |4 t> |..lL . I .m n i i  d iM kAthrtn l. <lax-rt ll» irv  *• <-*lra  itf.-iivt.*lrn U|Hini- ipanm * r t* k r t lH . nid>'in |irugrMnm *
MH-itiiM »k-ji e m u * liait|Fk4i i - l ’ — ha '*an i * v  haiatta* <•» bi'<-»QlHr<. c^jtkózi já lia  felvett« h o jy  a „InidajK'at-tliDOoyi 
azoknak <*»*k tm*<l n**x»- v*lamiU*ha* 1*1 1* 1,1 ni'iv.* a ltiia l» iiinak »lv ktlilnó v u u l forgalm i éa k iv ite li je lw l6e #g *t 
iüi-iti M«ln;« S/j»Im.|L» iá i. . - *  1‘ijy  va- H r. m rlvn* Wirbpll.-n i|frf*ki-z<-(n«-k rn n l- aZriu ■•l'HC tartva, a tlr lvn leken Uím A-
ln«mf.«  I „ t k . . , , !  v..lna ki im -nniH  k«*ll ÍHelni S ikrrnU * n  n.- leswk «*1 v ■■«ffkiiU i,tin . moly által I f -
jrb 'i i l r i f i  - M ia l i i *  |«*r • '-.írlm *nir- kt-ni » piviVben • •  t(v«*nifi' tr||i.|*..,(.*iNl»*ii hi*l>".vé l.'t.'lik  a magyar *l**lvi«l»*k DMD* 
kuli vaatajt k<i/"iiii>»«~-K .-M ' •••»k kiiM-rl^t»-t i .- li . i .L  ; hi*/<-n * /  ii |f \  n - ltfa t.U 'a tfi «-r«li*k*-i* a -»mniai^d U rlo -

hiere«ki*<lrliui .-•*ani>.k ' Án iínrip il* » .i" li:a l*la l.* ii vagyamnak iirl.iváM ija  — m aiitokka l l<-ln-li‘> enntketća
mi .-<íin.ik ' k ^ rra k ia r  ' r u .' |>ar4im k iv rU - llr l já ru ln i a n*ir> - állal k«i\>-lil<*ni. ill.* lv i\ hujty *

i l i  im iiin ii i ik  l«e»reli/<i-*-r.l<inii un it .11 4I14I m in tn  » ln-in>-!i >l> Li i|'-n ;,IUu>l>* iij pia**1.',«.*• .lye rjM .
irk  inr» krn'-li-ilé-«*' S x*li*.|k*. ta r. iv im . kra*<(*'*;,'i .-n l.- lr i •, a nn-lv U r-u U 'i inli'lim -nYlU 'k kulftoo lja
|miiiK i|m ni ali|> \.m  |-* lh í 11 .• j. r  .  n.-k l.-ii'iiU*.».li.-i \ M ick ro  iiM t'a-H* \ - 1*11111 1 .*r\Im ii liitU k '"ll*t* ’"  — SŰ>
|  a t  <1 1 ii t j  r •< » ’ \r>Hitutn v | í v ik  ' (fr>>i u r 4 jrU1.1i •-IÍii|'*iImiii k<>\>- l.-i.lk »/ l t r  \ *r«s li -c tm  "
rM  rn il il  lt nl. «iinL I n - l i  in A i la|a>ninak p n ^ ra u in ija  mara-l. W-iii .1 lí L< /li*l. n j r l r i i  volt lAbb
ki««'*rWk n « :  :i» .iIiIm ii iii|\<n K |>r>i|{niiMiii !••'■ v^r<*s ^ 1 K« »1 iT<lekkoiőw^g
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A ,Sziil>;idkiii Közlöm' Vl 1 évtolvnma ultin és helyett 
k u i j t i  i i t i t r ^ n u  *. terv««*

beteni&lnt oc^Bzer : vf\sAipa»p, fM~ Bicyos szám Ára lo u r.
l i M i lM I  Kürtié t l  l l i r lw t M I  v|-ay a l«p kti/« iá l k lfé iU

Boldog újévet!
A közönyön fczemléln M t mondán« 

»I újév kO«zóbén: vt-munk filynlt ti 

múltra, hii.Mii. ha m ind in li annyin  

tudná, vagy akuruá tuJui, mini a mi

ként mi •* tudjuk hogy szavuuk. n | 
nuk^nt eddig is történt, a pusztáim • 

kiáltó savakéul fne elhangzani. u*f\ 

valóban üinac-Mf-Hlib lenne lolliiukni j 

áronnal letenni é< öw-zefoU kez.-kkel, ( 

téilenfll nézni. Iiocy mit hot a ’ovuv | 

'■ Jelen h1oI. ii ^h á lá tla nabb  fog- , 

JalkofHg a közvélemény 1h>|>vím IoI ■ . 

aokfc/or '■pafl’ tuliiiK, de nem riadtunk 

VÍW7A
Egy óv röptilt el iámét fejünk fe- 

leli. egy éwel idősebbek. de Kioaiorn 
li pataiatokban egyszersmind gazda
gabbak la vagyunk. Egy év sok idő, 
tok minden történt s tér ele ti városunk
éul!, IĈ I; h lözflgy és igy at ösazei. 
tikossá* rovására és hátrányára iftr- 
téut Kísérletei 'rendünk egy rövid 
pulh.nt.ist vélni viasza az elmúlt ént- 
tendóre. s caak rövid kivonatban (el
törölni ifjú hatóságunk eljáriaát, hogy 
dióhéjba szorítva láthansa a nagy kö- 
.tftnség: mennyiben teljesítette a« tő- 
•Ulwségél és mennyiben felelt meg 
azon köieleretts*gnek. melynek teljeai- 
"tétére hivatalos működésének megkez
dése elöli vállalkozol!.

A váltó lejárt, tehát be kell vál
tani. Est soUzor mondogatta a tObb- 
aégre vergődött AnLunovits-Miimuzsiifc 
párt síöveikewt, amig célját nem ér
ié, de a niióls célját értő, a prolongá
l ó  iránti kénliiióvel aem törődik, hi

MUbi voiuitik kérdőre, a nyers 
tobbségm-k minden j«il van úgy, a 
hogy *»"•

At Anlimotiifi-Maoiowila páitszfl- 
Teikszc-lnek legfőbb fegyvere volt az.

• :bogy •  tisztviselők a illetve a  n. pi dí
jasok fölös számban vannak a nairf- 
sógnAI, azok számát leszállítani éa a 
váró* terhein Könnyíteni kell K lekin- 
tétben mindannyiszor volt érdemes 
polgármesterünk, hukioa Jánosban ko
rotok *  bűnbakot.

Körülbelül másfél évo Annak, hogy 
a hatóság mai ingjai a vakot alaii úk, 
de még ma som váltották be, meri 
mig » lia«lviselők flieiuw l88d-ik év
ben 60.028 frl, 1884. érten 61160 frtra 
volt elóiranyotva addig. I8a6. éa 8ti 
évsktan már-« fiO.OOO frtot is meg
haladta! Tál« ti a ti fogjak mondani: 
.igen ám, de az ideiglenese i alkalma
zott dijnokok fizetésénél 6, egész 8 ezer 
forintot takarítónak meg at «j gazdák, 
ígan áin, de e mt-glakariiás a föntebb 
kitüntetett 10,000 frt többlet mellett 
aeveiségetsé v l̂ik. tcég aaárt ia. mert 
j»  Ideigleoeaen alkalmaaott dijookokat. 
úrikor vokr* aiOkaég nioaa, ellehet 
booaájtani, de a rendnereaen megvá- 
latttott Írnok Orökta tiMtvttolAje a üa- 
tötágnak. ilo! tan lebal na U|-gm4át 
Alul annjlrs Lirdatatt Uk«4kökaág? 
Talán a ssen6dött «ótgwem*lyi*t fl- 
nlteénélT bek fizeléae 1883-ikJ*4-ik 
érre >8,000 trí kftrftl vaiiált, míg 

..llrifirlk^érh«.Már« 19,000 ferlatoá

é* IbHti-ik .-vrc m So .uuo frlot im-g i ri|.lg en'lAlt SrHbvIka város törvényha- 

ha lv lja ! Vagy tál .in »  Lö/ni-gi r.-nl ; iiis»gán:ü soha iik*< ne'>» törlés t!
Arök ruliáratáiiiilv Krr«> |hH J_H 4 ik 

.“vbrn unni. gy trt *<>lt c l’nr.t

nvo/.va, mar lKHTi-ik évben 

IKhtt-.k évrp .V.»46 fii '

Vnuy talán az iro Iái IumlIhI..- 

killéki'kro lorlítoil /.-ir<Lkn*-lv Kit.

IHh Ok S t Ik ,.ii»kn> ■■«.•.,/ ti ../.‘I 

forint, a?. óh 86 ik

8— !* i 'M  fn költ'-t u

nyoíiat.'U rló I Í-.h i(ty lovitlib I .. . 1 innrmis |,\/nr pnlgnrn
1 i'ijhIi. link bi ,| ké//i’lfn.-hati>lat' kAinionfonl |i:trl\. M i.n

Upas/tnlliHija a nagy k>>/<>n*i>g. bng\ 

íré váltottak b<> i-;.'k ny uj /,i/ 

dák II /..II igércli'l. « liii'llyrl a bl^/.• 

kény n^iM't «|y kunnyrii .Itiniloii.tk 

Chak hí iin.-iii Mliilnti li'it nóliáii' 

téiclbúl ím kitflnik. inÍN/rniit muKÍrlrvi 

uralkodaKuk alatt a írlson.li t.-td.-kr. 

mintegy 18 -20 eror trlt ti tölphrt Ul- 

tótlet, mint a?.'lúlt költcloll 

Atonban

Migjí.vond'.lliik mi «• t a ••linoml 

luk ti.bli ulk»lommal f^y ■» esőtek ui.in. 

!ii.gy i* MMiki .ili;il ikmi <‘llfii.’ir/'iti 

jyi-nilrkb il.iH.li; v.truxUlUlll .1 l'illk s/.i' 

li'iv jutt.'kini ! f> un'v s/..>inon»

ValnMti: Alii; i!:t/i|:ilkoilik m tsíol .-v.. -

ív-./, ti e/i‘i m:ir l Kítvi-..-!’iii s.'in k.'i'i'N li/. ‘tiii nâ 'v 
i krr jftvi’ili-lrin bői.

M.-i;iiii)ii.|.iu»k .‘lór.1. Imgv M« 

•rrí'l a k.'i 

,sits Aíils

III I.JVbltt1

liisi.'k-iiv 
ólja ki 

ult HiC

Aniiiim-v u1-* Mai-< mii 
tojnak j it^/.am. I s u^y \au 

/>.ta Agiiotmi a |i'iigár:in*-l.-r
Hi-̂ i-l ><ai*l (vi>l|aira /v ilin  n 

in k.‘in ticir tni.l. jilkali.inniv

' n lOw'.ik. igit/itbbini s/.T.McsAilcnsé 

g’.nk htpuiiklmn <s;y.'H f. f n. rflli i s. U't.

, akalin tvnl bi'liii'onvil iiii Anlunovir>

, M itt* j*f*dig a Ciiirimoniítlj. iii>>si<t 

in riku«. n/i*repéi jiilstn h oi*IjhI in<ki; 
mn’Hak ig.‘r. l« iket nem | (l, N|,iorMtn'« urán sem riad vis/.

váltották bo, hanem ugy laiv/ik. rend | „7 elérni |
kívül a  luiii.n iniTl. ti króiiió r- -----  - . -

a«*h« ím Vgyaiii» : uiarasi krtltaég î -

napidnak o/imeii IhhS-ik óvb-n 1 

frt. 18*4 ik évben U’OO fri v^lt elő

irányozva, 1886 éa 8b-ik évekre a7oii- 

ban (k  csupán 1400 é> néhány frua 

vetlek fel évenkém :i kuli^-^vviésb,-. 

ta  a hiszékeny beválkft/toti oljent ki

áltotok e;t v.it.ili.m i-lliihiik. IV ti:r 

nem hiheti mn el a ónak egy kis<-é î  

gondulkoiú halandó. Vájjon ki nem 

tudja azt, hogy az uj lő n  ém hatóvív 

.'egfóbb leendój.- a fol\Umos doputal 

gatáa- é* ma/áaban rejl.k ? II 

alig van kö/gyulé*. amelyból 't, T> s 

néha több tagból álló deputáoió m 

küldessék ide vagy oda I ItiHzen oaak 

>nagi. a kaazárnya-láU gatók kOldftitseg. 

ia helekerftli **gv pilr -7.er forintba s 

még ii az 1'lA ir.iuyut évenkini ot>ak 

1400 Irtot tüntet fel.

Egyébként talán fólöslogea ia a ni 

g jcrm alihatóaágunk kr ukan aluli g«/- 

dalkodan,iraegyeb. t felhozni, mint azt. 

miazennt csak a napokban ia rendki 

vüli közgyűlést vol. kénytelen a |x<l- 

gármeHter öaazo hivatni a czelbAI. hogi 

ez a tiazlviaolök flzel.'o* es egyéb ki 

adáaok fedezés re IMHé.. ím iu .it 1-ér. 

flO.OOÖ, mond ha iva tte te r f o r in t  b«* 

szerzéséről gondoak»djek ! I

Hát ez at a hird«ieit gazdálkodás, 

a midón a hatóság az utolsó pill in:it 

bán 60000 írt kölosont kénytelen fel

venni árért, hogy lisztviaolóit Jizethea- 

aa? És t  nagy többség a beválasztó)i 

szavazó gépezet minden kérdőre vona

tát éa mindi-n hzó nélkül megszavazza 

a kölosönt, ugy. m intha azt sóba aen 

kalleee megtéríteni.

Le hat miból?
Bimea azt mindenki elismeri, hogv 

a tisztviselőkéi fizetni kell. mert azok 
levegőből nem élhetoei. de hát lega- 
láob ónk egy azóoeka emelkedett volna 
fal at Iránt, bogy mi ok* ennek a 
m&dmrteJeo és botrányos esemény

loí« ecalatl a sokat Ígérő törvény- 
hiktoáf alatt kOvtUeteU be u , áml

ővl’ mükőilért Ttlati lal:in [ 

CMik ^ t i lth a tn a  f*M valamit törvény i 

hatuHai;iiiik. ainibél él •tk>'pi>su;i'én> k.'.- 

velkezteihrlnénk '• !>.' Ii.it mii hí Mn id- 
j i  meg maga a lörvenyli.tloH.«^ I

Se-iitiii a kerek ég ak it Minden. ' 

ami egy m li/.ed alatt várn^iinklmti k/.-j. | 

é.s nom.^ el'’iállitv;i lett, máxft;l év abitt ; 

nem javult, han.vn pusztulásnak in luli ! 

IV-dig építkezési anyaguk. ill;tk j  ivil.is:i 

utkovezéai költvég ozimén isHő. é* | 

80-ik évre ni'in kevesebb mint MTnt., 

frl mond ktitnctvtH ki.rnctttrr h - litü i | 

tveniu: fo rin t ir.inyn/laioll elő és ve 

teteit kia':thba. MuVa furdlUiklnll leli:il 

ezen ímsa^g V
Imc dióhéjba szorilva . f ia ta l ts r -  \ 

t»é«vA<*/i:j “/cimÁ“, —  mikeni uug ü  M | 

L pnlgiirmesier egy kni^yulr* alkal

mával menlegeiie, —  karos és éretlen 

gazdálkodón*.

Ami az erkölcsi é^ <yyis.-k anya

gi kunit illeti, melyek ré-uint egyes 

hivatilnkhan részint a rendúrsé^n!': 

fölmerüllek ee a melyek véletlen nap 

ilágra jöttek, lapuiubau részben fel 

aorol útiak.

Nem maradt trliat egyéb hátin. | 

mint az olv&aó kn/.öiiHégel es városunk J 

lakonaagal ezuláura i Tatnsabb ós tin*ir-1 
gondoltabb eljAnlsra hívni fel. A föld - j 

birtokon ós é r te lm ib b  osztályt pedig, 

mint akik hivatva vannak városunk 

előre haladtainak a mozgató erőt mini. 

tevékenységre szölliiani, mert ha to

vább ia igy haladunk a lejtőn, ugy 

épen ezek érezhetik meg legjobban 

majd a kataaztrófát. mely vároauiikic 

fenyegeti, mert az ő adóforintjuk után 

osak ugy tog ki vettetni a pótadó, mi 

ként a szegény ember két-három fo

rintja után. Azon bistos reményben, 

hogy eme óhajtásunk nem fog a pusz

tában kiáltó szavaként elhangzani, ki- 

vénünk Szabadka város összes polgái - 

ságának:

mBo!doy újértt /■

Törvényhatósági rendes havi klz- 
gyüles.

(TtrUloll T. hti ilx-ifrobM- lió tO-áo.)
Klii''4 : Maniuzml* l^iár polnriaMltr, 

l^íjrAk : Kulunr.it« Aa Ma-
liojloills Utl»ll »l)-g1l'V

Ki ii .k Ifi |N.i^»nni«'.lír a k^tK^Oleil m«|(- 
nyit«.ttunk UJiltmnlr»n, fplnlt«i*l»tl*k a kit- 

>n*iiin..kti«n .'lim.ro.i iinuiixiari le- 
ritl-ik, uirl)«i InviiljLi iuliiiknl.il a
un> rn«k ml*U»k ki.

A» drpM>.l->slH>ii Iítö urnn^ki J 'g Jlii,
II o.l loMl-imniilíinUiU, k.«b.Ho.i ál- 
i.i- b*’i a--.- « fi'uip»ii uti>il.-ia imáit alma-
r*<tl. I'^jf I llánk , ■ li. «p»n »jJnnilátUM ml- 
rmlt rl inii«iiliil»-ii, Tnlakiufk rrdckaiL

u- t t r i t r
MMit n K>k j*l*nl-kl<»leo«bb tárgy kft- 

tül kiriiixlkn |ü( iii»^nnlitjilk. Iiogj a k3l- 
a lnne« inJ.itult jnfadala foljtán a 

iimr infglovü S |>u-/l%i koxlH-*iió mell« mig 
!  k-tb^»ii'» ili«. r«ii.N;«r<t'U««>t inmidia ki 
^g5hani!ul»K

K/«n <-lhaUrnf4Kn«k ildtn* fóliát 
l.-jílilKtm, n k<>(l>«iilra l»*«u<4X»l lapaai- 
Ultik ni ij; km-'K«' * «r«cl*
»Ül.>i,.,— ii ni. »((Tf. Ji kitt.

II «</iik, imsj j 'tAi* a k.-zbMili« gf<w-
knblinii .-• |ioiil.T»nlil»«ii torkanoi, ro»rt 6
pnizlai k--ziicMii.v«l r.'nJn*r#í tljarái'inal 1*U 
\ niuuk* UiiyAiliPt-V

A \ iriii-n li/ ili-aj;! ts^ok krtzí, — n»i- 
nlin Tuml.i i M‘kl.«, MiImíih I)(niici «t 
Sjimii.i-i J .jv i Mifcv-(i tir im liiiollM|(i lag- 
->jrfu«i..l 1-riMn I.JlHk « t«l«4ilott biioltM)(i 
taK-»iti j ’ítiii*« iikitijik a i-v.i .-tban m»- 
■■5»il«iii — K.-I.-U‘it"k ilj Voiinia M«t«, 
L-U.tllU K-rrtlIi'/ .-1 .IlkntlCllU

|j Vi>jints l.ukjri h in«gj*i ririliiUk 
k ni I-. n/-i»*|.«iv.-ii, Mii.válik anu«k kij»t«n- 

fnjjnu liiil «kmj« tukvtl •■r*i-oje*ll«Di.
A >.lUn/|..U b.ZilttMK1 l^t ’k kuzllt #»• 

i  nlii-11 flti iluk Ik I^  »í .•* >-.*,{«»«il Kiokoll

A ki.f.tfjill--« V*r^a Kúoly b>
t-ittiui((i l«n í,-],,i,l»l„4 .ln-iír* a l.nolUijji
Ildiik ki>-«>'.aiiuiM<i i-|ii.ila«itütia J'ív& én •
n^pl*itib^n(t, a mik ír ni ' i « » l  bitollMgt
(nit<iklH.I k<l.-1>‘> f.ln r.-it ujr* fog 1
ili j m

II. }«. t.ill-n r/Mi rljnrM, nnm »itat
juk, h'iBT it turiviijb- itlk'./ik, nt koltiglalen.

A 'iiint»riuUt i/( i>i(.ti.is4i(-<iiak acoa fu- 
Ij»idoJi»iij», inrl)l.éii *i 1(>»iJ (rt »rubfen- 
col ki-rl» kinJutm, li.ib.tr a lamiri fitláaik 
ki».l»UK*t jitvnlia, ii v->tónuli uaranu rael- 
Irit 37 a/.nt;ii4Ual 20 azav.it.rt ellon^Ucii 
uxllür.lrlell a a ir.ubimiwió at id«ny
b«.f»j>z-»iM‘ri! halaktlKiolt.

K taránál pro et ooutra (okát lehat 
mondani, annyi bizonyul, Imjtj lia at igát* 
Kkiu**K * tanok ir.iuti kiiU'l<>i*(U-g«nj'k j«- 
uuai ho l-i< »k.jĵ i ie>t, — mivel »c idény 
fnlf már — a •lutm-iinu frl« kiadlialu
lett lóim, de Chik ■>. •inlilvll frltvlrl inalUU.

I K k.iz^jülui el.- Ult hozva njnlag an- 
ua'i; •ldxDtaae, <ai|on a «iiro* által tzük»«g«ll 
iparmunkiiknál kikn«k ujitiilala focadlauík cl

K rénbeo a kútgjaléi imodeBUtt a I*k* 
olckbbal fogadta vl.

Az attlaloa muuka Szlipiea Antalnak 
ti ki a Tiiroai lanaca altat megállapított 

ántabálytnlból 21‘ # lrmgíiIrMtl.
Vimriii Un |lcr«n;i l<ajoi S (* j^ l.
KönjTk..Ui KrvCM Qjorgj óÜ'/.-al.
Karpitoa Joó 1*41
Ilognnr Horv.lli Mih.ly lí*/,-al.
Kot»r* biUk Mibalj 17*/,-al.
Badi^jii KifUtzrr J-coi 10* , al.
Mm.,!., fiumiikbb iiiunkar« Munka Sa.i- 

dór tO*L «> -J5j-irrii matvlaiia Schillmg 
Janói 28' ,-al.

LaknUM lati Koraák Janó« árwabály 
■Mrinl.

0««km pedig Szodiroriii Fálii aziotás 
intabalj at*.nat.

Kádárnak alfoitad látott Ehrlisb Jakab 
lfi*/f-al.

KcfakAt&oek pádig ajjtdOl Kuspl AataV



t  Broj U  Baji, 15. Sicnja 1884. 1  God.

PrMplata: y T| T T ®*na °3̂asbe:

Na avu gttdmu 1 fii \  L  1  /  | j  \  ^ í f t í T S I o t t
Napolf.di«.501r I V  ■ ’j  1 / |  j  | \ j  *, biljeeovi„„ 30 kr.

oglasi pbucaju ne na*
N o r íi  i rukopifti %e .......................................  prid. O gbsivan je pri-

g j i t f u  t x r e d n i k «  Z & b í i v n i  1  p x > u c n i  H í l S O C i l l k .  m a  a r e d u i k  i  t i s k a r *

, S tre in t* i Kscheulohr
a  k  a  t  y  m  a  r .  j z ] a z i  u  m i s e c u  j s d a r e d .  U  B a j  i .

EJed«n brojvridi 15 kr. U r e in ik

M . M  a n d i  ć. Bukopisi se nevraóaju

F o d v , n a . J i í f o l a t u  J e j e a a . * 1

Narodu i dcmipjtiu svojoj, bilo to ma na kakav do- 

bar na^Tn slíiüti, ne samo da je lipo, koristno i potribi-
♦o nego je to i sveta dnžnost svakoga rodoljuba i d o  
rnoljuba. Tsíilcada nam nije slobodno svoj _i;ad, u to ime 
EaustezMi, jer je tobozé slab i neznatan. N e! Svaka i ne* 
sitna mrvica, u kőrist sveobće naobrazbe doprinesena, mi* 
ri i prittžc. A  nam kišcanima i naša sveta yira zapovi* 
da íieuke iicimo 1 upucivanio^

U vik je bilo. a i ostati će, jedno najznamenitije'i 
najprilicnije orudje, síidstvoji izobražerija ~ kpjiževnost. 
Ovc* j é  u nikom smislu duša^ život naroda. "?űk, koj je 
rád’ da u jesap dodje, da napriduje, da ga valoviti talasi 
napridka nepotope u vicnu jiezaboravnost, mora imati 

svojuknjigu.
Jedua lipa grana književiiosti_jest: novinarstvo. Ako 

ima orudja, sridstva s kojim se najuspišnje krči pút sve- 
obéoj neobrazbi, napridku r sriéi, onda je to bezdvojbeno 
— ;-inovinstvo. Je r  ovdi se, na kőrist i poukou narodnu, 
ociito pvotvesaju, koré il slavé jnicki i  u obce drustveni 
običaji i poslovi, i ovo zastupa ríarod.

Koristna i nuždna, al i tcžka i oliola stvar.
... ------------------- - _____-T  ' - ,;i.
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I « i <  lm .  llrtM kf SZABADKA;
Társadali

4
^művelődési, szépirodnmi' és közgazdászai közlöny.

HÍR] &SI D U :

TT.r,"
m l i t o .

E y y m  mám é r a  I B  * r . lil keMiit ftjyner .yasámap. Sfftt *

A közönséghez.
ö l*  érzett hiányt óhajt pótolni a

• Szabadka« cim ü uj lap, midőn arra 
^ válla lk o zik , h o g y «  körülötte csopo r

tosult é r t e l m i s é g  o rg a n u m a , városunk 
közügyéinek őre s a helyi, községi, közm űve-l 
lődési és társadalm i kérdések szószólója legyen, 
éa ■ szerkesztő, tudatában am a nehézségek
nek, a m elyek vá llalkozásén ak uiját állják s 
céljai e lé  akadályokat gördítenek, nem riad 
vissza  fö ladatátó l épen azért, m ert tudja, hogy 
szükséget kell p ó tá n ia .

A »Szabadka* m egindításával egy irodai 
mi színvonalon álló  közlönyt óhajtunk az o l
va só k  kezébe adni, — o ly  közlönyt, m ely a 
vá ro si közügyeket érdek nélkül szolgálja, a 
községi és társadalm i életben felm erülő  kér
déseket ped ig függetlenül és minden b efo lyá
soktó l m enten tárgyalja , 1 a politikától tarióz< 
ko dva m indazon ügyekhez hozzászóljon, a m t- 
ly ek  a  közvélem ényt foglalkoztatják.

A  »Szabadka* m indenkor a szabadelvű 
eszm ék, a társadalm i haladás s a jó izlés szol
gálatában  fog á lln i; és m aga elé tűzött felada 
tait teljesen függetlenül fo g ja  m egvalósítom ; 
A  »Szabad ka* a szabadelvű haladás zászlaját 
fogja lobogtatni. O rganum a lesz a »haladó 
Sz a b a d k á d n a k , a m e ly n e k  virágzásán , g azd a
sági és m űvelődési elóm encieléen m aga is az| 
A szerén y eszközeivel közrem unkálni kiván.

H o g y  a  szerkesztő a m aga elé kitűzött 
célt e lérje, a leg jobb  irodalm i erAket nyerte 
m eg, a  kiknek tám ogatásával o ly  lapot remél 
a közönségnek nyújthatni, a m ely a  polgárság 
d em ocratiai érdekeinek felkarolása mellett méltó 
l e u  e  nem es v á ro s  értelm iségének tám ogatá
s ir a . Gondoskodtunk továbbá, hogy a vidé
ken állandó  levelezAink legyenek, s hogy a 
ló vá ro sb ó l is érdekes közlem ényekkel szolgál
hattun k  közönségünknek. H o gy továbbá a 
•Sz a b a d k a *  egy c s a l á d i  l a p  követeléseit isi 
kielégíthesse, gon doskodtunk tárcarovatunkról

m ely kom oly és tartalm as irodalm i és is
m eretterjesztő közleményeket fog tartalm azni.

A z alulitt szerkesztő Szabadka váro s és 
vidéke közönségének bizalm át kéri, s ezért 
cserébe azt igéri, hogy lap jfban  kerülni fog 
minden szem élyeskedést, •  közügyekről t á r- 
g y i l a g o s a n  fog szólani,'.és b e c s ü l e t e s  
i g a z m o n d á s  mellett a hasznos m u n k a  
pártolása , az irodalm i tisztesség szabályai és 
a jó izlés lesznek legfőbb iftrvényei, a m elyre 
nézve biztosítékul szolgálhat az, hogy alulirt 
szerkesztő e téren m ár m fkO d ö tt; nevezete
sen : 1876-ban a » Szab a d k li K ö zlö n yt.-t, s 
t * 77, 1878 és 1879-ki évekbaa a »Szabadka 
és V idéké«-l szerkesztette.

V égül azon urak névtorára  hivatkozunk, 
a kik közrem űködésükkel lapunkat tám ogatni 
íg érkeztek :

Antunovits M átyás, jB u d an o vics Antal, 
C siky Jó zse f, Czeisz M átt, D r. G yo rgyevits 
S z rcd o jr, G ohl Ö dön, G rohm ann Vilm os, 
H averd a M átyás, H evér Géza, D r. H orváth 
M ór, Iván yi István, K osztolányi Á rp ád , K o vács 
M ihály, Kuluncsits Jó zse f, Kuluncsits P á l ^ é -  
nárd István , L é v a y  Sim on, M am uzsich L ázár, 
M am uzsich Á goston, M am uzsich Benedek, 
M ucsy G yö rg y , D r. Mifkó Izidor, M ilassin 
Miklós, M ilassin Ignác, O lsavszky Jen ő , Ol 
savizky Lajo s, Pertich M ihály, Prokesch Ignác, 
Piukovits Ján os, Dr. Reisner L ajo s, D r. Reisner 
G yu la , R ók a Jó zse f, Slosziarik  Ján o s, Speizer 
Józse f, D r. Sziklai So m a, Schilling Kálm án, 
Sziget hy Jó zse f, D r. Szilasi F ü lö p , Tak ács 
E d e , T ip ka A ntal, T o n cs G usztáv, Vojnits 
F élix , V ölgyi L a jos, D r. W iener Salam on , D r. 
W ilheim  A dolf, W ébel Ján o s, V u jits T ivad a r.

E zek  után tisztelettel aján ljuk lapunkat 
a t. c  közönség pártolásába.

Előfizetési ára : egész évre  6 frt, félévre 
3 frt, negyed év re  1 frt 5o kr. Ju n iu s— szept. 
időtartam ra 2 frt, m ely összegek BittenM U 
Já x se f lapkiadótulajdonoshoz küldendők. 

Szabadkán, i8 8 5 . m ájus hó 3o-án.

Sikkabwger Kirrijr,'

A „SZABADKA" TÁRCÁJA.
Amit nen kell olvasni.

Ha kdayvokHN n o  aaA, akkor •  lagfoatoaabb 

kérdáaokaak H J 'k* kAtadgkivOl aa, bogy: a it  olvaaaook?

B*ffoa, «kia«k Ailitáaa aaorist , •  atyt aa oabor* 

aat ia béfraa aoadkatla voloa, bogyiaa olvaaaAay — 

aa oabor.

Mosdd M g  a i l  oJvaa«J,Aa 4a »•gtaoadoio ki vagy.

Akarod i tM n i  X . arai vagy Y. ***»o»yt ?M*«j 

•I boaaA áa aáaá » tg  —  a ktsyvtArái. A kftayvok ia 

sJyss táraaaAg, aaalyrll k i lakat tadni aa sáto rokéi

U aw tw i agy kdoyvktdvalBt, aki a világ Art aa 

boeaátn aoakit a kftsyttfeteebAlába.

—  Mikor fcgjak aZ r agyasor aegláial a káoyvoitf

_  Vv-b ,  kaUlaa áfás, — felelte aaj — 'aart 

■Ma akar«*, begy aisdeski inaidba lagyea aa arfcál 

éri. ivsdelai, politikai éa tdfaadalaí adaefrtaast. 
0*ak«gyaa I Tllk ■ l y jokistot a fcleyvldm Ulhm •»«. kigi} yffwh-1̂ -—“ * •*fcláa — irTM rT1̂ ---

Fiuneisk látogatása Szabadkán.
A is a a i kir. Alisai magyar AgyBBaalaa aoAaea - 

slvasdáke • laaárai, a bsdapooti omAgoa kiálliláa 

aagUtegatAeár&l baaatArttos vAroasokal ia sifcaejtetiAk, 

D v .E rtd i BAla ftgyaa. igaigalá aár  agy báUai 

(I h'vAlbea Ariaaitatle várvái ÍSgyasAaiaaaak 

igaogslAjAt n a *  aaAadAkrAI, aki Após ai a lett Saabodba 

vAroa kalAedgAval a fisaeiok tagadása irtot Ariatks- 

aAabe lApai, a id ta  aa ia, I. i. a hatóaáf, aa atitevv 

aegklidAae által oaea dologról Arisait va levAa, kfteteos 

Ita padiak aog, bagy a darAk fiuaai bestiának 

•a a  reaAayei a oktatái, iitlilkk alatt a váwa v—áágai 

Iagyasak a aa atr* ttakiégta kBlUégtk aagaestesáeára 

aa épaa kBaaAbOa la«8 ktagyüléa (alkáraaaék.

C u k k a a *r altarjadt a kir vittteasarta a látagatái, 
valaaiat a fogadtattak atiatU k falW, aiodaaki ^aagoa 
balyailéiasl adu ja lii a baliaáf aaaa batiraaata iráati 
aeg«ligadé*én«k •  Brflai*n«k, bogy F ia aa iráati ra- 
koDiaaoTflokaak ily a6doa biruok kifajaaéat adói.

A palgiraaatar Állal aaaa érdaabo^ kladaU fal- 

biváa éa pr«graaa a kOvatkatB:

Fiuaai vaadigik Saabadkáal Stabadka aaak 
kir. vár«a o.gy^rdcaQ kAtAaaégibaal

F ia aa *ár*«aak, aagyar kaaiak aaa „drdga 
g^6o|yéoak( á lU a i lAgyaiaioai Ifjaiága 1 taairaik,
•  bodapaati orasSfoa kiállitátról »iaaiatérflbaa a a t *  
gy*r ainidot a agyattal Sa.badkit ia aaáadékoaaak a a f -  
takiataai Aa aaao atjokbaa folyó aá|aa bó 29-áa, aaaa 
pAatakan dAlb«« Arkaaaak SaaUdkAra, a a pályaad- 
»•rbao flDDapélyrvcn log.dtalti.k a gyaadaiaai taaár** 
taatOlat Aa ifiuAg Altat, a booaua a> aWaaalAa a „Hoa- 
gAria" •aáltókoa tftrtéaik

Vimtuuk t*r*éajkatóaAg* kadvaa kdUlaaaAgáaak 

taii*Aa a m ítm  TaodAglAlA*«, a aálbál ArkaaAa atáaa 

„Baogári*" aaAUAbaa kftmabAdat raodoa, a aalybaal 

■iísAI nagyobb aaAabaa IraadO rAaavAiatro ■ BagyAr- 

d»na kOadoaAg h h d i I  tiaataUttal falkAratik, rak* 

a ia t  f*lkárata«k oa alkaloabál aiadaaaa palgAriAfaa- 

k, a kik fogatokkal raadalkoaoak, bogy fegauikal 

»aaatbcs való aaoalalaAI o^yaaaa aap d. «. t  ára* 

kor a „HaagAriaM asállAoAl vaudAgalsk (OhdolkaoiaA- 

ro kaoaAjUoi •aivaakadjaaak. A ktta«bAdbani rAMVátalra 

■• •láirá*i ívok kaoaiook, olvaaokftrtlk, ktekivatalok a 

atáa kOtbolyakaa a 1 . A. kOatoaAgook r«ad»lk »a4al>a 

aak:

Igaa tiaalalt polgártáraakl 
Hogy ia a a i kadvaa vandAgoiok f«g*dtatAaa a i -  

diaaaaabb, attt aalAkasorfl lagyaa, AatkM a be
dőlök ■ kéroa, asivaakadjaaak aagyar kaaáak aaa

— Ea *• aaatoay nők«« kard non talaa*ai. Aa 

Aa k t a y n i a a l  u I v a • « a I

Éa igaa. Ha • i t  1 fAlvilAg kteyvail forgatja 
laaotyok atoljira ia fArftak aaAaAra vaooak ir?*), OMk 
aat biaoayiija, kogy aagyoo ia fArfiaa a goadolkodáaá-

taláióoo aoodla otyaaoa as író : ,T i paaaaakodtok, 

kogy a daai-aoad* iriiaak a aaAaa agyro aávokaaik. 

Do aikor a doai-aosda aaga ia falyioa oaaparadik I" 

Naaoaak aa arkfttoaaak, oa ialAaaak ia a a g v u  

a a  aga daai-aoad*ja.

Biaooy, ba vAgigaAalak a bálgyaiak olvaaáaaa- 

talaio, aaaalAakkal aa a  UbotHak valaai aagyo* aig- 

•lAgodvo. Sok olyas kásyval találsak ott, oaolyoksok 

aAglyAa s bolytk.

Egy aj Corvaalaa kallaao, aki bareot isdítaaa 1  
raaa kftoyvok alias, fi« aiadaa ajkori Daa Qsijota-sak 

kollooo ogy kát jAkarát, sM tC ^a  dobaA u t a k  roa 

ktayvait, a ia t trltlk  a a|fcrija) Urag^ivsl . a  m so  

plAbdaoa Ad aa olaA* borbály.

T.  I « i l 4 bagr ,t Í r  a

gna aaa Usitóoak, ki a 

bogy aifAto kftayrokot adjua a Unit? Anyai aak.

— ö a  ast kArdi (0lom — válaaaoll 00, —  hagy 

olvaoasak T Erro aagyoa - kótmyQ »Alaaoolsi. lfAsa- 

taa  aaoriat aokkal foataaabb A* aobaaabbos aagoldbali 

kArdA. a a, bagy a it  sa otvaaasok? Ensak a aagfaj- 

tAaóvol koltoso olal oarbaa faglalkoaai.

Mokaa jagy lotaaik, bngy osaok a psodogégsak 

toljoaoo igaaa vaa, a kogy a kAafiaadgoak jobb asol> 

gAlatat loaa aa, aki ogy raaa kSayvat alvooo M a, aslst 

aa, ski agy jó t sd a kaaAba.

A  kritika, a dalag loraáaaalAaál iogra lábbal 

lagUikasik a j í  kóay vakkal, a ia t a aalaitaaakkai. Da 

vsjjos a a , a id ta  oly tok raaa k&ayvat in a k , s a a > 

lss •  tasáaaoa dal a taktikát aagváltoatatal, a bo- 

birálsi aaaa .irodalai* toraAkokot ia, saMljok 

laoaok oa oMvoaáara ? Mea volsa a já, ba 

as sjaAgok két ravaibaa bglalkosaáaak aa Iw ía lw  

ak i, aa agyik boa a Jé kSayTokat sjáalva aa alvaoák 

aak, s  aUaikbaa s n iiasblH risaatva ol

aa alvaaák aagyTlm aoaeask a H i ^ 1«  

a it  slvsaas, da adg iaUbb 

au aa*(v saar~  • ----------
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A közönséghez.
■ Szabadka* voli szerkesztőjével lét- 

\ rejött megállapodás alapján elapot 

J különböző okok miatt megszüntet 

vén, helyette a mai számmal a »Kozvćle 

raényt* indítom útnak.

Hetenként egyszer, vasárnap fog meg

jelenni, és részben politikai, részben társadal- 

*ni, közművelődési, közgazdasági és szépiro

dalm i kérdésekkel fog foglalkozni.

Egy rég érzett szükségnek véltünk eleget 

lenni, midőn e nagy és intelligens város kö 

zönségének, mely a politikai élet és mozgal 

mai iránt oly kitűnő érzékkel s fogékony

sággal bir, és szembetűnő éidcUúdést tanú

sít, politikai lapot adunk.

* ^Szabadka, az ország harmadik városa 

65 ezerre menő lakosságának politikai lapra 

égető szüksége van, mert a nélkül hatalmas 

convulsio veszélyének volna kitéve.

A politikai hitvallásnak templomra van

• züksége, hol a szent ige testté válik; a har

cotoknak pedig z á s z ló ,  mely köré csopor 

tosulva mehetnek egy kijelölt biztos úton 

el$re.

Lapunk, a megalakult szerkesztőség ve

zetése mellett, ezen zászló symboluma leend. 

Feladata magaslatán a helyi érdeket a köz

érdekkel összhangzatban, akként fogja előmoz

dítani, hogy azáltal városunknak mindig csak 

összessége nyerjen előnyt. A közérdekek mel 

lett el kell törpülni egyesek magánéidekei- 

nek, és nem foglalhat helyi egyes családok 

érdekének legyezgetése, meri a populus nem 

családok érdekének előbbre viteléhez eszkö 

zül, hanem a közérdeknek, vagyis saját ja

A „Közvélemény11 tárczája. 

Fiaszlcó.
lf«D, Ogy tao, mt éa fellépéeeB fiaaakét vallott. 

KiFltyfllleb, eaufoaaa kifütyüllek. A* én asinpadí ear- 

ríoraaaak vég« »ao, aég m aién  Caid.tét ioné toloa. 

V« r l i u  kéikodölag lejét: igas kifOlyOltok. Ön bcin 

'•kar bisoi a fairlapuk aaafabibetAaégébea, flo kétkedia 

a aaioi refa^oa lárgyilagoetágébaa V Kár laaa M t Innia ! 

Ö l  oan k ^ M  faifogoi ami, bogy aa éa báagoa éa ia- 

kolásottaégea üeára, hogyan vallbattaa ily caufoi fi- 

aaakól? t *  »ég i. «gy van. KilBtjOltek; kaváa faija, 

la Ultak a a tie pádról ét k im jf lra . ha agy 

pár Í9j vftrAahagyaa későéi lati volna, Bég abbftl ia 

kij«loM volna réaaoa. Saoreocsécnra a« aa «  kertiII a 

I. e. karma ti kAaAoaég kasaOgjébo.

Xa eaŝ jwareDCM, baaea aáérl na a  vllIoaUt a 
dolgoa agy -caipalayit aam. Ab, öo aat kérdi, bogy la-

■ houégaa aa, bogy én, aa előkeli, IZrmagm bélgj, ki oly 
Maya* aaroJiatéabao éa oly alapos kiképwioiéafaas ré- 
aaaaglf, kiaak gyAnjArt, Úgy, ábráadba. »lagatA

■ baagjál aayaytaaor báaalták éa csodálták, kit aa olo- 
gim  aaaUa soagoréja alfcl aaayiaaor aogtspaoluk, 
bogjaa M tfQh Ml aas/ira/bBgy aaiapadoa nyilfá-

> vaaáibatfé al aa^ylfirbaagjá*

va és előnye megalapítására és kivívására 

van hivatva.

Ébred|ünk végre álmainkból, félre a ma

gánérdekekkel, félre a családi politikával; a 

nép érdeke, önjavunk csilljga világit felénk!

Mi e csillag fénye felé törekszünk. Zász 

lónkat ezennel ki bontjuk, akinek politikai 

hite van, annak szint kell vallani és sorakoz

ni. Zászlónkra a haladás, a szabadelvűség 

van (elírva egyetlen egy szóban : előre !

Lapunk, alóliroii szerkesztő politikai meg 

győződésének megfelelőleg, a wabadcUűpárt 

harcosa leend, mely párt —  az országban 

és városunkban is uralkodó többségben, — 

a kormány helyes, tapintatos, és nemzeti ér

dekeinkre annyira Udvos uralmának hatalmas 

mamíestatióját képezi. Ezen párt hivei közé 

tartozunk mi is elvileg, de meggyőződésünk 

és nézeiúnk lüggetlenségének megőrzése mel 

lett.

Megszereztük e lap kiadó és tulajdonjo

gát is, ami egyik lőtörekvésUnkel képezte ló 

lég azon okból, hogy m ű k ö d é s i  t e r ű n -  

k o n  m i n d e n  b e f o l y á s t ó l  m e n t e n  

f ü g g e t l e n ü l  és s z a b a d o n  m o z o g  

h a s s u n V
Működésünk a politikai kérdések mellett 

a nemzeti magyjr hazafias irány fejlesztése 

és a magyarszó terjesztésére is ki lóg ter

jeszkedni. Mert habár a helyi lakosság tú l

nyomó részét képező bunyeváczság érzelemre 

nézve egyenlő színvonalon áll a legnagyobb 

haza fisággal, és bár tiszta magyar uz, menten 

bármily velleitástól, mégis e hazafias nép 

között a magyar szó terjesztése egyik sarka 

latos feladaiunkat lógja képezni.

Működésünk továbbá városunk társadat

téljribau alkéiijr«tl*tlak, *»d»e egy ° J at*a piHaiitáaíérf, 

'g j  leoreaakedö asembun/i>riiá*«eif.

As aaíp idil *u|l, kvdfe* Adorján gr i i .  A tl bil 

(cn, aa örökké lóg lariaoi. I'l.ooAoek ktpteJtea mt- 

genar, kii a balaadűk >njádo»k, kinek töajénesaek. A 

bftaaka uailopcaaroukban ku*oojnyrl Ukiolallaat la ■ 

bisalgA udvariakra, kik körűlöliea ojBisAgtek, forogtak. 

A lüodökld, fénjaa terem caillérai alali bflatka ojoga 

loiDaial fogadtam a bémulók bédolalét. 9 aikor cikor- 

n jia , aliaaloa kOraOofool aaarakban falkérlak arra, 

■aílfailaot, liogy Ücbnb.rl gj&njörg tsaranédjii aléaa- 

kaljaa, akkor bOaskéo félrabigjoaitattaa ajkaaat a 

aat aondtaa, bőgj aaa tagjak diaapoaélva.

0 da akkor kArOiloaia biaaégoaat biléjival 
bitalgS bék, aiai abbgj körflJfooja aa ag JflgyA l*gj«< 
aa Qg ju  pók,

— Ó Ad aindig diaapoaélva ránt
— Ha lagjea tulalgoaan kagjatlao, eoataaa«. N* 

foaiasoa aeg bauoQakat a riika élvaaatiAI.
* — Kiraa, ooataMo eaak wgy alréttt, caak agyai-

laa kurta »írtfáL
Öb acgfo»alja féejpoBtjálél a aai daatpéljt 

Káraa. angadj* asivét aMglágfitaaL
Ét éa aaglégjolun. Bogadlaa akéralaiuak éa 

éa karaagélni baadlaa a kouák kOaU Öo ajáalkoaolt 
arra, hogy aoogorio fog kiaérni. Éa akkor alkosd laa 
éaakolm, h b  a kivéal darabol, o*a Scbabort aarra 
a ád já i, 'é  a atvéaai»Ak. aakraaoaoak; csak aaért 
w l  ~-^a M  rikasdlaa dalolni * g j valaocsoi baros-

mi életére, nevezetesen municipíutnuok é« k ö 

regeinek autonom eljárására, ezeknek mél* 

tatására és ellenőrző birálalári is ki fog ter

jeszkedni.

Tartózkodni fogunk azonban bárkinek is 

zsoldjába illeni, vagy egyesek érdekének vak 

eszközül szolgálni, mert la p a n k  lO ggetlea , 

Ab á IIó  m  m laden  b t l o l j i i l i l  m ent lé* 

vén , n a b a d  A n á lló  m eggy ó i  Adrcftnk é l  

lO g g fI ltB  n t ir lO a k  Lir*|nA|« ó b a jt  lenn i.

Nem mulaszthatjuk cl e helyütt kifejezni 

azon elhatározásunkat is, hogy a helybeli saj

tóban utóbbi időben tapasztalt lázas tisztán 

személyekkel foglalkozó irmodortól tartózkodni . 

fogunk és egyik (óbb törekvésünk az lesz, hogy 

a hang és styl, mely lapunk öltözékét képe- 

zendi, a művelt közönség ízlésének és |ó érzé- - 

kének megfelelő legyen.

Bírálatunkban ép úgy, mint méltatásunk

ban —  mindenkor a higgadtság és tisztei 

hang diszöliönyében — őszinték, igazságosak 

és tárgyilagosak leszünk és kerülni fogunk 

minden alkalmai, mely a személyeskedés gyű

löletes útjára terelne.

Elismeréssel lógunk adózni n  érdemet 

nek, bármely oldalról tapasztaljuk is azt, d 

viszont rá jogú in tuuUim fcktrmeí^- oldalról 

jelentkező hibákra vagy visszaélésekre éa te- 

k i n t e t  n é l k ü l  a s z e m é l y e k r e ,  v i 

s z o n y o k r a  és h e l y z e t e k r e ,  a z o k a t  

h i g g a d t  e l f o g u l a t l a n ,  és s z a b a d  

b í r á l a t u n k  t á r g y é  v á f o g j u k t e n n i .

Törekvésünkben l ii ' nos súlyt fektettünk 

lapunk szépirodalmi részére is, hogy olvasó

inknak közérdekű tárgyakon kívül szórakoz

tató olvasmányokkal is szolgálhassunk.

A kifejtett elvek és törekvések diadalra

bid|*i é* a dugók napién; bea ragyogó paluté|ál; m«g 
Adurjáo gril i* (>gon, oo kodva* gruf,) magUiedkotait, 

uomagáröl éa k4ruj«aaiér<íl, luaglaladkotall arról, bőgj 

aongorén kall kitárni* at éoekaai.öl, ujjal laaiklutlak 

a bilUaljrÜkról éa öléba bulllak lom bio, muokltlauul.

Akkor aaiáo ogj•*err» kacérkoű.>, makraoCu* paj- 

séaaéggal, bőgj aa alléo'et kirivé lagyaa, élcaaptan a 

mélabú* agjhási dalra éa orgonaatoiűlog b«lliaaott 

(Alfélé a baog, bíiíAo éoakallaa ;

0 aanctiaaiBa
O piiaeisa 
Duleie firgo

Mari«

.Katar aaaU  

lotaBorala 

Óra, óra

Pro aobia.

Elfojtotta lélagaalét awdaaki, ftokéa/trloeal hal- 
caoléduk inéra a koaok éa aéaa, caillogé kAaybo láb- 
badiak a aaoaok.

S aikor aslia alaémoll a dal, falrí valgott Crfla- 

illaaan a tánaaég, tapara tArt ki a kéa éa kArAlAsOolOU 

a tóaeg. Uiodeoki kStaloabo akart jutni, aiadaok) 

legalább OllftajOaat akarta érialooi, aiodaoki boté 

ayajiá loléa éa aiadoaki agy UkAieloiS, békolé aséva 

akart adósai.

Én vollaa a k&aéppoof, a ki« *ilé*
forgott. Éa voltaa a aap, aiâ aok(<
Éa voltaa a kiriJjoA, kíaok M ^ fu S f i^k il * ■ 

. j ia  fcdagao,
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A  közönséghez.

A mai számmal megkezdi pályafutását a 
, 8s*badkai H írlap." Vaaárnaponként fog meg- 
j«l«nDÍ éa a helyi érdekekkel : társadalmi, köz- 
mUveltfdési ét közgazdasági kérdéeekkel fog fog- 
laJkoiui.

Amint a társadalmi irányú lap természete 
magával hozza, « lap haaábjairól a politikai k é r - , 
déaek teljesen ki lesznek zárva .  atért a „S u b á d - rf° * unk' ho™  A s a meddő polémia

kai H irlapu egyetlen politikai párt orgánumának UP Unk' ^  P ó to k a t, fractiókat

eem le*, tekinthet«. É s b á r  alulírott szerkesztő ; W * « * "  rM '* álu'  ntm H ^ k  s végre hogy

határozott politikai pártállással b.r i., mégis k(ilr' n n k  ( b ú d n a k  m egbird.

kötele, kijelenteni azt is, hogy e .»érnéIve . meg I ldt,ÍMdí °  dron vuLí s a

gyStAdéee éa hitvallása a lap irán yár* befolyás ! ^  nV al" ' un" « « a,‘  nem főjü nk .

•a l nem lehet, mert a társadalmi érdekű közlöny 1 A közérdek azolgálatában fogunk állani s 
M l a  politikai mozgalomnak t e l i é n  kivárva.szolgáln i fogunk neki legjobb meggyőződésünk 
kell maradnia. ,»térin!, kereave mindenütt legjobb belátásunk

A  tér tehát, melyen a, Szabadkai Hirlap j ” * rinl u  "  « • “  el«« tartva mindig.

Iqrfffbb f tla d a tin a k  fogja tekinteni e törtéay- 
hatdságiközegeink, terü letein k eljáráaának mélta 
tárnát, megbirálását éa ellenérzését.

Rtzel kapcsolatban azonban lMelcstfgiink 

kijelenteni azt is, hogy ezen működésünkben min- 
dig ktW í tárgyila gos ággal, higgadtsággal és 

igazsággal lógunk eljá rn i hogy a müveit, komoly 

irodalm i színvonalon állő hangtól eltérni

lenőrzéíén felül elfogulatlanul fog foglalkozni 
egyéb nagyhorderejű táraadalmi kérdéseinkkel ia.

Végre a „Szabadkai H írlap* egyik  további 
célja lesz, hogy oly lapot nyújtson a közönség* 
nek, m ely a szépirodalmi részre ia sú lyt fektet
a külünüsen a nSi közönségnek o ly  olvasm ányt 
nyújtson, m ely a felölelt tárgy érdekessége mel
lett még ambitiót tart arra is, hogy irodalm i 

onalon állónak mondassák.

Az alulirt vezetése mellett megalakult szer
kesztődig mindent elkiiveleU arra nézve, hogy ' 
ugy helyben mint a vidéken s a fővárosban 
neves és jeles tollú dolgozótársakat szerezzen a  
lap részi re s ép azért bizton hiszi, hogy a közön
ség azon bizalommal és rokonszenvvel fogadja 
majd a közlönyt, a mely nélkül semmiféle ko 
moly hirUpi vállalat meg nem szilárdulhat

* P í :  ’•  "  ——*■ - “ -6 ̂  Szabadkai Hírlap pedig számot akar tar-
. u u c u  t n . , .  k u t o ^ o l t a ü u - - - ;  J J * a ,  < Cl
Tan. S  lessea « tér ennél fogva kizárólagosan arányban kell állam  at 4Mk.M ii tisztes- „ u .x _ u . . . . . . .  , .......lj ( ^a/ arányban kell állani 

a táraadalmi élet s tüzetesen városunk társadalmi {* t y nek  “ •
élete, fca miután a ttrvényhalóaági közegeknek és A függetlenség és tisztesség elveihez fog 
testületeknek aa önkoroiáuyznt körén belül való járulni még további két elvünk : egyrészt nemzeti 

•ljáráaa a társadalmi élettől cl nem válaaztható, haiajüu m agyar és másrészt szabadelvű irányban  

mi h a b o ú  nélkül jelentjük ki, hogy lapunk j vehetni lapunkat, mely az autonomikus élet el-

T Á R C A .
A fiatal daru.

Kit fcai mii frtas minTt. loU, 
Elll u  « |f  n d r ;

B«C7 i»Mk % teUl

A UkMOf fa 14«
Mr, k^jW m i TMUIjk. Ss;

a iiM)> ktitab..

» luUU kMl 
TSrt V * "  •>***. M *  ^7T» TMt,

.T«M Jtr. rmír I 
* 4t,m

■ ■ Uka, Bdf Bfn«o4t t viáia, 
Hari blMoa aaáU t fő sUa.

S ■idŰB kuniba >iMuUr

E>Ua m  Mrd.*« borá.

elvének vallja 
tükrének hnn i

^Igaztájo* kritikájának, 

.'drótunk közéletének!
hü

Szabadkán, 1886. március 28*án.

D r S z ik la i 8 « u .

Mikor az elaSez&m megjelenik.
Nem csak a kOojvekneK, — aa újságoknak is 

nsg van a maguk (átumja. At ftn matt rnsgiaduló Isp- 
jinak is.

8 aa a tStunja enosk a d«Hk i i  kitaod birlap- 
osk, bog/ raméo/skkal kezdi meg pályijit s pablici 
tás eUit lUmáojekksl, a msljskst a családiasai kese- 
rftlt meg már nagy Magjsroraaágoo vagy cser assr- 
keaatd aa C »ser vAllalatával.

Nekem asg as a tttárnom, hogf ol/ao lapok alsS 
ssánába k«Jl cikket írnom, a roel/ekrAl tudom, hogy 
oem érik mag as esradik ssámoi.

De aiodsgj. £ ia  t ü  sajiuágoa £stam as okoa- 
aoa gtMl Makinak, s ka a kftiflaséfoak ugj tetssik, 
ám olvaasa a fátsaos óik két a GUamos Lapban.

Maradj na k háta s^lá visaaayokiiáL Vidéki ajsá- 
gokrél Uváa sa&, al nem hallgathatom abbeli wiyrt- 
aUéMmet, bőgj eaak kOa«tt mag a ffivároai lapok kO- 
aM aaaeaak aa alMbatési ár aaĝ aága s a dolgoaó- 
Iának kitSaMgár* sém vaa kalAnbaég, — kaaam 
abbaa a (akiatetbao ia, a mi a %/h IomU  vakaralj 
lap kOJrf és bab0 ilalébs« : a ártaJas^ri «4sm. Mart 
aa aMiaad és olsaaénlág aa, m lj vatamalj lapnak a 

JalaabaUs «e magálbaUs takatfaigéB kiv«l még 
saiat éa karaktert áé, nam pádig ausk aaarkaaatéaága 
és Mukatáni kSn. Ea lagalábk, ha valaaaalf Uaarat- 
laa lap jut a keaamba, aaaak sg  ̂ saáiaáMI jobban 
f é —»Hsagitélat ajablíkatat, a mely m  olvassa miat . . _

dolog, hogy. az olvasmányáról lehat as embert a leg
alaposabban megítélni. S mint in a 19. módéra
embere több újságol olvas mint kSoyvat, kát a legkét
ségtelenebb módon ax njságlapjáról. Egy birlap, a mely
re aa ember elófixel, olyan mini aa aa ember, akivel 
jbarátkozutik. 11a valakivel mindennap végig megyek 
aa alcáa s együtt ebédelek veU, joggal fogja a kfiaöa- 
ség eit as egyéni barátodnak mondani, a ugyan olyaa 
joggal fog annak as egyéniségéréi aa anyámra követ- 
keatetést vonni. Epén igy van ea a hírlapokkal ia. Ha 
mtnden istenadta nap egy ás ugyan aat a lapot olva
som, e ugyan egynek a hasábjairól tájékoztatom magam 
a közvéleményről, nagy juseal lógnak erről a lapról a 
jclletoeoire és ízlésemre konklnsiót vonni.

A ki aa újságok fiziológiáját figyelemmel eaakta 
kisérni, bizonyára éaarevette már, bőgj néhány eas- 
tendS malva minden lap egy bisooyos tftnakflaSnaégra 
{mely náha igen tekintélyea, néha mag igen eaakély, 
de minden esetre agy naveai magát: ti aa telt olvaaó 
kOsAnaág) (ess asert, a mely asiláitUa éa rend Öle tlenAl 
tart ki mellette; kflveti aat minden pártfálaágon és aé* 

setváltoaáaon kereaatal éa megeekOsaik minden eaé igaa. 
ságira, a mely beane megjelenik. De máarésarSI aa a 
Agyelpss aaemléM ésarerabetta aat a k6ke»nbatáet m, 
a melyat aa a jé, bfl és kitartó pabliksa e lapjára 
gyakorolni aaokott. EaarSvabetta, hogy aa ajség egy 
biaonyoe idfl mnlva alkalmaakodni kead mind jobba«- 

jobban a kömönaége ialéaébaa (jobban mondva: sa ĵa 

íaáhas) hiaelagai kead aa olvasói kadvenc aiéitélataiaek, 
e hogy a mennyire befolyásol tatja magét a l  c. alvaaé 
kOaflaaég as ajeágja áltel, -éppen annyira aláveti magát

fiaatAk néaatainak, bajlaaaiaak, ivónak ée énflle- 
tének.

Kandetbea, mikor a lap sie|l
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■ ELŐFIZET ÉS :
Eféss évre . . . * írt r

P*1 évre........1 frt I
Negyed évre . . .  1 írt { 

| A Isp e*7 aelleat. *int Jj 
I sa/efi rée»é« Uh** kül- [ jj tawijtk e ltytlhj-
■ iM N U k  rtld«dók

V kór, 276 bámás.

N É P L A P .
Társadalmi, közművelődési, szép- 

irodalmi és közgazdásza ti közlöny.

S U 2 S JÍIO .

HIRDETÉSI DIJ:^
1 egy hmaáho« petit «or K' ‘ 
l  kr., tóbbaxdri hirdtteanrl v 
] oloeobb f
3 RylMr Mri tB kr I
1 Bélregdij minden bírd«- 
I dettanél SO kr. 

f t  E lóflittciti 4« birdctéeék J 
jjj » leptulejdonoanid íofced- 
a  UUuk cl

-jKéíintoV nem edatnak vi$ua.0 

^ 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2

Egyes szám ára io kr. l|gjeknik heteokint egyszer *V*a.sáirixeL]p-1 tw* ««« ára 1« kr-
1 hordó liptói

1 dh trappista

2 csomag gyertya

2 .  gyufa

0 „ fogvájó

1 Üveg táblaolaj 

lU ko Caporuya 

1 rúd szalámi

1

25 , 
60 , 

40, 

62^, 

43 „

S z á m la . 1
1.

A helybeD nfegjelenő „Szabadság* 

cimű Up „Skandálom* cím »latt egy 

•támláról tesz említést, amely szerint 

a városig háxi pénztár terhére, kávé,! 

cukor, söréleattő, fogpiatkáló a egyéb!

szükségletek váaároltattak be 

éa pedig azerinte a gazdasági tauáoa- 

nők ét tiazttáraainak házi szükségle

teire 1 egyúttal felszólítjs a hatóságot, 

hogy ezen állitáaát cáfolja meg.

Minthogy a „Szabadságinak em

lített cikke felette érdekesnek tUut 

fel — ellutároztnk, hugy ahipos iulor 

matiót szerezzlluk niHgunknak m dolog 

miben állásáról.
Utánjárásunké siker koronázta, bányai erdőőri iskoL iitlevü tanár .in.ik 

nmt-in-y.bi ii a vonatkozó hív..ub * . <1.- t'b-lim*y.ésére * t-lláiásáia l -nliM .tt;ik. 

tokból nemcsak a való túnyáilá-rú., Úgy ni* a K'r.ilvl:.linű*.*! v<: t>*

de egyúttal arról ia mcggyőződhlii*. löíín iskola tanulóinak un ̂ viz^gála

80 „ j nincs — a tanácsnokok pedig nincse* 

4 0 , }nrk úgy dotálva, hogy az ily lnvata- 

90 „ 1"* kiUllldeté^nek költségeit mnguk vi-

‘S a >eljék — elhatározta, hogy a 7 tagból 

álló küldöttség élelmezésével járó költ

ségek azon részét, a mely a fent elő 

, sorolt czikkek után merül fel — a 

, házipénztárból fedezendi.

As említett küldöttség múlt hó

* városi házipéuztár teiháre cs*k 28 frt 27-én csakugyan meg is érkezett Pán- 

43 krára áruczikk lelt megrendelve : ctéthoz, hol H gAzdusági tanácsnok 

továl.M ezen Aructikkek • Ki ^*-'1 •><!'»«»**>. >“  t«rtúikodá.» »Utt

■ ilylwtoián levő erdüíiri i.kol. Ui.ulú, » vár..,, ré.ib.n H «  P e 

rtuk nitgriugálM-.. é. illrlv. .  na. >-,ér «<!<»* vendég, volt — ■ ennek

■ uJk.i .k.cz.i. ttdók , „ ^ , » „ , 1414«  f..rdill.,!tak ui.,0 íruciikkek,

veheti műit hó 27 én hozzánk érke

zen luinisatari kíkltMi.«. i

bogy a „Szabadság" „Skandalum “ 

cikkeivel caak haiásvndá*z»»tr4 szá

mított, miéit ia a megtéveszteni szán 

dékolt nagyközöuaég lel világóriása 

végett et Ugybeu a kövtikezüki-t nd 

juk elő:

Tény ax, hogy Farkas J. litly 

beli íttazerkereakedőnél h város szám*

in*-l> t Let i i . „Szabadság14 nuuyira re* 

crnitiiiál.

Kz ;\ i.iLg, ex száraz tényáljág.

Kí-n fén váll ás* ól uiügán.ik a 

.b .d.-áej J c/.ikk:iújáii>.k is tudorná- 

t. viilr, ultit hisz u iá csak onnan 

n.crilttte aduti.it, a honnan mi — a 

l i« in iid riiiick d »ci.ír-i akandalumuak 

it-kimi :.zt, ha Szahiidkii, az ország 

tinniiuiik városi, vviiJćgeinek ellátá.

ii i 28 tri 4'J kit elkölt, aineunyit a 

.4 U-̂ ii'mUó in.tgáu ember is el szokott 

költeni, altkor engedjen meg a „Skan- 

li .I au" l:szit!t irújii — nem a ható- 

de az ü l ijáiáa.i utvezhetÖ skan 

ti.luiunak.

Hát kéidjiik, ez az a hires bács- 

*uí veudégbzeretet, melyre miodenhol 

»zkću szoktunk hivatkozui— ez az 

i;..rútság, a uiclylyel feuneu azok-

ségleteiuek fedezésére rendeltettek v»>i ’ :m»gukuak meggyőződést azeiezht-é-. ’>U!,k kérkedni, — hogy felpanaazoljuk 

na meg; ' >euek. |a vendégeiuk által itt elfogyasztott

mert Farkaa Jáuoa, helybeli fü-; Minthogy tceu bizottság kikul«| élelují azereket. 

aztrészuek a vároai iktató hivatalban dttéae hivatalos jellegű voh, a váio S k a n d a l u m ! !  Ha a j,Sza-

11255 aaám alatt beadott számlája i suitk.it közvetlenül érdekelte, Pánczér 1 budságM czikkirója el akarja riaaztaui

azerint, mely a kivetkező áruezikkek- József euntk érkezését % tanácsnak , tolliuk a hivatalos küldöttségeket, vagy

b jelentette, jelezvén egyultitl, misze* ’ ha azt akarja, hogy a kiket el uem 

'  t ’ri 20 kt rint a bizottság ellátáaárdl gondoskodni | riaszthat — mielőtt ide jöuuéuek — 

3 „ 72 „ ! tojj. A tauács Páuczériiak e«eu ajáu- > elemózsiával megrakott tarisznyát 

.*11 j, 4 0 , Utát, tekintve a küldüttaég ciéljáf,1 akasszanak a nyakukba, mert itt veu-

2- „ 25 a csak részben iogHdta el, s miuthogy; dégszeretetre nem tanálhatnak — hát 

36 „ uálank, dácsára vároaunk annyiszor j»'l van csnk folytaaaa gyalázkodó mes- 

2 „ 2 5  „ eiiilrgetett gatdagaágáuak, a polgár-. t*ségát —  ciélját valószinllleg el ia 

10 „ meatavuek egy krajctár #tábla pénze* | fogja érni — de sajnos, c*«k városunk

•iára a íüldmivelésUgyi mini^zteriiim 

által kikilldütt Fekete és Illés N'.índ>>i 

őerdő tanácsosok, dr. Horváth Géz t h 

i-nnek társa atlmecibányai t.máiok. 

továbbá Királylialiuáról Krenúríi Niyv 

Anti.l ig .zgntu, Kozsinszky Béla forr- 

dőöri lilUgyelő a a királylmlmi isko

lának egyik tunára Pánczér József er- ü

Iájára többrendbeli árucikk lett meg : JészUnket múlt hó 2G-án arról éitc*. s

rendelve, valótlan azonban azon áll:* ,iviték, hogy a szsb.dk ii akáczos er u
tás, mintha ezen áruezikkek értéke 40 dőltet meg fogják v z^áln i »végből, 

friot tenne ki, de még valótlanubb J-z, .liogy az on-zágszt ne fellépő a erde->* 

bogy eten czikkek a gszdasági taná nk6t elpusztítással fenyegető paizatetü. ̂  

caos, vagy máa tisztviselő házr szllk ) itteni létezésétől a esetleg terjedésétől

lő) azól d.

1 ko kávé 1.
8 86 kő ctukor . 

12 üveg vörösbor 

,1 Üveg cognac 

1 ko rizs . . .

26 db aziv; r . .

áUsstő . . . .
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Szám onként kizárólag a  szerk eu tó n é l v a g y  a  lapkih ordón il kapható.

Meglepető*.

A társadalmi minden r ílrg r  ipar* 

k'«J<k k^riivezHí'-nrk .u jt vi t

siert-zai IVszszUk tz l mi i>. A mi 

kr>rn\rtriuiik az olvas.',- ■ illrtve elií-
htrUi kOiMliM'K.

K kíi/f'nwy rvitriTr remk-ztok a 
mai iui*rli I « t/«i.

I jiv  \»u, a szabadkai nagykn 

zflusrg a m jIá n-*u-r<fl i .  inc(f«r<iVmli 

•  mrgli prk st. NVm várt ily  alakban 

bennünket arnki. ll-gy  szivearii lát 

Tiak-e. nrm tudjuk, dt iparkodni fogunk 

helyünket brtAlu-ni.

L'wnW<k vagyunk.
K< ru iánvrllrn ri )»>|iiikai lappal 

még nrm l«pett t.l wnki Szabadkán. 

Mi till<|>Uiik. K im r l.l n ,  nii-lvii«k 

Jflv.'ijr l« >ryrii.ai« Ivtiraamk s il

letve a najfvkflrOiKM jj |>árt-diaitól lUgj;.

Miért k Ii tiIL ?n*j; o U|*V

Megmondjuk azt in.

1 >r. M uk iu  K ám ly  kormánypárti 

krpviM'ltijrlnlt MlU'tlrti partim  t-i najtA 

ut|án v>u-ttrk a „Stabadaáj{~ rzimU 

In-Ív i lap szrmr kAn-, liogv Szabadkán 

r im a  .ba lpárti • polgárság többé. F.zt 

as arvip inuí ráí<jgá«t akarjuk lemosni 

Ságunkról. ,

Mrgakarjuk mutatni. h"gv Sza

badka p<.>lgár*ága m m  tiszta .mámé- 

luk* r tap a t; mr-gakarjuk mulatni, 

.hogy a régi .b a lp á r t ' r lu im u t t  izzó 

paráxi csupán. me ly a lig flaö bo ly 

gatáskor lángra k íl i a szerint nftve'k- 

ank p láng, am int ápoljuk azt.

Mi éleailAi »karunk lrtioi az cl- 
UmcUtt parázsnak a hiaasok, hngr a 
régi láng iami't régi fényében ragyog 
mihamarább.

Ennek d an á ra  politikai ellenfe

leinkkel y \ viszonyban óhajtunk élni. 

K imondjuk nécetriuki-t. meghallgatjuk 

az övéket, lerontani igyt-kszUnk ém-i- 

két a védjük álláspontunkat. d i a 

asigoru tárgyilagosságot mejtJmend- 

jQk, ba et bukáaunkat okozná i*.

A . E l l e n z é k *  egyelőre havoD- 
kint csak egyszer jelenik meg: min
den hú rla£ vasárnapján, mai alakjában.

Képviselni fogjuk a függetlenségi 
plriot • liugy . í  11 r n z é k* n i tud 
választatunk. annak oka helyi viszo
nyainkban kcresrnd#, mert a mi pol- 

unk a politikai ellenzékit a régi 
}<5 világból caakii e héven vagy .baJ- 
párt* ctim alatt iameri még.

A . E l l e n i e k *  előfizetési 
ár* égési évre csak k i  x forint, a 
.fizabadaág' rlöfítet^i aaonban i n- 
gyen kapják e rrtpiratoc

Aaon rrmfnyben, hogy <>lva*á- 
^AtOnaégUnk jó ajivrel veaii e* újévi 
n*fU|Xl*»t. kéijok vállalatunk pirto- 
liaát pártki vétel nélkül, mert as régi 
dolog, bogy pártviaxooyoknál ai ellrn- 
*ék nélkttlOcbeteüen.

Mi pedig a tiutea politikai ellen-j 
úliajtjuk Szabadkán képviwlni.

«• « ncfniyitó w.n>k után

n » i  j n u ,  k i

•  „ B lk n z é k *

rrugramm.
tla e^y, idftkoiiHikent me^elrn& ru|>irit- 

»zeru Up eleire leri, kerden a nagylcoriwi-

teg: vájjon mi rtrl).

(árának agjrre njromutlóbb Tiuoatairtl 
ar*ojrban n*ra áltotiak « n tg it mii kapott 
várositok ni>odea«km a mai kor*áDyi«l 7

r la in u k i l a i L
Sajooaao ki«ai«!ked6 elí|>4Mak faaoak 

re. Ki ha ej a rop- l'«J44uJ k«t Uóaap «tóu a Kupán a tároai 

vja homlokfatara. k6it?ule«»n njiluo kijalcntriu, hojy luaba 

kitn<-i«»CTi jogoiulx '• biUrotB.k a> uraa akaratuk middi, 
mart hal 'l bél múltra a migaa komaoyiul 
líraiéira mrghtifvul kapnak. T«|(na)>rlőili

Uua|jüir(«u « pu)ganii**irr, aimd&n 8««- 
u  %cdr«; l«k«|nat<>ti m a varoti javadalmak

ii at ail a hatalma*

hugy : >;> <> lit ■ k i 

a k írd f i: .miirtr

Sj..v*l; |»nkvamm.»t kérnek.

1’olitikn prn|>ranim<<t aJm hivat. 

orua|*«i nipilapokiwk. a vidéki hetila|>'>lt(k*«*U»«r<i »auio laraaiat c«ak û _v alula- 

vajy pUiw roptatok jelelhetik cuptn, h..g) Urgy.ltaUiU. itim it

ai o t ^ . 0, p„lrt,k»i partok melv.kenek hü^  “  ,k l *
. , , ' r aiaaadi ua til tavasul canaaiatt tudói aktria,

öha^anak Hnlg*U-..t trnm. . u .  ke r J« í . a I4..paí urai I*.a*0
A .k  I 1 e n Í e k» a fuígetlenvegi »ookormaiiytat az! 

pártot krpvi»e.rndi StaSadkan, cntja^>> Varuiunk 80,ik«i trió* haxat adóit ál

p il.tikival ai-tn^an c»ak annyilan (..jjialk..- ►* á lamnak urok hait«alalra akkor, ami- 
. ._i. l . . . 1 1  dou a bírósagok uarvctécc ii.rlfi.1 Kaa.ibb
runk. amrnnyitirn a: heivi vafv vidckunk . .... , . ,, , . . .  . .’  kűrUlli»Jul lílmllió* aldnKill a v a* utakra
\ui>>nyaira vonatkor ik. Al .,d.,a.tok kinar.l.ttak a var«a

Óhajtjuk (eltatm ei id&ki»i mrjiflcnc- »nyafi arajM u  vajra latta kOaOaaifBak ■ 
»únkkel ebien tartani kívánjuk art a wun> - ma4 aoruiaaj ntdapafét, a lobbaéf l«lal- 

nyadm > p«l£lr»a^.it. melv egy n lu rd  rIAlt «lo ,“  “ H  pol-lik«a .Ivküaej.l .a, kormány-olyw^„,7™. „ .  WK.. w /'rr
Bót. melynek hullámot uuirur e »tavak ugjr,„  „)W  Szabadka T* oaa

vnltak írva: . piiudiaakkciV
, . i  .  . lawrt winaiil, a u i  rrnal tubbat, mart

e v _  . . . .  fcái * mai kwmáaj latra a morális ét aa
•Saabad^c. Teat-rénaef. Ecy«nl«aé|<. . ^ U i  J ,Mataaay.lt Táro.1, ,1-

Óhajtjuk. Jingy ai a p..ígafUjj. melv k m%im ” eS “ • “ “ ** *• *
alkotnaryet. ^  (yalmrlMan a a « « ^ « ! ^ ^ !  ad«,, kéoj-

, , L . , ■ Mi«t> T"í’. t I. elTftíW BC ttilaivtaelfliégn
vagy k^rnrtimrknrl megjrlenik. v M  e!- „  ,,b « ^eIlrU.  .>,M~drf.

.linataJo* **»■ bafaetkendaaéak a n i váro
sunk ottan Ogjaibae tapaaaulja és owk 
aira vagyunk kiváacaiak, hogy a norfiua- 
sacru oivoaláa után mikor raaai kadétét a 
hslaltuia.

A küi- éi városi ügyek bt ai eltaaék
érvényemtđlrg ba nam folyhat. * igjr «i»- 
inüda •llsnlrko^ét ninca, mint • ».yilváw- 
lág. L végttlikség UrenlaU* « lapol. a 
melynek ftnalláaii a rúggstleaaígi goodalko- 
da* biatoauja. Baaárjuk lakat aatal :

L l l t n s é k .  é b r e n  l * g y !

Közgyűlésünk.

dalolja, hogy

■Kossuth Lajoé azt ixent« . . ..

v óhajtjuk, hogy e dal írlrlrvrmtrvr trlr> 

sze a regi elveket is, melyek lelaJi a n 

lettek inha.

Kt a mi crrlunk s ha ért elemi n  

resiben u  sikerül, taradntaionk elegye

Jogosult-c a kurmánypúrti- , 
ság Szabadkán ? 1

S*«a>woi viiannyok k..»^tt lengjdili.k < 
a i ebbeo a tulgatdagnak b>i«a«téit vároa- i 
bán. akar a fmlrnk... akar a társadalmi, 
akár a ktagaadsaági éieivt tckmíjúk. Pa .g-

a.uban aaabakozáars roeli.. msgaiarlai 
aa. amely«! a aaolgaioka nép a n>a< kur- 
maiiy moti jeltrti es elégg« nem qualifiksl- 
haté ctelrknisnye iraat ukunioii. A taolga- 
lr.au had arm ugadhsita a városuakat erl 
tere.mel, amelyet lelet niég aa. hogy az 
i.lim érdeke seiu kivanhsLia aa uxieiveae- 
iMrguek a vaaut régpunljara toriéul alke- 
.veaestt, — aaoobso azt njnvsnuaas bai*>, 
merni balursaga ham roit t így a msBtrgp.
; tűdŝ t leguudokabbB«Biébez folyamodott, l. i. 
•bbut. t*°#v • varost ért je enlfii séreluieo, 
az ai ysg Vr.rlrsegea rgiaieruea áttikam- 
.<11. i'rraie aa ouus raelrrl kutd’. sarlaia- 
iuki.sk mm • Láloiaáguk u'inbrssállni a 
iríyi lislaliust nekik bulimiu kormáayBysí.

S.h a kttart aem ismer) M<rlgal*lkuie| 
lnyonta még aal a mozgalmai it. amely 

megindult voit ma iránt, hngy a városi kb- 
a^oteg aa t̂ emeljen aa igataagialsn, jogit* 
ia» ca lapmiaúao eljár aa e.len. Il.taeu kot* 

.mék. koica«;, Itmerailea fugalom, uidomáau doiug. hogy agy pár lu(crtlsnebb 
aa elrak saegr« vannak akasztva, pang a goadolkotaso egyen uépgyii.eal akart Ur* 
kareakedéa, h m i  ipar, nincs forgalom, leaeu UlQ<, hogy ma us>tresct'>i«g athtlyeaeaevel 
aa igkaaagaavIgaltatAa, uiurt kuliusa. A n*ji ejtett terelem fo-otl a k»zn >-g enektuék 
vagyuaa egyre fogy. a be ábláaoti adóaaágok ét hogy atetlcg orvuaiati krm*«:i. A etr- 
ttsporodaak, catk egy. l i. at állam áa i laiaook, vaiamiul a kormány páruaagban ver- 
kOaaégi ad^ ha é t eaael k a rö ltv e  as sesyiu angurok caiiajábau cluy.<uiitk eal a 
u ra lk o d ó  k l i k k  h a t a l ma  és vele a aotgalnal. atl tnondv«, hugy a bsvégaeU 
taegécjtég ikeneaivére : a aaolgalelk«a*g. lei.yurel ticwbei. nmet mu lenni

Sem M lehet et kOI«ab*n, hiasaa aki* Mindezek tapaatulaia után wtkényl me
nők at iaiaa k.vatall Ad, asnak éau ia ad rtill fel az a kérdés, bogy r»a-a oka vá- 
hoaaá. E régi példabeasédan a «ai kormáaj roauok kbzóoaégénak kormánypartmak lenni, 
agr kit karreklurat u u  és aat mondja: Aki altskint az allam- érdekektől V Ha volt it 
a hivatali adia, — at adja a* ésal m Ét ok. es megaattDL
»art et a ,h i v a l a loe ée z* végighauiiik Sohasem volt nagyobb sattks^g at
aa agaaz áUaaiarrkaaaten. — aaért bánytik «‘laa£r kod étre. »int tcoet Meri bál az uj 
várenvnkbaa m a naataaabb kaltata. tvrveaybalósagi törréaj a lAapáai haliakon

Hál a kftugaagatáa milyen ? R teaabb nagyban lagnotta, ugyaaólrai. kapui tart at 
n*«a lak^t Aki igaaat k«a>gaagala«i utón ailambala'iom baaáakodáaansk oakormáay- 

kereai. hacaak aiort pajUttagbao. rokonát«- táti ügyeinkben. E baavalkotaa. vagy ba 
b*a vagy k o r m á n y p á r t i  t a e t v é t i  ieunk. beiolyáa a kormáay haia'mi érdekei* 
l é g b e n  at intaaokk«!, — az megátkoaaa oak alumoadiUtira ée biitoaitaaara oly mérvű 
■agát aa igaaságot m, annyira megcsapolva mar. bogy as önkormányát* mm agy eb 
m in k  ki aaki. aaeioíenjrvesztésnél. Hogr prdig at a „b i*

politika uralja s v a l s U l é i s "  caiganykea. k médjára min
ik társadalma *tT*~ ^*na<l maofvnrua, — kitataa>k már ooaaa ' 

bet k&aoatégaa batriayakaál nem astaikal i* hogy aa allsnaékst aa 6aaz«s biaottaágok- 
W, aaaa éppan ceodalkoe .1 aam Ubtt, »an  bét kitárták.
hianaa: alyji<l I ldlWftiiik a kai !* A moelaai politikai araion baaoalit a

Karé« Tina vaa b u itib a a . amely móriam betacakeadeaéehea, moly at|uib- 
•ayagilag aanyK áJdaaoU volna, aa áJlam baaat, algyoagU. aig atéljára semmivé laas. 
•ak, miat S aa  ha dk  a. Ea á‘doaatok a néha ptUaaaUji>ag áletaitt latazik adni. A

varoi törvényhatósága 1687. 
évi deciember hó JK — 29-en tartotu meg 
ci evben utoUo havi kuzgyuletíL

A fótipan tarol leteheti Mamiusicz Lá
zai ynlgtrmerter elnökölt.

A  kuzgyulei zaja* vök, ■ nca hiányoz
tak botrányos kifa kádasok aem, úgy hogy 
az igazoló viUattmisy reegalakitaaanll a 
axavazast vezeti cinok Pcrttch Mihály kény
telen vök kijelenteni, hogy a botrányt pro
vokáló bizottsági tagokat a tercmb&l eltá
volítja. kftAbb pedig a polgirmeiter akarta 
a tiszti ügyészt szeksértcai keresetre IcUuvm.

Caodalatos, hogy némely ember nem 
tód különbségét tenni az utcza és a Itta- 
gyulcii terem kozott.

Mi a koigyulcieti a nuganbouu ki- 
feiezéaft hatarozottan elítéljük, lehetünk kü
lönböző vllemenyen, t ha jog*értett bitor- 
laat vagy hclytelenzéget laiunU jogunk lehat 
azl uemely valngata* nélkül megtámadni, 
de hngy ott egymáit legazcnberezzuk a 
»csmany kifakadasokkal illessük, ez mar pá
ratlan eset ulan szelet ez országban.

Pedig nálunk 1 muh szerdán ez ujMI 
megesett.

Egyik bizottsági lag a nagyterem egyik 
frlrr&l atloabalt a másikra ei ellenfelet ctü- 
ful lehord ra, gazembernek is elnevezte.

A polgarmerter u elszólta magat egy 
alkalommal. Ar ctúfogatosok tárgyalásánál 
azt felelte a támadásokra, hogy a f&ttpán 
& meltosaga alcarU így. Feledni latszik, 
hogy nrm mi vagyunk a főispánért, hanem 
ellenkez6lrg. A fÁupán rrdelkezzlk saját 
tarczaja, de nem Szabadka varos házipénz
tárival.

A ftispán Szabadkának nem jó aka
rója, hanem fojtogató nagymértére, amit 
megtanulhatott volna mára polgármester ia.

A Mamuzsics-Antiinovits párton 66 
egyén volt. A bizottságok alakitáaa allal- 
maval legalabb ennyien szavaztak, míg ai 
ellenzéket mintegy J5 tag képviselte, de 
ezek a szavazattól rlallottak.

A kozgt ule» kepe. a botrányoktól is 
eltekintve, félért egy színházi bohózattal 
mert voh buottsagi tag, aki iparkodott 4b- 
ren tartani a mindinkább derülne vált han
gulatot.

E l i i  n a p  

L

Vannak Mrottaágok.

a) A k o t i g a z g a t á s i  b i z o t t 
s á g b a  az cv végével kilepA ot tag helyett 
megvalasztalott: Lenard Mate. Dulits Jen6, 
Kopiloviu Lukacs, Dommus Sudoh éa HoA> 
mann Antal.

b) A z i g a z o l ó  v á l s z t m á n y  
tagjaiként megválasztva lettek: Horváth Mér/ 
Dulita Mark, SchulhoAí Hermán, Antunovfts 
l-ajoi és Aradszky Uros.

c) A számonkerA székhez meg
választanak : Antunovics Mátyás es Vnjní* 
TumU DanieL

d) A s t a t i s t i ka i  b i z o t t s á ghoz :  
Heverd* Mátyás, Lichtoekcrt Karoly, Ma- 
nojlovica György, Linzer András, Horváth 
Karoly, Polyákovic* Albert, Sztipics Miklós, 
Schoutan Mór, dr. Sdufiet Mór, Rad^s Já
nos, Pukk el Sándor, Vojnits hajdú Sándor.

c) A  népaevaléti b izo ttság hoc



HELYI és MEGYEI ÉRDEKŰ. TÁRSADALMI és KÓÍGAmSWI KŰZLÖldí.
KIJ »l'IZKTKSl \K :

K jf»>z é\ ív  . li ír t -■ kr. \a^\ I l i k o r .  

■Kvl í\ iv . . tVr - „ .  (i -

N o «  Vi li |’ \IC. 1 frt :.!■ _ -

Iljtv o s  sz ám  ;‘n a  8 k i. ' . ‘ii-y 16 li l lr r .

lr„  ,7. hrfr-nkiut k r 't * l r f :

Vasárnap és Csütörtökön. &
S/i'rkrs/riiM-jf : l ‘ r o k r * r  li-]mlota I. cm,

\ I t t •/i Ht nn r» -7< l l'lrtő kiiMt'lllru'M k -» -/.rk* +» 
tőin k. ;ii iin'.ijrik a ki«*l *ti»k kiil.l* niiól 

<5* h t 'z t r n f t iL  u n t !  n / fa ln a l :  > iss ;n .

H lU IiK T K sl H ÍJ :

i'iT\ I lianábo* peiii sor lO kr, * .W  1*1* fillér, 

iiílilM/firi 1iir»i<-t«'sn*'*l oIchóIiIi. 

Í T y l l t t * r  1 97 «  Í O  le r, ■vatg-y 3 0  f i l l é r .

inliidi n liir.lrtc-*nrl .'Ui kr VNgt i n fW.'r 
\ lnr<l» !i •« k i lőrtii tt %*\ I. ii 1 1 ni i  n it ......* kcn*kt

F e lh ív á s  e lő fize tésre .
Közérdekű lapul kivárniuk a u. 

(\ közönségnek nyújtani. A magyar 

•Jiirlapirodalomnak kivárniuk ezzel 

városunkban tőlünk lelhető szolgá

latot teljesíteni.

Lapunkban, m ini lit  l\ Im i i  meg

jelenő lapban, rlső sorban városunk 

társadalmi. küzmüvelődé.'i s közgaz

dasági viszonyaival lobunk foglal

kozni. M int egyesektől, hatóságtól 

ós pártoktól rovaráu l független lap. 

m jndig  lárA ilagosan  fogjuk vt'-I«*- 

«K‘Hyii«k4‘t ^a tu iu u la n i, > ha néha- 

nólia éleseb^^birálatot is gyakorol- 

nánk m indig  igazságosak leszünk 

és irmodorunkban. a tisztességes rs 

ildomos irmodor határait átlépni, 

soha sem fonjuk. Hatóságunkkal 

szemben m indig  in^zsánosak rs «>n- 

zetlenek leszünk, rs nem vezérel 

.bennünket azon szempont, hogy 

’ minden a mit hatóságunk lesz 

helytelen és rossz, s iify megtáma- 

dandó.

__T Í . E C Z A .

A zongoratanitás művészete.

Miili>n fr.nn /i.a ]i< iln̂r)' i..tz ü „Kmil rt m-» eléíró]" i'/iimi munkájában az embert mint ejívséps lénvt \c»/i bm.ir kodása túrjául, mellnek fonti* eredim-nve Atna merész. o/.mr. :» m v«|.'» Mimluláv
l«OntjH és > éjTI'Z.élj;l fk tr, hi. tzrt le f jy m : 1 ir * ." > r
U rlu r ,  < ln ÍMh'n,, é* l . r u r t . t i  a liumanintikns ne

velési irám  U'jfkitnn>>l>l> képviselői, a természet 

tu«li»m»n.i, földrajz, Hv.ám- in  mértan »tli. 

liet flru i keretébe az ember k n lr f i / i  r i / i i i j i i t  ín 

in n ták  ho, mely addig esak e^yolrialulag — 

esiipán x valláá által — volt ápo lta . K zm  nc>- 

Trló*i irány v ivm invá im k  ki>»/.-inlif'fni ma. Imjfy 

a kcdrlyvilAjc »/illto \ irm okat .Ivc /lio tjnk  «t 

V<tlijr a zntr ili,tl;-»tMply ma már a/ iw/.hanfr/J» 

Ín *  nrvrló> utjáii~7tlynnnvir<i rm rlkp ilptt. Iio^y a 

m it MÓvnl in ir  nem vagyunk k«’|>ra»rk k ifo j^ in i. 

Azt a ini.VrV L ije frzJ irtjiiL . nirrt a bcMZÓil ćn a zrn r 

kördltfrlúl ii|f\ i i«znn\lan.ik máabox. m ini a 

i f i v lo lo t  én az *rz*lrm .

Szemeink előtt in ind in a A'oin- 
«<'•/ /h7>/V’ '* >‘<í!'•<>/nk fx'b’.t i/i/ftiní/if

j:..f { .ín fű i M indazon törekvése

ket, amelyek megyénk és városunk 

lelviránozását rzélozzák a le^mele- 

nehlieii lobjuk pártolni; m in m in

den ellenkező törekvést « lenéleseb- 

hen támadni.

.Mint lapunk rzime is mutal.ja : 

fonlalkozni fonunk a m e n y i ' 

s/.onyokkal. közléseket hozunk a 

m e n y  n.vülesekről és a menyei uj- 

dousánokat nyorsau és pfmt<»sau kö- 

züljiik . a mi annyival is inkáhb 

inődunkhau áll, m inthony men.véuk 

minden részéből a levelezők n«u(l'‘" 

já ló l támonatva van.vunk.

Küzdeni Ionunk : városunk ke

reskedelme, ipara és mezőnazdasána 

érdekében. M im lanny iszor rá fonunk 

mutalni azon hibákra, melyek a 

szabad fejlődést menakadályozzák. 

s mén fonjuk je lö ln i azon utat. amely 

nézetünk szerint kereskedel

m ünk. iparunk és mezőnazdasátrunk 

előbbre viteléhez és felviránozlatásá-

A ZCIir trkllll'l lil'lllllillk« I a 
i'iiiImtí rr/rlciiilir/. a/. a<>iln-tika: »/.■ jn-ri-'/.im'nyit \ arázsolja rli'-nk. nn »t <•/ :> li muciin *<>Mi i-> l<'̂ artliiTÍlili miivi'k/i't \.iI.iiih nn\i tini \*-sz.í‘t( k kil/öll H nirrt «>*rM'<lul i-z ki |>cs ;iz • ni lirri «/í\Im'ii l<‘?riu:l> n 'ikin z«' rr/rlin« k lnli\rintj.'ili>'l Arin,lm funalakriit iM imiiiik'-t n |r̂  ni inoclili < Ivrzi tfk rüiî ália \ar;iz«*<ilni.

A zrnrcsiráját. a Ii.nix ir7i'\rt »/. említ r 

már sy.illiti'-.'tiil inn^úl>.in lion lj.v  A ^.'^r

m i‘k m;’ir r < iw m ii  ki*rálian tujri'kimy .i / r ín i  

lxn>umx.'(ik iránt. Az an«a krpr< cilr* ilnho.-íl 

Kiró rrinrkót incjm Mintát ni. Iia a **r

iiick koilv«'« já téka i .;riiqi«'t fokozni akarja, azn 

kát rrmlíMcn <LaJokkal i'-ilfniii. Hz l>izi>n\itja. Ito^y 

a ^rriiH-k öriirarni'k. ill#*t\r hangulatának ki- 

tVjezt'Wre ríHy.lfinxzi-nllojc a zenét használja, mint 

már Itonno »'Irt tprmé«7.i*ti adományt : a jcyorinrk 

a hallott <lalt akaratlanul mr(c ír tartja magának * 
anélkül, liopy ót arra \ alaki tanította \olna. ké 

pe* a/.t rrprm iuraln i. A reproduclió lio i prdifr már 

a/, emléken'- tolielm-jc é* a lialláxi érzék ím « u k  

m-jroK. M indez lia tirozott je le  annak. Iio^y a zene 

az rmlMT nzellemi életével jrcnrn* ka|iewtlatlian 

van. i> tiftjt.v annak elemei altban már élnek mójc 

mieliill .1 p e rm e k  •zellemc f«'j|o«f\r lenn r én

hoz vezet. Kzzrl azt k íván juk  elérni, 

hony városunk, mely lakossága te

kinteteben az ország harmadik vá

rosa, vasúti hálózata folytán pedig 

az elsők között foglal helyet - az 

önerejéből megkezdett fejlődés utján 

minél gyorsabban haladjon, úg\ 

hogy ezáltal, ugy az országban, 

mint megyénkben, méltán megillető 

!i Ivét elfoglalja.

A szerkesztésben különös gon

dot fogunk fordítani arra, hogy la 

punk m inél változatosabb és érde

kesebb tartalommal jelenjék meg. 

Törekedni fogunk, hogy úgy a m ű

veltség magasabb fokán á llók , m int 

a kultúrát kevésbé átöröklöttek la

punkban azokat megillető részt m in 

denkor megjejhessék. Kzell ígére

teinket lapunk kiváló munkatársai 

által, támogatva, melyek közé társa

dalm unk kitűnőségei sorakoznak, bi> 

i“ válthatjuk.

Megnyugvással azon biztos tu

datban lépünk lapunkkal a n. é. kö- 

zönség e|é. hony az bennünket, ki-

lmU-» a /én. ked. ls lohnárHolöja. A/, érte lm i 

.1 ^ e r m r k n . l  nem M-|.v/.ll.-TiT{ rrA H képzetri- 

II’ •> nem torrá*.!. Iiaiu-m a szi-rzi-tt képzeli in í  

""z.";-!' t;iirviw a/ j*merefi te*ekenvnrpnek ered- 

nn n 'e  \ i  érlelim-i tellát p|i> kell toremieni a 

_"\ ermeklieii a/éri n/ ké^.l.l, fryilmölrKr.zi.. mint 

n liansér/ék. M iután, tehát a lianjtérzék az. 

emlier s/elltMni W.rrs e/.'t, ||,-k ol\ fonton ténvi*- 

/.»ír k.-pe/i, m iután a lianjffrzék a lap ján , a zenn 

már formán a lerm szét által van az ember- 

lie o lira * «■/ kil^ 1 a/ á ltalános zenei érzékink 

alapja m e^ tP itr . m im án  a zene tmlvrlé*<- »nk 

»/.elletni terne/ot fn^HaIkn/.taI fejleszt. Iii^y 

ez által nem esak a kedélvi. de az értelmi nr- 

v«i«-v||rk Ík hatliatoM előmozdítója. * vé^re m i

ntán a zene ni rn<-»»k a s/.en»edélvek fékeiöje 

»’•* a/. erko|<-«j tin/.in--\- ápo lója, de e melleit a 

képxelera. iilé». p indolkoiláa. érzelem, akarat 

irtb. nemeniője. rnné l tojev* a /.ern- mü*elé<tft 

k^z/inyitaen venni, vagy pláne mellénni nem 

Ha liad  h a modern nevel«« keretében, a/ em- 

tw*r nMliaoputto> fej|p*7.té*e é« kiké^-zé^'-nél a 

z*ue jf»/<^üt ri izi&srpa *rL,»-fnutr'l.
A lenét már a/ i»-knr népei Í!< leli«mer- 

lék. Itykngura, a zenét Urtotla a |e*liatá*»aM*
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O f U a l  p o  p o f o A b L

■aktplal m  t M«|

P rU p tu p au jll li Šestll g o d in u j^41 8e onda dotične Čilaoniee, ka-
jfane i. t  d. za njihovu ljubav 

jrado ili iz uioranja pritplatili. Tako 

ćedotični naši nučolui prijatelji dóéi 

na lak naáin — bez novaca — do 

nadih novina, a ujedno timo i nas 

, inoralno i inatcrijalno pomoći.

Pntplfctui iiviti akU jo dockdinji
a *  tiU vu  godinu 8 krona Uiti 4 larimu,
da po godioe 4 krano „ 2  *

i u  fi«tvrt „ 2 » 1

da

Stupajući u novu — 1898. — 

godinu stupaino véé u šeslu gó- 

diau novinskoga života.

Danas je i hala i vrana zinula 

na naá naroduosni .opstanak, to 
sadtt ne saui() da no siniino bu- 

stati u naáeui novinarskoin radu 

nego sada u kritičnom, opasnom 

vriinonu po narodno-prosvitni i 

po narodno-privredni život naé 

moramo jó i  sa većoin voljom za 

rád i jóé čvrftćora istngno&ću nego 

dosada dalje boriti se za sveta 

prava bunjevaőko-áokaőkoga pu- 

ka dók zakón i pravda nu odrii 
pobedu.

Mi ćeuio dakle od evője stra- 

ne sve raoguće ućiniti. Oćeličeni 

5-ogodiónjim iskustvom — bez 

hvalisaoja velimo — mi bi pored 

tnalo veće i bolje polpore od strane 

/iniloga nam Roda nego áto je do- 

Badaoja bila, inogli uinogo vide 

uraditi za na6 narod, te tako dakle 

u koliko potpora od strane Roda 

naáeg bude obilatija u toliko éeino 

i mi bezbnžntji ijaő i biti a rád 

nam u kőrist Roda plodovitiji i 

uspiöniji, te prije dóéi do ielje- 

noga cilja, prije narod u pobedu 
izvojevati.

Ugledajmo se na druge pro- 
avićene narode í Svaki, koji bi god 
rado őitao naá list ali nije ujedno 
•£»d i pritplatiti se na njega, neka 
*vagda i svugdi gdi dotiőni rado 
svraóa: u öitaonioama, 
gostionicama, mijanama berber* 
nicama zahtiva nafie novine, * pa

No ovim niamo htili to da 1 
au óva „zla vrimena* naatupila

Upravniltve.

0  zemljoradničkim zadrugaraa.
Sraki razuman domaéin prí kraju 

godine prigleda avoje raćune, da m 
uviri koliko je u toj godini napriduvao 
ili cár i nazadovao i da aklopi prora- 
ćune sa idurfu godinu, kako bi lak&e 
„ubvatio kraj a krajom41. Öve »atom 
proile ekonomake godine nai vridni 
zewljoradnik »a atrahom je prilazi o avo 
jim rafiunima, jerje unaprid bio uviren 
da ée i ta godina „da mu pojide iduéu 
godinu“, moida jo4 i vifte nego iio je 
nlanj«ka ovu godinu pojila*. A to tako 
Inra evő véé nekoliko godina nepri- 
kidno, te uai temljoradoik ne aamo 
<1r ne inoie ni tvoj teiki rád da na- 

| pUti, nego mora i glavniou (kapital) da 
'okrnji — mora da ae zaduži, da eebe 
|i avoje ierani i da podmiri eve druge 
isdatke, koji tu mu neobbodoi, a na 
napredak ne ami ni da pomi&lja Íz go
dine u godinu mora uvik da uídane pa 
da nU: „lani ja bolje bilo“.

Ali 1897 godina kao da mű je naj- 
▼ile xacrniU aa aerodioe aroje. To jaaao 
potrrdiuju t sranitoi ixriitaji o ataî ja 
orogodiftnjih uaiva. Néma aamnje, nai 
teaüjoradnik pored a?ekoliko|̂ Éeuinor- 
nof trudnog rada avojtg porod tve- 
koíike itedaja anje — imorao (mate- 
njalao) naglo propada.

aamo na naieg zemljoradnika. 1 dru- 
gima nije bolje, ali na njegova iznu- 
, rena ple^a ovaj ‘eret ponajriie kanda 
' oavalio, a mi to zár najtele kao cilina 
'kao narod oai<iairo za to, ito ae nai 
f naroil veéinom zemljoradnjom bavi. Po 
izvaniftnoj atatiatici od-1890. god. vidi 
jae da u utoj Ugarakoj. od ukupnog 
j atanovniitva 76 od ato bavi ae zemljo- 
| radnjom. A u Trojeduici 85 od ato za- 
I nima ae poljoprivredom. 1 u aamoj utoj 
LTgar<koj, u onim krajevima, u kojima - 
Srbi, Bunjevci i áokci liv© u voćoj miri,

I vidimo, da ae viie od 75 od pto od 
| ukupnog atanovni&tva bari zemljorad- 
Injoin, na primer: u Bačkoj 78 od ato. 
j U Trojednici joft je reái arazmir. Tako 
| u Lici 94 od ato, u PoleAkoj iupaniji 
í 85 od ato, a u Srimu 80 od ato od 
ukupuog atanovniitva bari ae iakljufiivo 
zemljoradnjom. Kao ito ae vidi dakle 
po ovim podatcima zvani&nim, ogroirna 

| veéina (najmanje 30 od ato) u naien 
' narodu bavi ae aamo zem^oradnjom. A 
I ta većina je u velikoj opaanoati, jer i 
| godine ua godinu propada u ímanju.
; Za to triba avaki da prione, te da na- 
! iem vridoom zemljoradniku pruii ru- 
ku pomoći, koja mu je potríbna, da ga 
iz ovog jadnog atanja izbavi i apaae.

Krajnje je dakle vrime, da ae véé 
jednom i kod naa otpoéne rád i u tóm 
pravcu, aamo je pitanje: kako i na 
koji način? U tome ae moiemo koria- 
titi iakuatvom drugih naprednib naroda, 
koji au jói maogo prije naa oeitihovu 
zemljoradnifiku nedaéu. Kője ma i mal( 
pratio rád naprednib naroda na ovom p» 
lju, mogao ae uririti, da aa oni óvón 
velikom slu naieg dóba tratili lika t 
raanim udruieojima, kojima je oil, d. 
zemljoradnika ua prari pút aaprédki 
izredu, da ga ne eaoM aaénvaju od 
oai romaién ja, nago da ga i moralao 
oanala. Medjn oaobito palajaaa-
aloft^ja Zadrtge% ko
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Beköszöntő.
Városunk kezdettől fogva az egész 

országban nagy katholikus városként 

ismeretes. Daciára ennek, a város kö

zönségének itl-olt a legszentebb ér

telmei sértettek meg, aunélkül, bogy 

ezeq sérelmek cáfolata helyi lapjainkba 

befqgadtatott volna.

Emellett hazánkban az egyház- 

politikai kérdések annyira előtérbe nyo- 

nultak, hogy immár megyei és városi 

közgyűléseinkben tárgyaltainak.

Ezen körülmények között városunk 

és vidékének érdeklődő férfiai — érte

kezletet tartván — kimondották, bogy 

a kath. szellem érdekében politikai és 

társadalmi hírlapról kell gondoskodni.

íme lapunk ez elhatározás folytán 

indult meg és kezdi működését.

Ismerjük helyi és országos hely

zetünket, a melyben működésűnket 

kezdjük ; ismerjük a teendőket, ame

lyeket hasonló helyzetben kath. sajtó

nak végezni kell.

T  A . T t a  .a ..

Riv«llség és UQfelelleGséj'.
(Egy kis tudó it inyo« caav«gta.)

Mikor ezt a ezimet ide picgáltam  a tisz
ta papiros felsó felére azzal a szándékkal. bogy 
mindjárt neki gyOrkőzönt s sónak a két so
kat jslentó fogalom nak a tartalmat legom 
bolyítom. eszembe jutott egy volt physices pro- 
fessorom, a  ki igen komikus em ber volt, az 
latén D jugtasss. Szinte előttem áll mo6t is 
azzal az érdekei törő* szakállal, miotha most 
is látnám mekkora grim/unokat vágott a le g 
kom olyabb tárgy előadásánál is. ig y  kívánván 
érdekew bbé tenni az a nélkOl ia érdekes'tu- 
dom ásyt. M ég most ia főiemben csengenek
—  akarom mondani „ ko n ga n a k .u uiert a hang 
úgy dőlt bcJöift. mintha valam i kiállításra re 
mekelt óriást- bordóból jö tt voloa, —  mondom 
tehát m ég most ia főiemben kooganak a nagy- 
foolow ágá, mimikával kiáért sz ava i: „ A  hidey  

a meleggel nem eü en ke to , csak en nek alsóbb  

fokát jelenti.1* Em i szeretőéin én ia kezdeni
— waeek s n^ ^ t k  a  totoiáb« piflgált szavak 
’ aa luparodiMv*.- »A

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a 

politika terén mindinkább oly, titkos 

műhelyekben gyártott ideák kezdenek 

érvényesülni, melyek, ha elterjedésük, 

raig nem késő, meg nem gátoltatik, 

nemcsak legdrágább kincsünknek, ősi 

vallásunknak, de sociális jelen szerve

zetünknek is romlását elősegítik.

A társadalmi téren pedig ki nem 

látná az erkölcsök oly mérvű ingado

zását, mitől minden igaz emberbarát, 

minden hazafias honpolgár kell, hogy 

visszarettenjen.

És ezeken a modern bajokon az 

u. n. liberális rendszer sokszor nem

csak bogy mitsem segít, de legtöbbször 

az álliberális elvek szolgálatába sze

gődve a bajoknak közvetlen kútforrá- 

Bává lón.

Ilyen helyzetben mi, a kath világ 

legjelesebbjeinek ama meggyőződését 

fogadjuk el lapunk vezérelvéül, hogy az 

országok, a társadalmak, igy tehát a 

mi társadalmunk is, ezen közös bajból 

csakis úgy fognak kiemelkedni, ha a

m űvelt tlenség a  m űveltséggel nem  c lk n k 't ú ,  

csak ennek alsóbb fok át je l e n t i *

Csak hogy most már ott jövök zavarba, 
bogy a m űveltség és műveletlonség mérésére 
miféle mérőfokot Állapítsak m eg ? — m erthogy 
akár Resm ur, akár Celsius, vagy *kár F a h 
renheit hőmérője egyform án alkalmatlanok 
erre a dologra, mindenki előtt világos. Taláü 
Edison, a lD-ik század legnagyobb föltaUiója 
tudoa legjobban kisegíteni a zavarbúi; de mert 
ilyen forma eszközt még ő sem produkált, 
(a mi igen nagy figyelm etlenség tőle,) nokem 
meg nincs rá időm, bogy bevárjam , m íg a 
nagy felfedező ilye« valamivel lepi m eg a 
tudós világot, lellát magam állapítom meg & 
léptéltet.

Ennek a m egállapításánál in figyelem be 

veszem nevezett physices professorom okta
tását, a mit a hőmérő léptékeinek készítésé
ről annyi jó  akarattal s a jobb megérthet >s 
végett m ég több kéz és [ábraozdulattal elő
adott. „ V é s t ü n k  egy] üvegcsövet —  mondja 
az én tudós professorotn -  m elynek egyik  

v ége egy gom bbe taélesedik ki. O ly a n  fo rm á n  

né» ki, m m l egy bunkó* bot. E s t  m egtöltjük  

higanynyol, o ttan a d d ig  hevítjük, m ig  a t

keresztény eszmék a politika, a társa

dalom terén az őket megillető helyet 

elfoglalandják.

Mi tehát a két ezredéven át fenn

álló, a nálunk bonalkotó kér. szellemet 

fogjuk lapunkban szolgálni. Jelszava

ink : Istenünk, hazánk, királyunk. Ezen 

elveket fogjuk hangoztatni városunk 

és vidékének politikai és társadalmi 

küzdelmeiben. Az ezen elveken alapuló 

közvélemény szószólói óhajtunk lenni.

És bízunk, hogy ezáltal politikai 

és társadalmi fejlődéseinket oly áram

latoktól fogjuk visszatartani, a melyek 

városunk és vidékének jelenéro és jö

vőjére veszélyt hozhatnának, múltjának 

ellenben konzervatív, lojális hagyomá

nyaival ellenkeznének.

Lapunk ki lóg terjeszkedni főké

pen városunk és vidékének nevezete

sebb politikai, közigazgatási, kuitusz- 

ügyi, közmívelódési, egyleti, tanügyi, 

gazdászati stb. közönségünket érdeklő 

mozzanataira. De nem fogják elkorülni 

figyelmünket a nevezetesebb hazai,

t égét be fo rra sz tju k , hogy a levegő bele ne m en

je n . M o st veszün k egy m edenetét, s est a  

h ig a n y n y a l telt bunkósbot ala k ú  csövet btle- 

állttju k a  medenacébe, m elyet olvad ó jć g g rl 

toltunk meg. M o st m egfigyeljük, hogy a t ol

va d ó  jé g  kötött m en n yire  sü ly ed  le a higa ny  

s a  m eddig sü ly cd t, azt a  pon tot m egjelöljük  

e :  le s i  a  fa g y p o n t; a  m it a z tá n  l ie a m w  

is  C eisiu s szerin t z éru s sa l (0 ) je lö lü n k  m e g : 

Szakasztotton ilyen formán csinálom t 
dolgot én is. Veszünk mi is egy bunkós bo
tot, ezt mi is odaállítjuk, a hol a műveltség 
fagypontját keressük, t. i. egy em ber kezébe 
a kiről gondoljuk, hogy a műveltség jótékony 
melege szivét egyáltalában nem hevíti, t 

aztán figyelő álláspontot foglalunk el. Ha 
azt tapasztalnak, bogy az az em ber a sa ját 
m űveltségi, vagy mondjuk m űvelelleaségi fo
kához képest kész ezt a kísérletezési eszközt 
arra használni, hogy embertársát vele vérben- 
fag jb an  hagyja, ennyi inűvelotlenség láttára 
bizonyosan m egfagy bennünk is a v é r; e sze
rint konstatálhatjuk, bogy a kísérlet alá vett 
emberben a műveltség a áll, an
nak m űveltségi fokát zéru jfi^ BQ N H tóljQ k, s 
vuljró u«v mondjuk kL- htojf omK—.
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Eltilnt szavazó lapok.PlébáDOI választások. ^  embernek tartja magát
ez a popé mondja meg ki hallott* a 

U • U(7 ki.«M»*g.»».ljik «ii» l)01tf4r«».l«iiek « t. küv.lel«ít > Ltt „.V"”c,k" U*‘* .
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* kMzdd tftrtt, sehogy mf̂ î mcneijüli mi a valódi téuyállá»t, kisií at szavazó ctédu'Akat Penica Mihálj 
azt szükség eaetco tanuvil is bizonyil- j ae“ •lAndekoess, banem feledékeny ségbtl 
, | ttfatoi:« e', ee aajoalja hogy Mák egy pilla*

JÛ  i D-. I. i i * , na,r* " ,é’rtírt«r® *doa okol a véleila*.Kuluatata P»l egy »lk.loom.al lel- How „  „jatltoua .
ment a városház áboi Mamuaits Láiár i czikkczö kiábrándítják másodszori lévediaákAl 
polgármesterbe/, a kit két hivatalnok- a kivetkezőkkel.
kai fgytttl a táját uobdjdban talált. | A S:l TYréi pitbánaci válasxtáf alkalmi- 

A mikor a popé belépett, as egyik | MihAIJ *®dö kaldö.ué«!
h<vu.l»>k UO.UI távozott, . ^ lk;, .. . . | iituaési es megk< r Jléai tOrtioeUrđl, — k*la>
•toslua. mrt Igtu Higi* .limteau „ íq„uM , ko..ik«(tkM k<wl,oi. U#nk

olvasói olflu iádra van as, hogy plébéaâ 
ismervén Kulua- rálau'at 19U0 ári dcoiamber M^Sduilai

«!“ d«'\'SZr-SiSZZi"iBtB . a*r>M M a
ajtói Bouû  ° iiihily áiraaiéki elaökCt m««bm fai.

Mi lađ »efayufadoi végcetében,
MB Jarikói troehitit ragad éc telktlr- 
l#t iÉíi»leá»al as gruátoc, bogy as 
4 ttáppéfü politikai énúmém lék

\iwftht Mrolaásak fel 
iflrddaéiik vek, 

mMMtatefehb hasugaágokkal 
•I aifaai aa oncágot, erre

* >* “ “ intUj. Mka.Hlii.Mml, ott > A. MgNaMMoéMI »AppArt, a Colo

4baI«P)

^ $ prt&rtmlft (Üi ^ hlihtt tátrai
im m  Mgy*^1 41
ÉriO  A M V  p kalaa i a^ a

a *  » iihe—1U Itoor as 5 jelije
Hm■ mÉi Félix ca. kMoaok jelttléaé- 
«e1 »lodai «MmM« uélkfll játékkal

A mgbmkott tábornak sem volt er< 
kö!«i hátonága a hrlybe i organonuk 
• ít VkiékíU«“ önteni ki
krakodÜM ktenyeikft, vegkeieat̂ k as

cadL A polgila 
-áteé

reaihea vasene,
nem oaakodván be, egy negyedréaae 

kiojüotL
A taakca teremben msembe iUva egy- 

mbaaL, KuluataiU eloadu kérelmét, a 
uiibea páxtfogáaát kérte a plébánoai 
vála*xtáara.

Mamaiita Lkskrt polgármestert nem 
lepte meg es a kérelem, mert arra már 
régen el lévén kéuittlve,kijoleutette,bogy: 
A  S ient T e rv i templomi pU bánuü  állá*

As is tadva vas, ba%j a 
fortéul • aaaak erodmiikjéft aM 
Hikálj ssavazat i 
• re be, annak reodjs áa vádja 
*s u tudva vaa bofj Peitics Miháij 
jgyet eUetejiett aag/oa t. i. a a 
a válaastat uub a fóupáaaak Usdni, — mM 
«sk a küsgyQléi nUn vetlek áiua. Uát MM 
elJtuniljuk a t<M*i I4n;állaat enAl:

L̂ jkau v&iassiás uiáa a fOtapka as« kár* 
•tea* lo iezla  D a iiu  Jo o fl fd jcs jsO b B i (Ohhak 
jtt.uulcubeo, bogy o«g vaaoak-e a csavaaá 
ap.k. buhw Jq (i Uj}oqj.ú kijeJeoieUa hagf 
ni a vili3i'*s ut.iu a*̂t.bos vetts P*uot 
4 hkj ráJas&uui eloük, ié neki nem adta 

r-ö  a  tOupáa m je'eo levő i*er(iM  M ihAtJt

iadkt i i

ra J uem prute;fdüiatjii mátiiuvo. akár- 
a«fa dara/aat aa Alkotmányt abliao /tyw£ Mm ê MIl meyialasiuűdt, de ott 
•yOasOrOgték •» rá*ó fajdalmukat. fog küzdeni. Ennyi volt az egész.
‘ A« alkotmányba® n.e*fjeient köile- ^  Aâ ufía 0 p0tydrmtster Hubájában ...... ___________
■áay 0«ak agy bemr.s.*g a va'ütlaniág V(irakuió hivatalnok ú, — a ki ezt eskü lölh,vw, a ku*j a âavaió iapakal adja ál, 
la flUlfntéaekti(l. A többek küzrttt azt mt,lÍ€tt u î jUxwiú viejtiösiUni. <uue Kr.ca Uikájr k.jo.toiwie, h»gj •
fc áUr̂ a, hogy Mamu.itt LárAr po’gir- MmJe0 a kötlevel biatonarúl Mlo- * î s«ih.d eluuria. A )*m

K....UÍ«nuuf.»i-'ou. t#u ^ ^k.k.rtrt.,«.oéiitiirto- 4Vk«.*?7
béé, ka at írásbeli ígéretet test k(>| inonaotl korlCé togAfc u)#ilM lt#tt tagU ^  h i^

kogy ManjUHcb Lízár tudta ( i ’ujjuit mi azt nagyun jól, hogy cr-; <ilkulllUk, de szavasai laookai ni 
éh k alá agyar t  aélkl1, a politikai P Î̂ Keuy »ebet Utütt a pánszlávok és a »em. E«.ua etedaeajrt a Omyk 
tok iráayitáaábaa vagy »esettsébon részt Mlvén az a vereség, mert tojeteoteuék, — a toupaa eaaakaUpjia
atm t«g wsif f Az alkotmány ua int tokkMÍ ^^bbau foetett voiaa a bst.
CalaataHa mt nem fogadta volna ^ plébánián tartani a pánszláv
a8i kljeleatette volaa, bogy o’yaa, vagy ttl<g#k#l| de nagyobb lett volna a
kaawJA értebU lekMéat aláirai, tiltja tért „ b̂ taai, mert hiába a
%, MkémnaiM tudatlan nép legyen u  bármily magyar
■ éM UrimtMk aaak mám, bogy ki ^ a vallás köpenye alatt köay-
MMi «* * »mg kOslemimyt az Al- ^  ^  uikák* keaivaaa

f Jbt aaaki sem bazidhatta 
(oláaa oaéljibél 
Knlû uito P*l,

taat.

jiar erAiyev#kbhaoAoalúTiatd Parteca MikUpt 
d«|7 a sxavaZó lapokat rOgtOa â ja ál **•» 
sa a toTMDiMtn ekaorva ainnseaek. Em Partim 
MikaijosfjroakeUedT̂lafadiaálagáa kiseey 
a>aon oda ■yiiaifcoiea, -* kagy tâ a a fik

Per lios Miaálj eeeaayilaikasaia aisfiáa attfea 
áviaoaiefc aiOuféa s«oba|aha la mim 
kaiaiaoák, de ba a atarajó lakokat alt« 
lehetett lottalálai, — aaaa aradmáayl ü 
iotop in tadamástra akarták kasai, aal m

*jkmvüSEixb* fél i r  ra^U4Mi# vaa ewtolveu
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MAMUZSICH BÉLA.

SitrkMilKaég é» Méliivatal a
l**i - út «m . ba>a aa rlAftutAttk • kés rátok ktUéaadfk. - 

H l r i t M a s k  
Kraasi éa Flicker késyvsy— déjáfcas wlsUskflH.

■ é p b o l o n d i t ó k .

, UH fofcrnár 1.
Szabadka városa messze föld *>n híres 

fcilunó buezkai boráról* bámulatos nagy 

ivóírólt páratlan vendégszeretetéről, de 

még [óbban derék bunyó népe vallásos 

vakbuzgóságáról.

Sehol sem égetnek a Boldogasszony 

tiszteletére annyi viasz - gyertyát és 

sebol nincs olyan veszedelme a kap 

papoknak meg malaczoknak husvét, 

karácsony idején a szegény kolduló 

barátok nem csekély ürömére, mint 

nálunk.

Bizony, szép dolog is a vallásossúg!

Elmerülni mély, feneketlen mély 

igazságok imádásába, a melyeket se 

nem tudunk, se nem éizékclünk, se 

nem értünk, csupán hiszünk ! Hinni egy 

jobb világban, jobb sorsban, jobb 

ténybm mint 4 melyek bennünket 

körülvesznek, mert ez rút, mostoha, 

rossz és igazságtalan I Hinni egy közös 

atyában, a ki az igazság hírforrása, a 

ki ismeri a gondolatainkat, óhajainkat, 

határoz élet és halál fölött, — a nélkül, 

hogy valaha létezésérűl a legcsekélyebb 

bizonyságot nyújtotta volna, a nélkül, 

hogy csak sejtelmével birnánk is :

voltaképp mi a jó, mi a rossz, az 

igazság, az élet, a halál, a ' lélek, a

világ, __ hinni mindezt épp őzért, mert

hihetetlen, végen* eszünkkel föl nem 

érhető; —  ó mily magasztos, tiszte- 

letre méltó eszme ez!
Mégis, hogy tudja az a végtelenül 

bölcs mindenható, a ki cspán azt az 

egyetlent nem leheti meg, hogy a vég

telenségnek véget vessen, hogy az »dót 

j eltörölje, hogy önmagát megsemmisítse,

a kit porba hullva imádunk, eltűrni, 

hogy személyéből torialakot, gúnyt 

űzzenek épp azok, a k>k követeinek 

adják ki magukat: a papok ?

Mert nekünk úgy tetszik, — de ter

mészetes hogy nem úgy van, —  mi

szerint vannak élelmes emberek, a kik 

igen jó üzleteket tudnak a legszentebb 

érzelmekből, a hiibSi-' ű/ni, s úgy 

rémlik, mintha itt. köztünk, c jámbor 

városban is akadnának ravasz Jiczkúk. 

a kik üdvözölt mosolylyal, imára szé 

jlesülő ajkakkal, irgalmas szelídséggel 

[hunvorgató szemekkel, s drága gyű 

■rűkkel megrakott kezekkel e’y a meny- 

Ib'I véletlenül kipottyant szentet akar

nának mutatni, — s a mellett hidegvérrel 

i csinálják meg az üzleteket a holtak

lelki üdvösségére, az élók elbolonditá- 

sára, Ígérvén nekik eget és örök életet 

oyomorú fillérek fejében, elengedvén 

összes bűneit annak, a kit lépre csá

biihatnak, s átkot szórva annak fejére, 

ki átlát szilájukon.

Ezek a bizonyos urak ökölnyi, egész 

vagyont képviselő aranyborjút hordanak 

nyakukban, s mig a szószékről fennen 

hirdetik a jótékonyság erényeit, selyem 

zsebeikben titkon olvasgatják az ara

nyakat : vájjon elég lesz-e a szakács- 

néjuknak — harisnyára.

Ezek az urak a vallás vigéczei.

De ne beszéljünk általánosságban, 

hanem térjünk emberünkre, a kinek a 

kedvéért mondtuk el e bókokat.

Ez bizonyos szent ember, -stereotyp 

példány lévén, mellékes, hogy milyen 

névre* iíilel, — meglehetősen ismert 

alakja az ó savanykás mosolyával 

városunknak, s az a maroknyi csapat, 

mely köréje csatlakozék életre-halálra, 

c%ak azért sütkérezik az ó szent suga

raiban. mert meg van róla g)őzjdve, 

hogy e tisztes férfiú igen közeli atya- 

fiságban áll némely szentekkel, köztük 

Mária Magdolnával.

ütoltó kenet.
HlradA* «r«4tti Ureaija. —

Irta: tfsrvat t.

Mihály apát nem tartozott azon tiszteletre 
méltó lelktatyák közé, a kik egyeiábos, bűvös 
nerapér esalfa kacsintására sutba dobják a 
breviáriumot és szűzi fogad simái kai, s mohón 
lieUwk Vénás kéj-berkeibe.

. Ellenkezőleg!. Neki kfilónös élvezete volt 
ftbban, hogy önmagát testi vágyainak fékezése 
é* elnyomóit állal sanyargass, bogy hajnal- 
lói késó estig, a BoJdogságos Szűz iránti 
hódolatinak szakadatlan könyfcaései vet adjon 
kifejezést, minek következtél*!) lassanként 
fiiy tiszleletre méltó viszony fejlődött, ki köz
tük. bogy Mihály apáinak az égi Kivuazony 
pirotakoiója folytán a legvérmesebb réntényei 
lehettek a menyortzágba jutáshoz.
- A* ördög azonban nem alszik.

Mikor Mihály apát egy azoka'isnul hosszúra 
jájúU éjtatoskodáslól kimerülve épen az álom 
egyetlen gyönyörének akarta átadni niegsa- 
pjargalott testét, tórögtek ajtaján.

— Ki as?. dörmógötl bosszúsan.

— É n  vagyok , nagyságo s uram . B aptista, 

a  zárda kap usn óje, szólt kívül ogy re sí t i  fis 

han g. A  fejedelem asazony szalasztott hozzád, 

hogy jö jj  tüstént a ly ám  az irgalom  nevében 
egy haldaklót ellátni a szentségekkel.

—  Ah ! m ár ugyan  ki ro !n a  ott oly belep, 
hisz' délben m ég m indannyian jó l voltaink ?

— B e it *  nő vér, já m b o r styám  ; ugyanaz, 
a ki csak  pár hónap ja lépett szüzeink rendét)«. 
H irtelen rosszul lelt, s  most is eszm életlenül 

fekúizik , ha u gyan  eddig m eg nem  halt 

szegény.

" Mi sem  term észetesebb m inthogy az apát 

azonnal az in dulás készületeihez láto tt. F e l
ő lié  a  lelki tisztaságot je le n ló  kan n get, az 
spo-itoli h ivatást jelző  sió lát, s  m agához 

vevén  az Ú r szent lestét és a szükségeseket, 

ílin d a lt  m agasztos h ivatását teljesíten i.
A  zárdában n a gy riadalom , kétségbeesés, 

kezek ló r.'e lése , hó fohászkodás volt. B eata  

nóvért m indenki nagyon szerelte.
A  fe jedelem -asszo ny feltartóztató  a  széni 

férfiút.

— A lyám , azótt, légy (árelatnm el egy p i l

lanatig , m ig a boldogtalan  B e a ta  ruháit rendbe 

hozzák . . . H iszen se jth eted , hogy felriasz- 

szúk a lé llságá b ó l, kifúzl&k keblét és eg yeb e i.

hogy a vérkerin gés m eg ne akad jon . —  noha 
fá jdalo m , nnt sem használt.

— T iszte le tre  m éltó nflvér, — felelt a p a p

—  hogyan bátorkodnám  én egy p illanatig  > s  

késlekedn i, in kor egy haldokló lelkének jö v ő 

jé rő l v.-*n s r ó ?  T eh á t te a férfiút látod ben
nem, s n«*m az Úr köveiét Y F e led ed , hogy 

Isten és az A kiválasztott*! nem csak a hit

vány szóvrten , de  a csontokon és veséket) is 

álta lié in ak  ?

— Igazad van, szent atyáin . B ocsá ss m eg 

egyű gyú  szolgálódn ak. Menj tehát hozzá, % 

az Ég á ld ása  és irgalm a koronázza m űködé
sedet.

Mihály apát belépett a  beteg  nó vér szo

bájáb a.

O lt feküdt az ágyo n  egy h alván y m ár

ványszobor azem vakitó, b u ja  helyzetben. A  
fantázia legdicsóbb Vénusa nyom orék •  hal
dokló szem hez képest, — ah, ilyen lehet t i  
ördög, m ikor egy kherubot a k a r elbuktatn i.

A szent férflú bam bán bám ult az á llító lagos 

haldoklóra, — gyakorlott azem e eg y  p illa n 

tásra  észrevette , hogy ilt  a  veszedelem  o k a  
csak a túlságos, oktalan , ostoba önzne*tar 
tóztatás.

Milyen könnyen lehatna aian séfileni..
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Bács-Bodrogh varmegye lermeSnretéa 

központjában : Szabadkán u ir  régebben 
bctséd tárgyai képezi a megalapítandó 

megyei politikai uapilap kérdése, s ez a 
kérdés oly sokáig volt napireuden, hogy 
ugytaólván a köztudatba ment át, hogy 
Srabaiikán egy a kOs ügyet becsüle

tesen szolgáló, pártoktól és egyénektől 
tejesen független napilapot kellene meg* 
teremteni.

Kétségtelen sz, bogy ennek a uapi- 

lapnak legelső sorban Szabadkán kellett 
megindulnia, nemcsak a varos lakásainak 

számarányát vére figyelembe, amely ezt 
a várost as ország harmadik városa?* 
teszi meg —  de különösen azért is, 
tatK egy napilap csak olyan helyről in
dulhat ki, ahonnan gyorsan éa kelló idő
ben, érdekkörének minden legkisebb 
pontjáhos Íb a fővárosi napilapokat meg« 
előzve — tehát ax újdonság ingerének 
biztosi tékával mehet útnak.

Ebből a szempoutból is úgyszólván ki

váltságos helyseiben vagyunk, mert alig 
van as országban város, ahol a vonat- 

közlekedés oly sArfl és olyan alkalmatos 
velna erre a czélra mint Szabadka. 
Mert a hajualban elinduló vonalok rövid 
pár. óra alatt a megye legtavolabbi pont
jához is elviszik a lapot s as olvasó már 

a kora reggeli órákban kézhez veszi uj- 
•ágát.

Ez tette első sorban is lehetségessé 

ezt, hogy jelentékeny áldozattal járó vál
lalatunkhoz ügy a kiadó, mint a ster- 
kesztőség vállalkozott — de ennél Is 

nagyobb biztosítékot látunk lapunk bol

dogulására nézve abbtn sz iranyban és 

abban a törekvésben, mely a lap meg
teremtése körül bennünket vezérelt I

Tevékenységünket egy határozott és J 
ezéltudstos, de kétfelé ágszó irányban 
kell megvalósítanunk.

Első sorban is, a nyilvánosság kép
viselői vagyunk és független bírálói ugy 

mi, mint srakértő munkatársaink min
dennek, ami ugy a b f l-  mint külföldi 

politikában o r? 7 « "o s  köjügyünket «;r* 
d*-kii. Midőn *-z iran\lian teljes íú"get-

utk fogjuk tartani a baladással járó 

liüeralin eszmék diadalának elősegítését, 
miut ahogyan kötelességünknek fogjuk is

merni, ösziméu és uyiltan az államgépezet 
bármely részének bibá*| működése fűlött , is 
véleményű uk kimoudtgát.

Esen függetlenségünk tudatában egy
forma jóindulattal fogunk viseltetni bár
melyik, a haladást, az országos érdekei, 

a magyar nemzeti szellemet Lászlóján 

viselő parthoz és tisztelni fogjuk vé
leményűket és eljárásukat mindaddig, míg 
hazafias jóakaratot látunk tevékenységük

ben. A vélemény-szabadság tisztelete mel
lett tiyiltan foguuk rámutatni tévedése

ikre éa hibáikra, — de virzont elisme
réssel fogunk adózni minden egyes lépé

sükért, amely az ezredéves Magyarorazá- 
got az uj ezredévre előkészíti.

De amily lelkesedéssel támogatjuk 
majd a hazánk boldogulásán törekvő jó* 
akaratot, éppúgy kíméletlen ostorozói 

akarunk lenni mindenkinek, akik akár 
hatalmi körűk önző gyarapítása végett, 

akár elfogultságuknál fogva is alkalmat, 
lanok arra, hogy nemzeti erőnk gyara- 

pitására és összes küzügyeinkre jótékony 
befolyást gyakoroljanak.

Tevékenységünk másik része a megyei 

közérdek védelmére fog irányulni.

Ennek nagy fontosságot tulajdonítunk, 
mert tulajdouképen ez adja meg teljes 
mértékben létjogosultságunkat.

Bács-Bodrogh vármegyében a közszel
lem nemcsak hogy olyan mértékben ki* 
fejlődve nincsen, amely mértékben azt 

ennek a nagy éa tekintélyes megyének 
ogy terjedelme, gazdagsága és nagy in- 
telligencziája feltétlenül megkívánja, — 

de éppenséggel kihalt, amiért is mielőtt 

fejlesztéshez hozzáfognánk, előbb is meg
teremtésére kell gondolnunk.

Ennek a közszellemnek a hiánya min
denütt érezheM, a társadalmi életben 

éppúgy, mint az ipar és kereskedelem 

terén es ez okozza azt, hogy legvitalisabb 
érdekeink hiányát csak érezni tudjuk, 
de nincs meR a közakarat, amelylyd l»a- 

! jamkat eloszlatni tudnók.

[-V iad a lu n k  lesz te h á t  a z  é rd e k k ö rö k  

M i-rm -n  w  « s c io jir .r to i it a ja ,  v a la m in t a z

azt a Lö/üzelieiuet, mely u»y anyagi, 

mint szellemi haladjunk f«-liéilen bizto
sítéka. Feladatunk lesz ennek a köz- 

szellemnek figyelmét taterelni kuiiuralis 

intézményeinkre, a uepnerelésre, a nem
zeti erünk' gyarapításai, valamint ar. 
emberiség védelmét szolgáló humánus 
mozgalmakra.

Hogy pedig megyénkben fokozottabb 

mértékben van szükség arra. hogy mind- 
ezen feladatok teljesítésére egy politikai 
napilap vállalkozzék, azt beláthatjuk, ha. 
figyelembe vesszük azt, hogy megyénk

ben magyar anyanyelvűnk lűlytonos 
harezban áll az oly sokféle nemzetiségi- 
nyelvekkel. űitzen Bácskának délibb részé
ben még sok hely van, ahol a magyar* 
ság még be nem hatolt, és Bácskán aV 
azerb napilapja vao, de magyar nincs, éa 

a szláv terjeszkedés is nagy előszeretettel 
tekint a hajdani Vojvodina területére.

Ntm láttatunk előre a .jövőbe és nem 
tudhatjuk, hogy a viazonyr»k milyen sú* 

lyos feladatokat fognak reánk róni, de 
annyit bizonyosan tudunk, hogy sem fá* 

radságot, sem kólt&éget kímélni nem fo

gunk czélunk meg valósításáért és hogy- 

OgybüTgaloromal és lelkiismerettel akarunk', 
miedenkoron a magunk kijelölte téren 
helyt állni.

Ha a megye nagyérdemű közönsége, ' 

amelynek szolgálatába állottunk és-« 

melynek íté le te  előtt állunk, mkdtzén- 
törekvéseinkben bénátokét támogatni fog, 
— ha a müveit közönséget sikerül 

meggyőznünk arról, hogy k ült urai issión- 
kat írakértelemmel és szorgalommal tel

jesítjük és ennek folytán nemcsak pár
tolni, de terjeszteni Ás fogja lapunkat és 

így fennállásunk lehetségessé lesz téve 
akkor hálátelt szívvel fogjuk köszönteni 

megyénkben a közszellem ébredését.

Fogadják tehát jóindulattal az ajtajuk
nál fserényen bekopogtató, de lelkes 
akarattal és a mazyar A gy iránti köte- 
l«»sségtudá5sal felruházott aBácskai Nap
ló "-t, legyenek elnézek a kezdet nehéz
ségeivel való küzdelemben elkerülhetet
len, de egyelőre nng m eg b n c sd th a itj fo
gyatékai iránt i í  g yő ző d je n ek  m eg aprói, 
h o g y  am időn p a rito g a n sk b á n  r e s/ i^ it ik ,

leus'.*«{ürikei k im o n d ju k , e/zH  

lez tu k  art. hogy ér>n»i*_'V k«V *!'-s'

■«.! Jtí- 

"M illk-

ez« li 
:ik

nN‘ kk<.>"k s r a h x l  te r je d é sé t  gátló  

<>k !»-kri/í!.-c»* jiJtal tnp t̂errtntcni

a z /a l in»‘ny*!;li cs haz.in'.; ü^yér 
c a « |a k !

A s m \m t6 « ć |.
O liajra b*rm cntvo  kü'd m a leg ú jab b  f r .m c / u  es 
m i^ c ! n t ! ru bskeln :* g a^ d ry  n i n j t c m e n v c t

J P  a  1 n i  cl y
C T  ir ic : f jb lb  k1i a u ! t ( ( !

Q z o s c c i ,  & z ć c l i ć n y l - t 0 r .

; m  o n  a
?•» :J y t Ui;
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N U B K U F M
TÁ RSADALM I. S /.lil'IK O DALM I I S SZAKLAP.

A S Z A B A D K A I  I P A R T E S T Ü L E T  H I V A T A L O S  K Ö Z L Ö N Y E .
>6tXl loktli/a . UTRĆPOIZ. ^e:cio- sícrk.-u PATAIT LtNARD. I '•»*«■: kcs«t > HIRTH LIPÓT.

R fy c i  u  ü t i ok  k » ^ h n '.k  r 
Uluh : Kn i»y A. N. ji-lor 
ktdteeUan, ko ic* sán-l.r 

K : r» t  l . t v ín tukr

..Szabadkai Iparoi Ifjak Művelődéit Koré" 

Meojelealk mlndeo ho l-en ra 15-en. 
h: 'i «gée»  é v n  2  ír t .

Mi okozza leginkább az Ipar hunyiitlisiíL
Ennek a megfejtése vajm i csekdy  fejtörésbe 

kerül, s mégis a helyett hogy az illetékes es 

axra hivatott tényezők a ha jon segitenenek. in

k ább  utat engednek a további sulyedcsre.

Nem akarom  e vád alól az iparosokat sem 

ki menteni, mert első borban ok a hibásak, de 

hibás m ásod ko r a társadalom  es leghibásabb 

pedig  a  hatoság törvényhozással egyetemben. 

H ogy  miért, az is leirom röviden Kulörösen az 

épitó iparok között, m egvan egyesekr.el az a 

telhetetlen kapzsiság hogy egyesek szeretnek 

felfalni az egesz v ilág  m unkáját, hogy másnak 

ne jusson semmi, es hogy ezt csak reszben is 

elérhesse, szalad áz epittctohöz sok esetben ht- 

vatianuL, hogy ó olcsóbban elkészíti m int bárki 

máa is olyan igereteket tf\sz több esetben, m i

szerint az építtető a mar más»al m egkötött szó

beli vagy Írásbeli szerződést felbonrja hogy az 

ő ked vezőbb a jan latát elfogadhassa.

M ikor azután a munka be van fejezve, akkor

itja epittető miszerint mégis ő húzta a rö-

j videbhet. mert ós 'w pu l'o lt m unkát kapott, d rá

gábba t m intha egy m egbízhatóbb iparosnak job- 

I bán meglizette volna, kik nevük szorgalmuk 

) után a közbizalm at már ki is érdemeltek.

A  szabok es czipeszeknel mily hátrányra 

van a házonkivuli m unka kiadásnak. Ezekm-I a 

munkások azon a czimen hogy ők önálló  iparo

soknak mint segédek dolgoznak, sokkal több 

privát m unkát válla lnak, termeszetesen m inden 

m egadóztatás nélkül m int főnökeik , ebből fe jlő

dik az úgy nevezeti kontárkodás a melyre alant 

vissza terek.

H ogy  miért hibás a társadalom , vagyis a 
társ j^ ’al'ur.r.ak :>.:i n -.td’ya a  'akt-*! az iparo

sok elr.ek, b izonyítja azon körü lm ény hogy Sza

badkán a hol m ondhatni az ipar m eg csak a 
bölcső korát éli es most kezd fejlődésnek indulni, 

merem állitani. hogy ez időszerint nagyon sok 

iparágból k itűnő szakképzett iparosok vannak, 

a kik mint úttörői az ipar megteremtesenek. jo-

„IPAROSOK LAPJA" TARCZAJA.
Tóth Antal jutatomjátéka,

Ily változatos czini az.rt kellett mi*rt három cso

port Wépzódott a f><!<l'7!tw/M akarom mondani a föld

szinten, mc’.yck mindemke a fenti .{ ezun kozul egyiknek 

hívéül srtgódott. Hadd K i|c- or.inu t kiki ugyarnint akarja!
K itinben nrm ken getem. !) •  ^ra teh.it 1
Van nekem rgy hCm s in  etett b.wat >m kivel min

denbe*« egyetért *k, m.ndenben fW-toz >ru (sokan tudják 
hogy ki a2 rí ez í pontban f >g’a!ta össze a tízparan
csolatot ‘ íe fzte  Mózest!) mond\an:

I. (iyózódjcl tm*g ro'a, hogy van Isten!

II. 1 arsd meg az ai am törvényeit!
III. Légy .»íVMietON!
• A K itsakn.ilync* os^zeutkojésbe hozott e testi 

lelki bar.it ó m m a l mert ujabb 'A parancsolatot szabott 

elém m e ly e k  megdonthetctlenek maradnak idők múl
túig, Kzvk:

I. Korúd a 7-es Z'idcsramot! (A 9-cs is a z ! Kzt 
is jo lesz megjegyeznünk !)

II. Fogl.vd mindennapi imáidba Hegedűs Lajost.

III. Higyiél Halmay szinlapjanak !
* Ha ezt nicgtrs/-d. jamlvir színháziatokat'*, sok 
*niet!ensf[.'t.,! mented meg f.íjdalotni*>1 gyotrutt ki-

j vancsi lelkedet, a kiábrándul*« boldngito érzetével 
k;.-/. maid szuiiyegtelen utj.lra a földszintnek s illatos 

j ar.’.'.r.i gyanánt szívod kejteit oromtól duzzadó melledbe 
| a petróleum és g.-.,-lantok gyouged illatat.

I Igi’n, e7'■ »KV ^ legalabb m  nalam igy lesz !
I Nézzük a M parancsot egyenként.
■ Ad. n o . [., Hét felvonás egymás után kissé sr 

1 egy idaclistanak de egy H'>z*nkirMynf kivételre ta 
I igényt. A I. fe!v>.na-.bari elmondatik, h o g y  a népunnepen 

1 Kiara (Hahncl Aranka! házasságra !ép maid Arany- 

j v«iry özvegy gr f:ie 'Ács Irma fiaval Andorral (Tóth L.) 

1 Ad no. II. I enkő Mihály, kisbiHokos (Tóth Antal
megtudja, hogy leanya a r<*zsa királyné.

Ad no. lll. A r-'Zsaunnep kezdődik s a legények
I k -7ui szamot tart ra Virág Jancsi (Ferrnczy), hogy A 
| lesz az, szá n ■: tart, szép dalokkal kedveskedik, illa  j.»l 
| truiom osszetevesztem itt egy kicsit a fonalat, de se 
; baj!) Megjelenik a grófi csalad zsarnoknöje l ’ávay grófnő 
i (Szepesi 1’.) os megfosztja illúziójától a Rozs?' -ralynót. 
j l.z  kétségbeesik es vízbe dobja inagat mi után atya is 
í ellökte magától. (Itt egy kissé felmelegszik a nézfi de 

hamar kiábrándul.)4 

j Ad no IV. Tenk&né, Klára mostoha anyja (Havasi

ISz. î i ma véietlenul nem volt komika, hanem dráma- 
hftsnó) vallatura fogja Aranyvary grofnét ki megtudja, 

hogy fia nem az b fia hanem a megszégyenített lány 
I vélt fiának kedvese az ö igazi leanya.
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A BÁCS-BODROG VÁRHEGYEI FOGGBTLENSÉGI ÉS tt-AS PÁRT KÖZLÖNYE.
PfetolcMt« :

Dr. BAL O GH Y ERNŐ.
K«kl6* tttrktutfl:

BRAUNJ HENRI K.

S i« rfc» u t6* 4g :
iik nua Yoj«kk-p*kit» I. «

Kiadóhivatal:hu. Vcjaick-palcu Mluul

A ml zászlónk!
Tit esztendővel ezelőtt bontotta ki a 

B Bácskai Hírlap* Bácsbodrog várme

gyében a fUggetlen Magyaromig zász- 

Iáját, hirdeti azóta a magyar nemzet 

prófétájának: Kossuth Lajosnak igéit 

és ülteti el a negyvennyolcas eszmék 

plántáját Bácsbodrog vármegyének vér* 

áztatta földjébe.

Az ige most testet kezd Ölteni, s 

plántából már tulipántos virág fejlődött 

és pártunknak a harci tusában meg* 

tépett zászlaját győzelmi lobogóként 

lengeti a nyári szél.

Büszkén tekinthet vissza a , Bácskai 
Hírlap* tízesztendős múltjára, mert vész, 

vihar, harci tusa jelzi küzdelmes útját 

az egész vonalon. Az egykor hetenként 

négyszer megjelenő újság, nem törődve 

a közönynyel, melylyel esztendőkig kel

lett küzdeni, a magyar állameszméért, 

a nemzeti kulturáert es a magyarság 

hegemoniájáert kelt lelkesen síkra. — 

Majd napilappá vállott, hogy a negy

vennyolcas eszméket minél hathatósab- 

barf terjeszthesse. Soha meg nem tán- 

torodo hivséggrl lobogtatva a fUggetlen 

Magyarország zászlaját — szórta ezernyi 

nyilait az egvmís után következő hat

vanhetes kormányok es a szabadelvű 

pártnak nevezett, must immár porba 

dőlt hatalmas kolosszus felé.

A csak imént lefolyt nagy küzde

lemben, az abszolut-kormány nemzetoló 

harcában mindig ott állott a tüzvonal- 

ban. Lelkes gárdája hévvel-tfizzel irt 

cikkekben szórta a mergezett nyilakat 

a becsi kamarilla es a központi tör

vénytelen kormány felé. — Amikor a 

megyei sajtó egy része áruba bocsáj-

lap* maradt hiv a magyar nemzet al

kotmányához. Támadva a kormányt, 

mely alkotmányunkat és Önkormány- 

satunkat megsemmisíteni igyekezett és

hihetlen változás állott be, hogy Bács- 

Bodrog vármegyének élén független

ségi főispán áll. Mint újságíró, lapunk

nak hasábjain es a budapesti lapokban

azokat, akik hozzája szegődtek. Bízva fejtett ki publicistikai működést, 

a nemzet megváltójában: Kossuth La-• Társszerkesztője lapunknak a köz- 

josban és annak szent szavában: «Ég|pontban Gál Rezső dr., a megyei Alg- 

és fold megsemmisUlhetoek, a magyar j getlenségi párt jegyzője, 

alkotmányt megsemmisíteni és a ma- *

gyár nemzet függetlenségi törekvését! De lapunk munkatársaivá lettek a 

azonban elfojtani nem lehet...* hír«; vármegye publicista országgyűlési kép- 

dette, hogy: «Lesz még ünnep a vi- viselői is, akik lapunk hasábjain fogják

Iágon, lesz még feltámadás. . .»

A uBácskai Hírlap* tántoríthatatlan 

hivséget és a nemzetnek a minap le

folyt elethalál harcában kifejtett küz-j 

delmet méltányolja most a vármegye: 

függetlenségi pártja — azzal, hogy

lapunkat „Bácsbodrog vármegye függet
lenségi él 48-aa pártjának" egyik or

gánumává tette, mely a megye többi 

függetlenségi sajtó orgánumaival kar

öltve kívánja a nemes célt szolgálni. 

Cserkoszoru ez a győztesnek, mely 

büszkén Övezi a harc után homlokát

Lapunknak főszerkesztője a mai nap

pal B&loghy Ernő dr. orsz. kepviselő, a 

vármegyei függetlenségi pártnak szer

vezője és ügyvezető alelnOke. Ó szer

vezte, lelkes táborkarával együtt a 

függetlenségi pártot a vármegye olyan 

kerületeiben is, ahol eddig alig volt 

talaja — és az ő agilitásának köszön

hető, hogy a vármegye régi hatvan

hetes várait a negyvennyolcas párt 

vette be. Ó élesztette Fernbach Károly- 

Iyal, a megyei függetlenségi párt volt 

elnOkevel és a többi vezerekkel a nem

zeti ellenállást a vármegyeben, mely

totta a hitszegő kormánynak hitet es!nemcsak a szabadelvű pártot, de a régi 

meggyőződését és a magyar nemzet központi megyei kormányzatot is meg- 

vonaglo testen akart ünnepi tort ülni.l törte, úgy hogy a tármegyei kormány

varosunkban egyedül a . Bácskai 7/jr-Uatban az a meg esztendővel ezelőtt is

f ’jYíecca
I  9  pirsfi« 1000

I
- ^ __ tLiáf a fa

i  lufin. qyiptoBl 

szinrki Mhrtlyth

pirtfit 1000 Ürb 3 kor. 60 flll.
. 40 .

kifejteni az országgyűlési függetlenségi 

párt irányát és követendő harcát a par

lamenti küzdelemben.

•
Állandó publicistikai es irodalmi 

munkatársaink a következők:

Főszerkesztő : Dr. Baloghy Érni.
Fele lős szerk .: Braun Henrik.
Társszer kész tó : Dr. Gál Rezső.
H elyettes szerk.: Havas Emil.
Főm unkatársak: Dr. Székely Áron 

és Lukácsy István.
P o lit ik a i cikkíróink: LányiMór, 

dr. Láxár Pál, dr. Lovászy Márton, gróf 
Ttleky Arvéd orsz képviselők, dr. Fi- 
scher Jákó. dr. Kalmár Antal és dr. 
Pataj Sándor.

Belső d o lg o zo tá rs a k : Dr. Ács 
Jenő, if}. Brenner József (Csáth Géza), 

Kosztolányi Dezső, Magyar Arthur, dr. 
Molnár Jenő (budapesti tudósitű) es 

Lázár Antal (bécsi tudósitó).

Külső m unka társak : Barsy L., 
Bibó'Bige György, dr. Decsy József. 
Fárbás József, Hesz Márton, Kiss Béla, 

Kovács János, Loósz Istrán, Prokopy 
Imre, Szobonya Bertalan, Toncs Gusztáv, 
l'áli Gyula

Politikai rovatunk igy bátran fog ve

tekedhetni bármely vidéki lapéval, pub-

O u n ato n
torigwaiir« hernyó irtó szer

»ily . . .  6 kei.

* lt||«» 
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• K a p h a tó :

Srdélyi D. és Tásj
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C M  M* n p B M l 'y  co -

llpBa pe*i. !& Kao jmct Hancii.eH uoriaHHTO jejHOM Rpajv nowarau y pajy ho.iiikhx jncTOBa, aa kojc

OBoerpanor CpncTBa 6ahhI>c cc h mcchhh oiih cmapajy ’h BacnHTaBjjy MHTaone.
Ohhm nogpeLcM y CjOothuh ii|>bh, Lm- ctbjphma, ho hmuro hc y tojkKoj MCpH ja  UjfiH^Ha BppMewa cy nana ja  3a ca* 

piuuiuoM uiT&Mnaun, cpncKU jmct nő j hmchom 6h upH tóm cTuapH o j oimiTcr HajmiHor :ma- oncraHaK nauier Hapoja y obhm KpajciiHxa. 

„liaHBaarni* U  ija octbjc HejoTaKHyre. IIpCMa jaHaiiiH.HM okojuocthm« Ham na|>oj

Kao uiTO je  ooüh&to m&muho jc cko-| Kao hcuojhthkkh jhct, itao o j t*Tpa- y obhm KpajcBHua ticMa jpyre oCpaHe uch* 

po jeceT rojMHa y Uoaöopy je ja «  HejexHH Hana m iiojcjHHaua cacBHM hp:urhcho raacHJo cboja jaBHa riacHja, 3*to jaRje Hyauio.j* 

jmct n ő i hcthm BasHBOx. llMajyLH HaMCpy j a  Hehe cjyacHTH hhkakbhm OTpaHaMKDM uejbHM.n ja  chh KpajciiH Hnajy oiioja nocróHS nac-Mja,’ 

uoRpeHex iiejeJbHH jh c t HenojHTH'iicor cajp- uero jejHHo onpaujaHHM 3Kcj>aMa h HirrepecH noMoLy Rojtix Le re iuupu cjojenH Hapoja 

au ja  h to upBH, LHpHJim<iM uiraMnaHH, cpn- Ma Hapoja l ’pncKor, m cbcm/ oHoxe iuto jc oőaBeuiTaBuTH, 11 joaHaaniM Tero^T-H 

CM JHCT y CyÖOTHUH, KOJH 6M ÖMO H&MCHiCH R ijp ö  HJlll HapOJ yMHO, MOpajHO H MaTfpH IUKO Ha npOCBeTHOM T*RO HCl*/ H Hft*Ma- 

xpyniTBeuHM, npocBeTHHM h MaTcpHjajHHM hh-! ja jno  ja  yHanpejH. ' TepHjajHo* ho iy . TpaxcHTH Hcnma jesa.

repecBM* norjaBBTO CpncTBa y UasKoj, ao ca- CaajiH uojaB y HaiuCM H ipojv  oucilh- ÜBaj jh c t Hnje noRpewvT 3aT0 ja  fiyje 

merj cBojnx npajaTexa n jej*iOMHim>eHHRa, BaLeno ca HeuoMyLcHnr nejHuiTa HapojHHx c jeiNHM BMUie Ha 6|>ojy h ja  ne na ro «ajo

KűjH MH iy  HaMepy vojy ojo6j)aaaxy, a H^HHTej*ec«i 6e;i oöjHpa Ha jh'ihocth m cTpauicc, iHrajaquor cBera cpncKor. »10 xoiic ,sa y
no CBojBM HA30pHMa jomao cxm jo  yBepeHA, a pynoBojHhe Hac yBCK tíjkh ,* ja  hcthh) chomc xpyry Bpiim pojoiyf.iiHV :iajaliv, ju  

Aa 6m T&KOM jmctv BeK no HCTaKHytoM iipo- h upaBjy' y CBHua QHTaMtHMa HJHe«'«uo. rtyjc jonyHa pajy  bojhkiu JiirTona Hauiux.1:™.! 1:,. to  HOO* •Hí'Mft 110 H4I(V)JKTM (Ih 'I*  CC TpyjHTH ja  IHI|M*.t IK'.IHKJIX ÍÍVKTMH>9̂

HajHcicpeHHjcM yBOpcity pacnpasxaTH iwja cbctjoct joiiHpc* y cbc Kjiajoue r j*

■Ti ajî  •■*»<
*UaHHHa.

UpecraiiKOM n]>a<iBaMMiiaM y CoMőopy, Hatua ijpKBCHo-iuKOJCKa avToHUMHa ohta- hma Cpöa, Gyje MajCHa cucTH.tKa, Koja Le 

Miao 6h npasa cbarh ■ 6e3 nperxojHe 1 H>a h nparuLo öojpo cbc jora^aje Ha tóm ja  ocbct.ih Ma camo jejaH Kpaj oKOcrpanor 

joaBOJe öHBiuer BJacHBica ja  nonpciie hob uoxy. l ’pncTBa, ofiyqauajykH Hapoj ima je KopncHO

■ jhc t ca mcthm Hajhbőm y  tu jh ro  BHiue,| MeljyTHM y cjyMajy HccyraacHocTH inje aa H,era h Koja cy vcjobh M,*>roBa omianKa 

{ UITO ntj HOBU JMCT He HUa3M ÜHUIC y TÓM HCTOM ca HaJIIHM MHUiJbeH.CM y THM UHTaH.HMil. VHCK y jaHaillHoj rOJHXMaCHoj 60p6ll MaTt‘pHjaJll3Ma,

MecTy; no ja mb ce hí 61: Mor*» -peöauBTH Lcmo pajo ycTynMTM Metrra y obom jMt-ry u C Tora Le onaj'jh c t Hapovnry na*H»r

M ce ja ‘ opacTHM Tyl,HM upauov hjh l.ih- I nponiBHOM MHiuxeiby, ja ce Beli h y cam̂ m oőpaLaTH na jpyuiTBeHC h ckomomckc npH-
1 pasa« Tŷ a npasa: to  cam jpxa - , .:io ■ obum Mcry ^yje npo u KOHTpa, jep Hac rtw - jmkí Mame, h pacnpaB.i,aLc cBa uáxwa mi-

^  ce ofipanM ianau,eM h mojoom ca öbbiuot robojh uenpMCTpaHa xyfiaB hctmhm h Teauta 7 ■ n>a Rója HJöHjajy ua noBpoiHHy m TpyjHTH 

•< «0CJejH»er RjacHMKa-MajaBaoua n ojroBOp |»a 0CTaapeH,eHa CBera 0H0ra, dito je jo6pu h ; co j a  npyatH Hapojy npaKTHWHe noyRe. 

nor ypejHMKa n i;aiBaMHMak rnc iu ’iocTy I V  | KopHCMo no Haui cpncKU Mpoj. j Eho y cycejHOM üaHaiv hm* bkiii«

oprajefiaLa, He 6h jh  oh HMao iuto iipoTMB; J Ihct oBaj ftojpHM okúm Le motpmth éne no- mpchhx jhctosa, kojh y  cbomc Rpyry cai HHM 

Tora aico 6hx ja  cbomc JHCTy, rojh can Ha jaBe y Hámén HajK»jy, h ojapaLaTH Ham mcc- | Hcnyu>yjy CBojy 3ajahy h jecy jcjHO moLho

uepaH y C j’őothuh j a  DORpcHCM, ja o  MMe th th  h HeaoKBapcHH Hapoj o j cbhx aa&iyja, a cpejCTBO aa caqyna&e TaMOiuH.er L'pnciBa y
„BavsaHMH^. HapoiHTü o j  Hecpemor couHjaiiicTM«iRor no- janauiBiHM tciiikhm npujuKaMa.

CnoMeHym BJacHBR oja3Bao ce Mojoj K|>eTa iuuw oh hc 6a 6ao hcbhuo nporaibaH, :ia.\aLy nauier jmrra pacBerjHLcMO jó ik

moj6hca HajBeLoM roTOBOiuLy, h HjjasHn mh h TpaacuLc ja ce Hapojy ’ jpyrMM cxojbbm J 6o.be y teiajy Batucr paja, a xoLc jh  oitag
je rjüco y CBoje taro h y hmc 6nb[ubx cayse- x uaKOHHTHM nyreM noMorae, HaHMe ocTBa 

CMRa OKO rora iict*, j> boj>ho ycryna ne caMO peibeii one 3jpaae sxmhcjh, 0CHaBau>CM n3eM- 

apaBO ynoTpeöy H*3iBa finBoier ,l> >MBa-| a>opajHM«uuix 3ajpyra“. 

h iu u ho yjejao OBJaniLyje Me, ja noxpe-; Ilarn jmct MMaLe y tojhko MecHor hna- 

naeM HQBora nGa*tBaHH«au y CyóOTMui Mory I iaja y rojmro Le upouTy najüby noua

■acTaBrm ■ rojane nuaaceiba n liaiBaHHHa1*, 

a u  mije crasao aa ycJOB̂  ja  HacTaBROM 
• rojMHa Yjejao upaiBanM ■ HacrasaR oj 

opêamMn optBua Tora jmct a.
ilp e iu  TOMe jaHam&i npBH 6poj hobo- 

n  „BaiBauaa* HuaaeLer oa*e y CydOTHigi 

.flou&e auaan-M iao 1. 6poj „BaqBaaHM* 
X I. rojMoiB>er re^ja.

„Bamnui*. ic miaanm jejaa nyr ^e 

46U 0, ^  MáMC&té je s*^ jpyurraeae, am- 
aoue, npocMne 1 ' narepajaiae nrrepece 

.nÉ;r «apo4» 7 öaiui aejtfcaMa jy pun«,

jmct onpaBj&TH cBoj nocTanaK, to Le aa 

RpaTRO BpcMc noRaaaTH cbojhm pajOM, a noita- 

aaLe m o j3mb oHora Rpyra, komc je HaMCH.OH.

^a 0m CBojoj He jaRoj oajat« Morao 

utó 6aie ja ojroBopnu m ja 6h He caxo 

ocarypao oncraHaK 0B0ra jacTa ho yjejHa 
bjwmchom  ■ npoaiMpHO My jcioKpyr, pawy- 

HearojHHM orojboctm ma jóm yaex 3naTaH j HaM ua o jjm b  U T a ia iR e  nyCJMKO y npsoK 

MMyLaH 11 MHTtiMreHTaH je o  H>eroB *«Byje)í pejy y Ba<iRoj, a no toho m M3 ocTaim  Kpaje- 

HO.npM TOMe QeieuLe npewa caja&eMl sa cpncRix nonaBrro cpncRax qirraoHHua m 
npocropy  JHera cse OMO, nrro ce jo r a ^ a  y  I jpyuiTaBa, aoja cy nossaHa ja npare paj 

u e jo u  CpocTay — ■ nrro ima o no rra je r1 n e ioR y m o r CpucTsa. J'je jHO m oibm  óné

H>aTM jora ĵMMa ■ nojaBMMa y Rpyry Ha 

mer Hapoja y Bauoj (rjc ■ npu

3aa«aia.
^He rpeőa OHaJOBaataBani vecne imcto- 

Be, sója Taso^e w u jy  jeny  3ajaLy aa ma- 

pea^  npocaere a cbcctb na y  y » n  r p a u  

Uaxa. Uecajr a c r o u  ej ynpaao Aodyur a

pojoiyöe itojH cy *emn4 sa nepy J»  Me 
CBojoM capajH>0M nomoMokR aaBOje.

y Baja M ke obo . noĵ y3eLe aa RpaiKO 
Bpene oapaa jan  cboj nocTanaa aajaaiyjei 

Le ce osaj uct aairtr̂ Buya uonmi 1
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POLITIKAI NAPILAK 1 krajoár

rfesaatd : D i. IW Unw  L*]oi.
Dx. BoUta 7ókm1

8s«r*esztóaég te kiadó b Irat jj 
Sattfeiayl.sfeM S-fc tiAm.

uj esztendő.
KUxdolen terbe« ével hagytunk ma

gunk mögött, s legédesebb jutalmunk 
a iesajlott küzdelmekért, hogy jelsza
vunk i Isten, király éa l^aza mellett 
híven kitartva, még mindig lankadatlan 
erőt érésünk magunkban, ac igazság 
védelmében, as igasság terjesztésében 
megkezdett harca tovább folytatására 
most is, mikor lapunk második é\fo 
lyamába lép.

És most is esek a jelszavak fognak 
lelkes tani, hogy szent egyetértésben kö 
réjök gylljtsünk mindenkit, s egyeattlt 
erűvel kttzdheaettnk aijigaiság diadalra 
juttatásáért.

Isten nevében, a király és a hasa 
javáért lelkesedve kesdjttk mrg lepünk 
második évfolyamát.

A Szilveszter éj.
Egy ér, egy évsxáxad emlékeit akar 

tűk feledni es ér, as évssáaad otolaó 
napján.

Elakartuk temelni nem oaak a múlt 
keserveit, hanem a múlt örömeit is, 
hogy * « pái savartalanabbul élvesbee- 
sttk a jövT M n T  IflkUnkl 
reményt

▲  sokaságok ezrei ftsöalöttek a 
templomokba, hogy hálát adjanak a  
Mindenhatónak meg csőkért a fájdal
makért is, melyokot kifürkészhetetlen 
igasságosságábaa rájuk mért És es a 
körttlméay as, amely a saeltan világ 
titkai iránt hitel kelt a lelkekben, bi 
sonyiiékot ad as ártalomnak a sejtet, 
a kinyilatkoztatott titkok igassága 
felöl

Nem a kétségbeesés hiteüenaégével 
haladnak el a templom előtt, hanem a 
megmagyarázhatatlan odaadás boldog 
éneimével térnek be lehajtott fővel 
hálaadó imát rebegai a végtelen ssel 
lemnek, aki eltftk nem volt idÖ és bőid 
volt tér, aki elöa nem less sem idd, 
sem tér.

A kdbadé ÚÉ—iW if .
Ünnepik Sailvesster nappalán és éjén i 

diskúlluseplését »  umpltmbaa kesdte.

Edével 'odúit a kivök serere a templr 
mólba. Aki elvégezle hálsadó imáját esik 
nebtren törhetett át a sürü sokaságon, bogy 
bolyát siljon másnak.

A sióul Ttrís templombsn JfmumcJk Há 
tyá* prépost p'ébános sumdott két SMOt be 
•sédet: msf járul, a mátlkat banyeváciai. 
a vallásos hit erejéből (akadt szavak kata 
fisára lelkesítettek. A bálasdás szavaival a 
jövóre kelleti erőt r smvekben,

EjíoUr as elrendelt éjtéli Bicére érkezők 
caerbi töltötték meg Ssabadka templomait, 
üzeut áldozsi, melyen míndra másadban 
oaak egyszer vehetnek résst a kivOk.

£s ezen a misén a 8seat Fereoes rendiek 
templomában olyas eseménynek veltak tanai 
a ktvök, amely assmlny méltó as oj ssásad 
kos, meiy Magyarországra nézve is millió 
titkot rejteget sribébea. Muküa István kán 
tor most olóaiör kesdts magyar étekkel az 
«jlé:i misét Magysr snvéaek lelkesedéséből 
(akadó tette mtg less OrOkitve a msbartkri 
Siót c'i j nezitk zárdájának lOrténHs^beo, 
meg Szabadka vámsának történel^Ébea. A ma 
badkai templomok haraagjaiaak sünt ákita 
tol kellé imásában, amely súgás ss éjfél 
csecdjsLen könyebbea emelte a lelkeket a 
-«g—> ■i as a magyar éaek méltó kiséret

Aa sál íslyasúm több helyen a hálaadás
bán BMgkÖnyebbUll stiwsl ipsrkodtak jól 
eüölteni a letűnő saánad utolsó estéjéi.

A hodkoUkui Ufé̂ fylttbm.

A bstb. legény egylet belylaégeibeo i 
•kertit Ssüvssster estélyt rendeseit Az 
sdás kesdete 8 órára volt hirdetve, de már 
télórával elóbb a asgyterssi 
toue as igen dissses kOHeség. As sstéljt s 
ss egyesületi dalárda férfikara nyitotta meg 
elénekelve Staeke .Egyleti jelige* eaimü 
négyszóláu dalál, süt Saéesy Fereaes »Le 
géay boeea* es. aMnolégja követett melyet 
Kakevszky Qjula e. r. tag adott elő tenné 
n^«« íliiiinm^ial és a táigynak megfelelő 
hűséggel. B bevesetés után as tgyltti tagok 
aét susdsrsbot adtak elő. As eisr~*- “ :— 

^A tsgsdás" bohózat 1 i 
"iein M. aián irta üokemy 

tJserepiö mMéiyek voltak; kosmaáies Üau 
mees Imre, földbirtokos: KoUár Fái, a kocs

márqs kemijs: 8iám An<a>. 1% Ujjas, 
osok ; DaokA Jótsel és Mo'n&r L»jos, 

pinotér; Ivánovicn Nándor, bá2Í«olga. Bar 
tas 8imoe. inu ; Bodioa Ferenes. A máaik 
bob*zat exime: .A dicsötég h ĵjil jár* Irta 
B«kelt 0. A. S mélyek : Mudli: Tíkficaky 
Poter, Lucielia fltvcfy : Síékolj lf&rgit k. a. 
Fiaskpaa Félix, képiró : Sinmect Imre, L*dia: 
Iváoovios Katinka k. a., Jóbn ; Winkt̂ r Jó 
zsef. A fellépők Ta'amenoyieD derekasan 
mt á̂llták beiyOket, de irtgia ki kell evei 
nttnk : Saám Antalt, Tikvier.bj Pétert, Síu 
«í^S Imrét, kBlönfisen pedig a Tttod̂ paerrp 
ló két kiassssonyi: Székely Margitkát és 
lvánovioi Katinkát, kik szerepüket ueglepó 
btuéggel és lelktMdéftsel adták. A két bobó 
zat kost égj ének szám lovait kelyet; 
Chioágó induló énekli as egjvstlleti d&lárda. 
a m»gAn ssólasoUt Fazeku Uáyás éneklé 
nsgy vwvrel. A bobóraiokat ismét monológ 
köveié ugjsnesak Fazekas M̂ ijráa sikerrel 
d a e d Qabányi wEgy ideges ember*1 ci- 

moDoiógját, mire BA pertetes f ul“ humoros 
dalát énekli el as egyleti nétyts férfi kar, 
Ai ttnntpéiy u’olsó pon'ja volt ac HUjé?i 
kOssöntó" tartá B^noi latvin A kOtiOnUI 
trfhsrf aiáo a második kor ina fólgOrdalt . 
i n é .  sésökötOnséf el kellemes megltpe 
Us értse A miapad k*lat;*i MfOnt as újév 
jelképe, mely a kövttkeiökböl állolt. Legfe 
lél látni lebetott a bírom fO erénynek, a hit 
nek, reménynek s a szeretetnek képmelfiit; 
a bitet jelképeste Tikvietky Jolán k. a. egy 
keresstte', s reményt QÁifly Róziks egy 
korgoonysl, v<gre a szereletet pedig Radnios 
llooka k. a. a kesébe tartott égő ssivvel. 
Klóttttk egy óriási lojás állt, mely kirteleo 
sséipaitant ■ egy kis leány tnnt e<'ö belőle, 
kesébe tartva egy felíratott, melyen a követ 
keaök voltak olvashatók: ,1900. Boldog 
újévet*. Körülöttük még tObb nö és férfi volt 
osoportoaitva, bogy as egésznek fea;öibb ala 
kot adjanak ; as egésset pedig a közönség 
tapsa és éijeasés közt sikerült görOg tttz vi 
lágitotta meg. Evvel as előadás végett ért s 
a megjeleoi vendégsereg azon tudaual távo 
•ott, begy ennél a kedves ünnepélynél kelts 
mesebben ss óévet aligha zárhatta vo nabo. 
Rémünkről pedig aat kívánjak, bogy ««y 
a rendeső: Kersch Mihály e, li. elnöknek, 
mind pedig a szereplők nemes éa btugó Iá

’T’-friT ,T J í .

Dr. Heiszler J.»
Haris TherM^pzrk. oaaút ineUett

djrégjmAdsk: Iwri, KM* iUlMVUtt, bjM| lavMíiA fti rtai

Jsviln rsa: Az W&* aisálnUáL aW: Manstig. H  
Ma, MkpU, murn\, lafMiiNt Mű: UJiuliutl a műi 
mmrn uÉnúáéi). Mm éi huhs/ií ia*iiBua i. 
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m m C W  r .« .*ra *a r fc

H u n  n p s a  pe^L
rr IHrrtiAMI ItCIIM IKfTpflÖtt, .la 

M MHrTpMUtm epnnai 
jwr, moJm 4« s u m w  n u n  juh h n» y iipr-

nnarmroM racn m itpoMpcjuvKrpmiMHiuiM.
|[rw  mm  Jr yrmmmi, . u  )Tqamci> umui- 

im n  y  M«Tfy re mnTojftJB tv  in/rpKai imm (Wlw* 

pH*«, m  ]jr Jr im*imuci.
ílo«nuMnt»>— M ■■■flinM Ht-xa juh*, 

jm em /  mudoJ jkOMooniB, jm w y nrmum : m iw ,  
r.* Cpfiii a v ,  nm t nmpmani rurry, ur jwra- 
W7 uijn rptfte n k»»Ju y iktvhii iin-
rwpreyjy m u ir  n6puoBumr CpAiiiM ii n; y ruj 
M p « , m  >■ |NU, t f  H l M m , m if 6ep jipyni a«m 

hmm li to atisa onuo, uan ry m nuurm 
Aun. jm mukt rHVn rm>f*mi Jemy r.tjjinr rpii- 
ra n  u rflfwurvin upiuiin. Tu w m  iiiimu* jr 
mrit m im  ii|mm nurpefe * iHtumt juj n  rúd«, 

Apácán crptiM ne fraw yAUMufento, ro
>• m b  rmr xopen npeóerwm crpeiiMM ,u#e*- 

lu n  BH<)K>|h(uo0e 
i s«fni ii g HdfTfl

i r|n»cKii jumMui rpyjuuit rv rr iiuo- 
twmm, *4 uu Mtryfutiirnj r jv m if#  mj nurpnOii 
• a ,  ■» tiporna* mu fen* Hriiptuiinr.
r Bnjowi n* yprjuntanrm minin jiK-nnai uuajy 
th önpr, kit uwn m* mim m uojx* o tóm*, u n  
ti* rrajr, y iipuwiKiiaj« OuruHpi'MeMn AoÖKMani 
ir*rpe4ew iMWMnMja ■» fiitn«« Anrsi*jBM», kh 
y »  jr ah hhuiii m'Iiii .un-nnai uuiv«ninr
rium TfHlHjT mii •ifTH|i iivnt na Mi\iiM,y, -nij l.r 
.TMUTTII, AH <*y II <11111 rttilll VI<l|BUtl XTIMII IH’
1 TIMII M|MUÍlTmalTII i-T|mHHK .lllíTnilll** II l|:l H.IIX 
WAHTII MIAIIIIJV WrTIt, .VI <MI|t WttlIIMl TU1I1KH
i4 miü<<̂«> Ka n kiirin ijf rnnjc HimioiM1. llopt’ATora

MM IliiIIIII M>lilt ÍIKTUHII py ItpntHH llojt'AIIHlIX 
rTpMMHi.ll. T>‘ <1* Ilii IIIHIimAII CWiJiij Mop^jy
AttHimi l*T|NIIIU<lkllU lllinill.llWll, Tl> ItM Hl <KTltl»' 
rrtM|>ll Hl |||i«irTH>IUIH' MI|l>DI ll|M*'T<»|m.

I I  nusa HH me Hiuam-uu cpiimM Jiirr*  y 

■nifp 6« H im m oi H M M  ew  imo, *  y tieru npntr, 

urru u u w  y iipM TOiniM iii jnrromiMA Apymx 

tupajfl •  a m i xoK« ■ rpeös jm  ■•k m íj .
OjLMMX KW TWÍ JMMHM »[írUIMI ■ Dpi' 

f l f l  fpv*  apoanm j  mprntuj rttmuinni 
jfiaMjy w npmi moK, vm  juuw tető na 
OMUi, rrTpa >e 6ta m. mto, iuii oApamo, trro 
ee jyw jüo Tpoauo, vaut iteTpete uutox e 
kb orrú jjrw mutu n  m  ricjumie, jw w  re 
Tpeaut mi m> nrraijrKfl m árny.

Haim Tpneoi ■ epc^ynenni ■ y tóm no- 
r*j|y ne M u a u y  ipaoMw n^opKumie y mubkm 
jumbtomm*, t» npefieraM^ erpenn tua nrm )e 
Joui rope, Tpraeazy m  tjitm, »  ynM»y y npe- 
*y weeeeeroui ir a m a t u i  rpe<Unam mom-

Eto tc ah  m —i  rrmpe - - oaa npy- 
n a  eoopexnjn — BMueese oorpc^y owuco- 
■DT- uerm , n o  orré )e „H m m  B e m '.

„ f ío m  Ber" ee soepehe y upprmwmin 
mmjoe iaue xmomh, w iű iy  Meny, n  icurm «  iceo 

M p St 6p*o ■ hfw m p e jte m

0 HLMemmjKM

J i cmm B e s "  m U  o i y m i  n ^ p n j

pt r k i Jwrr, mm> nruy>u 
a r r U M i n l i  n nHi|nwf|fcwB i  nfljw tnniio cpii- 

TURiHMTll rwe Aonli^r y ('pitrniy. öiuo j  muouJ
^iMtwniui m*  MnpnjN<^u|>UH>Hoii knummHoii n
kVTrypMiiM inM.y. am iimLiitM rpwuin 
h t*w i i»mi ii Aonűngr r  urjn* rmrrx.

Cnmu A«>Apii rxiwKi'im rpnrtut uirreprru, 
<iyiHH.r rpiirwir írnnm n upoANtieni m tuixtmiix 
nptH ii rn'MPMimi pnunuaidír iur iipa maiwm pu- 
,\T, kiiju lm m jíTii ynm y ruutyflkiurpiwTn.uiini 
mt nrmjyliii hiidu« »• piuii^ nim  ami paut. 

ii.viOimmitii mii kvaptii ,i«*m nojr.uiMiix,

■un rrpiuMK*, n<*Ik*ii«i Niuor iM^rtiapen ■ o6a- 
puTii mhii je Ti), dto cy omh oe» tua uw iiep- 
Tajrvr &>jp, euio ja tu, idtu jr ro j<aonut oee 
nm omm rrpaif^. no Kr xo itaubo eaem ee 
Txr, nm  )r ypalvmo n y Kojmn to hoz* 
p e rn rm  rpom on MSpajiy. OeofleMpao crpea^e 

poifcr Ducnjm M modciui KapojuuM ,
KyjrypaaM ■upt-xoeeky ■ i 

Mám, ne jo« |w iijwdifann t . 
irpenopeitt, >iyMh«Mo w iao ma 
Job reje wreepeno reoje e 
„Horn Bem" Kr mmmrro <u 
■ajöu^rx jorprthy peeopeeieTe m o u ,  mmm 
DputeMo-iDuojnte ^ywHOMi^e, p y o en^ee n a  ywm- 
pwwM, »  <u yptV iu a oanyeeiM am . aeeaca 
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Kéziratok nem adatnak 

TÍMia.

Hirdetések
• lepjutányoiabb árak 

mellett tétetnék kOssé.

Myllttér 

petit soronként 80 HU.
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Előszó.

Hogy mi az „Igaz az£u czéljaí 

Független tárgyilagos bírálattal útját 

állani, megakadályozni, a ba kell meg

torolni a közigazgatási, táraidat ml fél- 

azegaégeket, visszaéléseket.

Az „Igaz Sző44 gárdájához tartozik 

városunk minden fUggetlen polgára, a 

kit nem Önzés avagy baszóolesés vezet 

Rém személyeket, sem pártokat, hanem 

a közügyét óhajtjuk izolálni. Személyes 

bosszú avagy gyűlölet, épügy miut a 

hizelgés és hajlongás távol állanak 

tőlünk.

Czélunk hogy városunk polgárainak 

jogai, öszérdekei az „Igaz Szóu-bán 

védelemezŐt, mindenkor önzetlen támo

gatót találjanak, és hogy az Ugye« bajos 

nép érdekeinek ápolása legyen a főczél, 

és a nép ne osak akkor jöjjön számba, 

a mikor követeket kell választani

Ccélnnk hogy városunk polgárainak 

jogai, önérdeke az „Igaz íázów-bau 

mindenkor védolmezőt, önzetlen támo

gatót találjanak. Jelszavunk : az egész 

uek jogaiért és minden iránybani füg- 

getlenségeért sikra szálni és azt ha kell 

harcz árán is megoltalmazni.

Legyünk nyílták és vessünk le minden 

önámitást és tartózkodást, és mondjuk 

meg őszintén, hogy városunk közigaz-

gatása sok, de nagyon sok javításra 

szorul.

A hatalom melylyeUpolgámeaterttnk 

rendelkezik, nem arra való, hogy a 

polgárságok személyét érdeklő dolgokra j 

erőszakolja, hanem hogy ennek jólétéért 

munkálkodjék.

Közéletünkben általános s megdöb

bentő közöny uralkodik, —  az élet és 

lét fen tartás küzdelmei "alatt alig marad 

ideje a polgirnák gondolni avagy tö

rődni a közügyekkel, s ezen vétket 

közönyt felhasználják a hatalmon ülők, 

saját .czéljaik megvalósítására, saját 

önző érdekeik támogatására, nem csupán 

nálunk van ez igy, csaknem az egész 

ország sínyli a közügyek iránti közöny 

súlyos következményeit.

Mindenki tu^ja és énei, hogy váro

sunk közigazgatásában már a közel 

jövőben nagy átalakulások fognak bekö

vetkezni. Ezen átalakulások -n«a akar

juk hogy készületlenül találjaoak minket 

s ezért városunk érdekében, szóval 

tollal, tettel ha kell résen leszünk, s 

m un k a társak u l s n ó litju k  városunk  

össmes füg g e tle n  é t önérmetes po lg ár* 

ság át, pártkülönbség nélkül, a mi ha 

csak részben is sikerülend, igy kitűzött 

czélunkat elértük, — akkor a nyilvá

nosság terén való szerepléstől készsé- 

gesen vonulunk v is s za ._____________

Utóhangok a plébános válasz
táshoz.

A nagy port felvert és általános 

érdeklődést keltett plébános választással 

óhajtunk e helyütt újból foglalkosni 

azon czélból, hogy abból oknljaaak • 

azok akiket illet. A „Bácskai Hírlap" 

vezérczikkben foglalkozott ez ügyel s 

Mamusich Félix mellett leszavazott 

többséget ugy tünteti fel mint a pán

szlávizmus fölött diadalmaskodó s azt 

összetipró nemzeti érzület megnyilat-r 

kozását. Ám legyen meggyőződve a 

„B. H.“ vezér '̂.ikkezője, hogy az általa 

rémes spinekkel ecsetelt pauszlavismus 

csakis az ő felizgult agyában létezhe

tett a a kivívott diadal — amennyiben 

ezen értelemben vivatott — Don ^ 

chotti volt. . .  4t*toak
A kivívott győaelemért járó \ előre 

koszorút szép és dicsőítő sz«v> Bánát, 

nyújtja át Mamusich Lázárnak, 

akiről már előre megénekelte, hogy*0 
nélküle a „nap sem kel lel Szabadka 

határában/ Lássuk csak ezen győze* 

lemnek valódi értékét, igaz, hogy Ma- 

muaich Félix neve a 29 iki választás 

alkalmával csakugyan mint győztes 

került ki az urnából, de a kivívott 

győzelem alighanem Pyrrbusi volt, a 

annak lénye nem igen sugározza be a

Az „IGAZ SZÚ“ tárczája.

Mért nem vagyok obtyinár.
Ir ta : PÁSZTOR, 

őszintén megvalva, engemet nagyon bánt, 
b ő g j aem  vagyok városi oblyioár, a lelkiis- 
meretem folyton mardos hogy kedves 
szeretett brstyáimmal egydtt most már nem 
heljezhe'etn  magamat kén yelem be a Tbonet- 
íéie izék eken egy délelőttre éa kébe korba 
nem siói balok koxiá a nagyteremben tár
gyaid ügyekkel. Pedig tessék elhinni, amig 
boáiból haltam, mindig vároiunk érdekeit 
képviseltem j ssivvel lélekkel a nagy közönség 
embere voltam és — mégis kibuktam.

Pedig milyen jói esett érző keblemnek ba 
ugy váJajstáfkor eljOUek hozzám a nagy 
urak, kértek, könyörögtek hogy támogassam 
őket nafyrabece&Jt szavalatommal. Ilyenkor 
mindig egy édes gondolat fogott el, hogy én 
mégis számottevő egyéniség lehelek, mert 
iné, el Sun érik munkásságomat, no mag as 
Igazatpáj^H. fcittit kiselgatt ii es as én

karéin kétszerezett erővel munká kodtam as 
érte járó édeT jutalom reményében. Telve 
ambitióval jártam el a gyűlésekre éa bttsskéa 
idtsm le aagyrabeostllt szavazatomat, mely- 
lyel mindig egy követ véltem lerakni a haza 
oltárára, de olyan peehem volt, hogy ahova 
én szavaztam, as reodesen bukott.

Mennyi, de mennyi osalódás ért obtyinári 
pályámon, ast osak a feleségem tudná meg
mosdasd ő mindig leolvaata arczomról as 
eredményt éa ilyenkor nem Sióit hozzám, 
még (uak egészen derültnek nem látott. 
Mondta ia ő sokszor, minek es neked, hiszen 
osak ellenségeket ssersess vele, meglásd en
nek nem jó vége less. De én mindig azzal 
h algaitattam el; hogy asszony nem ért a 

magú politikához.

. Pedig igaza volt neki! Most látom esak 
milyen igazságtalan a világ. — Mennyit és 
bánjnak ígértem én s ha mindenkinek nem 
is tehettem eleget, de legalább meg voltai 
sz elégtételem, hogy mint jó várói atya, 

mindenkinek eleget (ettem ígérettel. Éa 1

szív m ból a többség van, elvein mindig sí 
volt, bo#y a gyengébbnek álljak pártjára, e»l 
már lovagiasságom dikUija, igas ugyan hogy 
legtObbszGr a gyengébb hozza a rövidebbet, 
de idővel majd megerősödik ez is.

Vo’t eset rá, mikor as én édes teleségem 
azt mondta: nézd édes fiam, itt volt X ui, 

kért L-ójy támogasd, tedd meg neki, kissen 
derék ember *s Ő is osak jót akar, mint te. 
Tedd télre egy peresre elvedet, nem lógsz 
veszteni vele meglátod.’

Ilyenkor fordult vulem a világ egyet, de 
tántorithatlan voltam. Éa változusuk régi 
elvemen osak azért hogy segítsek egy embert 
olyan helyre juttatni,' bovs öt nem tartoai 
méltónak, nem 1 és ha soha sem jutna elvem 
diadalra, még akkor sam. Éa is jót akarok, 
de más elvekkel, olyan elvekkel melyet apáim 
is vallottak és a mely bei soka sem lehetek 
hütelen. Ken édes kis felejegem, est ne kí
vánd tőlem, mert 'akkor fttránjabb lennék 
sí utolsó embernél. E lveo^JS^k kitartok 

bőségesen, mert Abbén hazánk

toldMI
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Hirdetés d íjszab ás sz e r in t
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SZABADKAI ,
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Mű U. (2 m)
Megjelenik mindennap.

E L Ő F I Z E T É S I  A R :
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Vidékre postán küldve 
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H irdetés d íjszab á s szerint.

Szabadka beszolgáltatja az adókat.
Politikai sztrájk.

H a m b u rg b a n  b e r r ik á d o k a t  em elt 

a  m uokáBnép s o nnan tüzelt a  r e n 

d ő rs é g re , m e ly  m e g fé k e z é s é re  k ivo n u lt. 

A  z a v a r o k  m a sin csen ek  le c s illa p ítv a , 

m ert  s u l jo s  é s  nehéz k é r d é s  k ö rü l fo 

ly ik  a  küzdelem . A  p o lg á r sá g ’ e g y  ré 

sce  ax  ed d ig i k asztszerü  vá lasztó i j o 

g o t  m é g  re a k e z io n á riu s  a la p r a  k ív á n ja  

fek tetn i. A  m u n k á so k  ezt te rm é sz e 

tesen  h ev esen  ellenzik . E lő b b  c s a k  e g y  

.n a g y  tü n te té sse l a k a r ta k  feleln i, b e 

a v a tk o z ta k  azo n b an  a  d o lo g b a  a  g y á 

ro s o k , m e g tiltv á n  a m u n k áso k n a k , h o g y  

re n d es napi fo g la lk o z á su k a t  a b b a h a g y 

j á k .  A  m u n k áso k  e rre  a  g y á r o s o k  a k a 

r a ta  e lle n é r e  o tth a g y tá k  a  m ű h elyeket 

m ire  a  m u n k aad ó k , h o g y  a  te k in té 

ly ü k ö n  ese tt  c so rb á t  k ik ö s z ö rü ljé k , töb b  

e s e r  m u n k ást k iz á r ta k ,

íg y  kezd ő d ö tt a  h a m b u rg i h áb o *  

ru s á g , m e ly  v a ló sz ín ű le g  c s a k  e g y ik  

e p izó d ja  a n n a k  a  b iro d a lo m sz e rte  fo 

ly ó  h á b o r ú sá g n a k , m e ly e t  a  német, 

sz o c z ia lis ta  d e m o k ra ta  p á rt  k e z d e tt  az 

e g y e s  n ém e t á l ia i r o k  m arad i v á la s z tá 

si re n d sz e re  ellen .

íg y  a  p o lit ik a i sz trá jk  leg tisz táb b  

fa já v a l  áilun k  itten  szem ben es  h a llv á n , 

h o g y  a  z a v a r g á s o k  m ia tt  a  h a m b u rg i 

k e re sk e d ő k  m áris 40.000 m á r k á t  vesz

te tte k , nem sz ám ítv a  e g y e s  i p . w á l l a -  

la to k  k ö ltsé g e it, ö n k é n y t  fö lm erü l e lő t

tünk a  k é rd é s , jo g o su lt-e  a s  ilyen  

sz trá jk , m ely  nem  a  m u n kás e s  m á n *  

ka ad ó  k ö s t i v isz o n y  re n d e z é s é n e k  sz ű k  

k e re té b e n  m o zo g , han em  p u lic ikai ezé* 

ló k a t  tűz k i m a g a  e le  ?

M e r t  d iaz t in gv a ln u n k  k ell sz trá jk  

é s  sz trá jk  kö zö tt. A  g a z d a s á g i je l le g ű  

sz trá jk b a n  m a g u k  az  é rd ek e lt  f d e k  á l

la n a k  e g y m á s sa l sz em b en . A  m u n ka

ad ó  és m u n k á s e g y m á s t  ro n tjá k  é s  

p u sztítják , 'íg y  a k a rv á n  kö lcsö n ö sen  

m eg p u n itan i e g y ik  a  m á s ik á t . I lyen  a 

M b o r u  1 N inca o ku n k , h o g y  hupiani-

tá r iu i je ls z a v a k k a l  so p á n k o d ju n k  e fö 

lö tt, hiszen v i lá g o s , h o g y  g a ra s o k  k ö -  | 

rül fo rg ó  ü g y e k b e n  n incs hum anizm us ; 

ak i b ír ja , m a r ja , ez az e lv . M á s a g y á 

ro s  zseb én ek  e s  m á s a  m u n k ás é rd e k e  ;

ha n ém e ly  g y á r o s  e m b e rte le n  m a k a c s - j  

;s á g a  m ia tt v é sz it  n a p o n k én t száz m e g  

ezer fo rin to k a t, jó l  v a u  ú g y  kell n ek i !

D e  ezek  a  h a m b u rg i g y á r o s o k  é s  

h a m b u rg i k e r e sk e d ő k  c sa k  k ö z v e te tt  

| b á b á k , a k ik  a  k a p o tt  po fo nt az eg é sz  j 
p o lg á r i tá rs a d a lo m n a k  to v á b b í t já k . ' 

; H o g y  m ilyen  le g y e n  a  v á la s z tó i jo g , 

az nem  fü g g  se m  a  c so k o lá d é , se m  a 

fém lem ez n a g y b a n i e lő á ll ító já tó l. T ő lü k  

is fü g g . D e  nem  tőlük e g y e d ü l. M in t! 

jö n , a t é r t  a k á r  * t  e g y ik ,  a k á r  a  m á -  1 
s ík  aho z, ■ b o g y  e lső so rb a n  ó m en jen  

tö n k re  az á lta lá n o s  v á la s s tó i fo g n a k  

m ia t t a ?  p

K o n s ta tá ln u n k  k e ll  azo n b an  r ö g 

tön , h o g y  ez k ic s in y e s  bu rzsoá szem 

p o n t, m e ly  ö rö k  érvén yűtekn ek  ism eri 

e l a z o k a t  a  sa rk k ö v e k e t , m e ly e k e n  a  

m ai tá rs a d a lo m  fö lép ü lt s c sa k  azok 

jo g á t  lá t ja ,  a k ik  vé le tlen ü l a  jo g r e n d  

sánczain  b e lü lre  k e rü lte k . M ert n o r- 

in á lis  eszk ö zö k k e l h o g y a n  k ü z d jö n  a 

m a g a  p o lit ik a i jo g a i é r t ,  a  m a g a  szo- 

cziátis ja v a ié r t  az a  m u n k ás, _aki nem  

t a g ja  sem  a  tö rv é n y h o z á sn a k , se m  

sem m inem ű k é p v ise lő te stü le tn e k  ?  A z  

6 s z a v a  sem m it sem  n y o m  a  la tb a n , 

n e k i a z é rt  n em  ss ó ln i —  h an em  cse< 

lek e d n i k e ll .  C se le k sz ik  is , ú g y , am in t 

ez te h e tse g é h e z  m értén  le h e ts é g e s . 

N e m  v a r  csiz m át, nem  sUt k e n y e r e t ,  

uera f o ly t a t j a «  g y á r i  te rm elést a d d ig , 

a iu ig  a s  Ö k e z e  m u n k á já n a k  tö rv é n y t  

c s in á ló  é lv e z ő i ra  nem  jö n n e k , h o g y  ó 

is em b er, a k in e k  jo g a i  é s  k ö v e t e lé 

se i v a n n a k , a k in e k  sz in tén  s z a v a  le 

h et a  k ö z d o ig o k  in té z é sé b e n , hiszen 

a z o k  j a v a  ré sz e  a  le g g y a k r a b b a n  ú g y  

is  az ő b ő ré r e  m e g y .

A  h a m b u rg i p é ld a  m u ta t ja , mi 

tö r té n ik , h a  az e ln y o m o tt  m u n k ás po

litizá l. P sz ih ik a ila g  tö k é le tesen  é rth ető , 

ha az, ak i te lje sen  jo g ta la n , a  m ásik  

jo g a i t  s  a  köz é rd ek ét sem  re sp e k 

tá lja .

H a  nincs re n d es le v e z e tő  c sa to r

n á ja , a  k é r g e sk e z ű , de m a k a c s fe jű  

em b erek  le lk éb en  lak ozó  po litizáló  h a j

lam  ro m b o ló , ti o s u tak o n  t a la l le v e 

z e té s t, m e ly  ro b b a n o  erü k k e l akn ázza  

a lá  a  fö ldet.

J o g o t  azért a  n ép n ek , d erek , 

k a p z si é s  a  v i lá g  e g y e n sú ly á t  fe ltó  

bu rzsoá  t á r s a im ! Jo g o t , m ert kü löm - 

ben arró l ta r to k , a  m i jo g a in k a t  se m  

fo g ja  k isérn i k e llő  tiszte let.

Szabadka beszolgáltatja az 
adókat.

(A mai közgyűlés.)

Szabadka szab. kir. város tör

vényhatósági bizottsága tua ismét 

tanúbizonyságát adta annak, hogy 

higgadtan 6s megfontoltan tud é- 

rezni és cselekedni akkor, a m i

kor nagy nemzeti dolgok eldön

téséről van szó.

Széles ez országban felfordul

tak az állapotok, a helytelen tör

vénymagyarázatok következté

ben. Ugyanígy lelt volna miná- 

lunk is, ha a mi bölcs tanácsunk 

higgadt mérséklettel, törvény

könyvvel a kezében, k i nem lép 

a porondra és megvédi a törvényt 

s vele együtt tisztviselőink érde

keit.
S hogy a tanácsé volt a he

lyesebb felfogás, mi sem b izo 

nyítja jobban, m in táz , hogy a tör

vény hatósági bizottság nagy több • 

sége neki adott igazat és nem Ki- 

scher Jákónak, aki merev elleni- 

állási indítványával csak azt élte 

volna el, hogy tisztviselőinket szó

fogadásukért elcsapták s tetejébe 

még börtönbe is juttatták volna.

WtAQYAB NEMZETI CZIGARETTA PAPIROS
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Nagyaágoa aoaionyok. igen 
nagy baj >k vannak ! A törvény* 
hőtök nem győzik *  *ok orvos 
aágot az éWtl iitiiidt nanpi végire, 
rengeteg fokozódnak az 6M kö 
vetelfnénjrk- Nöut'W *  gondok és 
keveeodi* a pénzszerző c.sglözök 
atánis. minden valMko/ásban pan 

önök fú.dóre készülnek, 
vagy n*ár olt in tannak én a 
Ktrandok gazdagaá^n népeu
pihentetik káprátato« Rimákhoz 
azok olt Atép ütemeiket

Ugy e *zép f t  n i otnpa 
váltósat«* ia fürdő/ók osoporlja ? 
Pedig, l»a púba kezük eldob egy 
követ a nyaralók UvgHzo'ók. te
lelők • 1 ár»*ikágában, az bizonyosan 
Adói emberit* *aMk. A váltó pari 
pája ragad liánunké , ist*n tudja 
bová. latonyu kamatokat fiietünk 
aseinérmna l^iilergtiée**', isten 
tudja kínok. Az anvsgi g< mlok 
nyomasztó Mitétnégében még a rv 
méoyaég méoacset be g vuitbatjuk 
föl, meri ezután már caak rvta  , 
asabb napok következhetnek reánk

Ooddre érlel bennünket az 
idők divaij , mint dér n nasrpo j 
lyá*. T^krif\ujt/i erőnk mnr«, a*l 
ntló*aáií nőiuto-uő. ma-ti » n.ip hu- 
l.lmaa.bb lent hí az óówdi az 
iinyanövMJvní‘1. A gcnved^s 
jftlri ^ly Kiabál vo*an mutalkoz 
nak, uiiot a bannadnipo* hideg
lelés.Kgv felől az igények féktelen 
növekedése, másfelől a péaz!el<n Hég. az eladósodás és * Mcffón>* 
hég: mi lo'Z «*nn*k a v^ge ! Hal ne bi.onyn*, üôy a kifeaziMt húrnak el kell pattanni*. Cnnkaz 
a kérdé". hogyan védekezzünk n tulfeeziléa ellen Nenj fog ♦•utalni, mert n* m lúd *c < z állam. 
m a termelő, *a tt műnk ax A/.

Utíknaokélethez való jogát e * ia, as la fo
kozott mérték' ho követeli. Ben  
annak, *em eonok lemondása nem 
könu.vithet az élei terhein, hanem 
n t-ok nagyaágo* árnak, a « «  ur- irinyttáaán  
nőnek kell Irszállania a lóról, ez
bizonyos Kenyérre éa ruhára  m u  száj telni, de nagy to ló k ra  éa 

m alm okra  nem  ju t  péns esntánannvi aem, m m  edd ig  ju tott

Nagy katasztrófa elóU á llu n k  

s «un»‘k oaak ugv lehet e lq é t

venni, ha aa Hgylftek éa a nem
zet gazdasági életének megfele
lőbb diva*ot ii'remUluk. Hemmi- 
féle áWainlérfiu éa nemaot/asda 
nem javíthat ig.isábon a magyar 
viszonyokon, ó i k  a fölöslegről 
• vH i KZlrlr.ih^iOi tttiu luujoudm* 
éa az (‘cvsu>rűbb szokatok ra való 
rátéréa. Ki az egyedüli módja a 
hiánjz<'i rrkóloai függrtleno^g viaz 
RzanT.ort^n-nek ia.

Il ii pt(Si>áljAk meg ezt a di- 
valnlakitaHt f< lü<róJ, ahból a körr 
l ói, mely annyié e divatos m ol
yaimat iránjiwitl már tlondol- 
kozzanak, hogyan lehet elhitetni 
velünk, hogy nem ahokiog aa, 
ha ruházkodásunk a hasai ipar 
hnnvon •Ián áll. Hogy a külföldi 
fürdőjátá« n»m pótolhatatlan. 
Hogy nr. «»gvaz< ruen kellemea ott
hon mm Kzé^yi'o Hogy a felül* 
tizeiének nkWi ajandéka nem tiii- 
tcaség hm a Meuifény vesztő élet 
lealaoAonyiló. Hogy oetoba. aki 
egyéni k g  nem pumlAn aaját cél
jaira rendi*«i bn kültekeaénét éa 
hÚDOfi. ki anyagi életét nem a 
n< mz«‘l ( lóijKtra rendezi be.

Ic énl»en «*(« divatban v«zető 
Imlgv* tok kitartó muukával igazi 

munkát v/>t». ihí*tnén**k ezen 
a lt-i *-n * i'n‘ifi^«*li'k«*dhetoék t 
<11vmi |i vív«'Immi x/». Hnnb«‘f a po

«gy j é  foödoini a anokáaok « n -  
asnru éa aféa iaéfas aad arto  való 
iránytláaárm lAbSai htw nália a  
magyar társadalomnak lanaalayi 
törvénynél.

A utpS  kcraalwMaié* 
levékeayeágt.

Qmtrmij Û os tiaOk as I 
ayttvéa, u  daOU ÉHs t̂istfwfc kSfli 
Cfcieiktl t a l t w v i  acg  i*utt Jm>0 i 

kaasná iHkái slhMfiMi H Joeaai 4

H írni luMtei. hagy iwmtor i 
I«n M acflea íkM M  (la. aate. M  

bdftkc • irytH
hnĉ y at Ami 
eaykithdA Wffta EfJ I 
kfm k ú d tlra » tt)i s ia iH ln  s n é M  U M i-  
tiutk n e n f k w 4 e i* e  H  M r *
irtM i i a aot Mfštt < pautsll tSMÉuáaL,

•t AllMkáatMtéwa knt̂ tk hMM.
/ W L i t B M  Itik* >sns>s*rtir *M  

YiMlia a k ia i r a  wodi i

Ai mm én U iaea r F«Uy

|.\ a » i« .a r a  trltfr^ ru iH  m tifi  b a t i
Jtona et a kaaa u  a vfghM. » «omIi 
I a 'áav^rké a p o M tu h a^ ian  C*-q— #a

K é r e m !
ne Irvfílj ii

Vigyázzon! 
Cz ég  re!

t i a j d u  V e r s e n y á r a  f l z i e t
Tfleiftn 414 ___________ SZÁSÁM  A__________________ T fM a« 4«

V

alód i a  n i  enkai f i á n  a ma kalapok, 
a i ó d 7~a m e r i k a i » z a n d a f  c i p 6 k" 
í* i ó dT a m e i i kai hé be c^i pók
»lódi o~l i s i kalapok._____
o i s a a y  4. r  a."üc.~
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Megjelenik bétlé kivételével Mindennap 

Hirdeti* díjszabás szerint.

Uj év oapján.
Aggódás és töprengés azon 

átjelzők. mellek melleit és közölt 
jár aa emberiség legjobb én leg
nemesebb része.

Aa aggódásra volt és van 
•lég ok még most in, tusáén a 
politikai láthatáron még mindig 
ott kísért aa áldoaatok nngyobbi- 
tásál — tehát a terhek emelke
déséi — jelző uj katonai kérdés, 
melyet kettőzötten kínossá aa tea*, 
hogy aa eddigi törvényszerű ál
lapottól eltérően, sxinte belátha
tatlan hossau időre (10 é v** cik
lus) akarják megkötni as orsaág 
kesét

A plurális ssavazaii jog is 
maholnap törvéo yoe less; egy 
saájjal három féle aaelet is fujhat 
•gyaserre a legboldogaob haLandó! 
A felforgató elemek malmára 
hajtja a vizet aa uj javaslat, mely 
a messae jövőben lesz hivatva1 
igaaolni, hogy megalkotója a ma* 
gyaraág hegemóniáját óhajtotta 
segítségével biztosítani.

Aggódás és töprengés közti 
lépünk át az újév küszöbén, ha' 
elgondoljuk, hogy minden meg
változott az elmúlt évben; min
den téren nagyobb terhek szakad
nak az államot alkotó adófizetők 
teherhordó vállaira; minden mit 
pénzért adnak — sót maga a pénz 
is — megdrágult, osak a kész
pénzből élő tisztviselő fizetése ma
radt változatlau.

el keblünket, ba elgondoljuk, mily 
rettenetes napok azakadtak Dél-  

olaszország gyönyörű térségeire, 
hol százezrivel semmisültek meg 

| embertársai ok pár pillanat alatt; 
;az örök törvény áldozatokat kö-j 
velel és maga szedi be ebbeli 
adójáv Ki tudja ini vár reánk V 
Hisz a Nagy alföld legszebb vi- 

, dékein is majdnem két év óta 
mozog a Tóid.

Aggódás és töprengés közt 
gondolnak ott az iszonyú szicilisi 
földrengébre.

i As uj év náiunk az ártatlan
ság fehér köpenyében jelent meg. 
Biztató jelnek vesszük azon re
ményben, hogy az uj hatóság a 
város nagy közönségének jól tel
fogott érdekeit méltóképen fogja 
képviselni. Ez sz egy, ami meg
nyugtat bennünket, e szempont
ból nem aggódunk, nem töpren
günk.

H A

Helyi közgazdaságunk 
1908-ban.

Aggódás és töprengés fogja

- Vlsaaaplllantás. —

A i 1907. évi krím  nem volt múló 
batáau Szabadkán aem, a mint mélye/iható 
nyomai a világpiacon Mm tűnlek el tcl)c«en. 
A mai nappal li záródtak nyivános azána- 
dásra kötelezett vállalataink, a részvénytá'- 
m tágok ét szövetkezetek évi mérlegei ét 
előre megállapíthatjuk. hogy etek eredőié-, 
nyei kétaégtrienBI mögötte lógnak maradni 
az elózó évek eredményeinek, tizek a vál
lalatok aem eróben, aem a iámban nem 
gyarapodtak az elmúlt évben, tói határozott 
dekadenciái észlelhetünk ugy az egyik, 
mint a máaik tekintetben. Legelső torban 
állanak tennéaaeteaen pénzintézeteink, ame
lyek az elózó év rottz eredményei! a most

leteli év roaaz eredményeivel ciak gyaiapl 
tani fogják Ipari részvénylár*aaágauu amúgy 
ta csekély txima alig érdemel beható bira 
latot, meri réazbcn korban Iiatalok, rétiben 
jelentőségükre nézve még fiatal'»Lbak. Kei 
deaényezéti kedv tnmésietea egyáltalán 
nincsen éa ba lenne ia, lelohad az a ked 
vtzőtlen pénzügyi konjaokturik, aa áJtalánoa 
tartózkodás miatt.

Egy két ipari taraaság íelazámolátba 
ment ál, egy máaik eléggé jelentőt ét e ró t , 
a likvidáció küszöbén áll, az egyik p ed íjf. 
a mely legrosszabb«! voli lundálva, csődbe 
iá ment, — mindezek oly jelenségek, mc 
lyek a belyi közgazdaságot igen rosti 
színben lennének képetek kitüntetni. D e 
csak lennének. M eri mélyebben beletekintve 
az ezen sivár képet prodakálo vetítő gép 
mozgató erejébe, nem szabad elhamarkodva 
pálcát lórnU ak a helyi törekvések negatív 
eredményében, hanem leglcljebb tanúságo
kat vonhatunk le belőlük, melyek úva inte
nek arn, hogy nem Kellőképpen anyagiak 
kai ellátott éa még keveaebb szakszerűiig 
gél vezeteti ipari vállalatok bolt esetnetek, 
melyek c s a t  ideig oraig, aűűig t. i. a míg
— hogy ugy mond]uk -- a pénz a k idf.n 
bever ét minden áron p y lln iO lcs flitc lé irc  
törekszik, bírják magukat a felszínen tartani, 
de ez claó tzélrobamra fcized ölnek, mint 
minden kártyavár

Szabadkán az emberek az utoltó ć\ck  
ben a gyón meggazdagodási vágytol hajtva, 
a kg  kait ndosabb vállalkozásokra is voltak 
kaphatók. A legkoozervstivebb gondolkozás 
és hajlamú ember, a derék bunyevác i», 
belekerült a legkomplikáltabb anyjgi egye 
sflléai torma, a részvénytársaság jogi cooi(> 
le» urnának forgatagába, ei mihamarabb 
kiábrándul! belőle. Nem a rosar eredmények 
láttára, bjnern a miatt, mert nem vuli ;isi 
Iában a rétzvény jogi logaimával es juuak 
matenalis jelentősegével, U, mint minden 
ogyszerubben g<>ndolkodó ember, abt>a a 
tudatban volt, iK'gy a részvény egy járadék 
élvezetért leljcgoiitú papit, nulyuek In. 
vagy legalább n többé-kevéabé 1:\ jíUedel 
meért lebruár havában a bank pénriárinal 
meg kell jelenin ét azt louica kiadjak ieki, 
tt.'l ha a papírt fel vagy >i^siaviitjn. 
akuja. akkor sem kell egyebe unme, mm: 
a bankba beruenme ét ott baiuo módjára 
készpénzéi .esetleg* nemi .aul* fal vi".*- 
trakap|a.

A mi p a ra ü lu n k  it  i i t t t i b i  j v i a 
m in denk or ve szed elm es , a u l ‘ to ra im at« * .

Ijonau berendeztük Versenyáru üzletünket,
mii 11 kim M'iin's.mei t & X v u . x i s t ó - l a . c x  ('zill)7.fttl lizlolol »'bulink, k il aI>

hulyzollMM i v a ^ v u n k .  lioir.v a jó  I t ir n ó v i ir k  iirvMnili'i

WF~ Hajdú-féle versenyáru üzletben
teljesen uj árut adhatunk, mert az összes régi árun most egyszerre tuladh-Himk
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Kisgazdaságunk.
S z ib ad k p , m ájus 3 1 .  

./ Patika*, MDMt vagyaik : . büszkék 

ik vagynnk arra, bogy politikai érettség 

tekintetében Európában csak as angol 

nemzet múl fölül; az arany bullát is 

cják a mágna cárta előzte meg.

Neműéi királyaink és az Anjouk ki
hal át át. kővető évszázadok jiehéz meg- 
pr&bf Uatást hoztak hazánkra, Kgy részt 
a belviéaályek, másrészt a törökök pusz
títást! a Kéneteknek ezzel tok&zor 
(elérÖ sarczol Lsai bár folyton ébren 
tartották, »őt sokszor fejlesztették a 
nemzeti ödtudatot, mindazonáltal nemzeti 
létünk fentartása, külső ellenségeinktől 
va!4 mogasabadulás, basánk éa alkot* 
•ményunk függetlenségének épségben 
W táaa körűi kifejten küzdelemben nem 
"míáradr idtfnk árrá, bogy közgazdasági 
'yisaoa^áuik ffyleaitfcöérc is. gondot for
dítóink.

így viradt ránk as imént letűnt század. 
A mait Másad -nem is tűnt el rajtunk 
kyomtáíanul; kulturális szempontból 
barink fejlődése — tekintetbe vételével 
elmaradottságunknak'1--- oly impozáns, 
liqgy. aat bármely nyugoti nemr*t kény- 
lelea oliamegni
'• A kulaBiilis szempontot véve tekin- 

tétbe: kelet kapáját Poaonyból Oraovára 

helyeztük át; sajnos, nem mondhatjuk 

est közgazdasági viszonyainkról, mert 

e szempontból még minőig Eossonynál 

van a kakc kapuja.

Természetesen, nem múlhatott el raj- 
tünk sem a letűnt század közgazdasági 
tej löd és nélkül, s ha caak kelttet lekin
t e n i e  tekintetben is teljesen meg
lehetnénk elégedve, ámde a nyugoti 

’kulUua,. nyugori kulturális igények 
mellett nyngoli közgazdasági fejlettséget 
igényel. Eáéáfcttl ipari ét kereskedelmi 
termékekben lelyte* adózói toszüak a 
fojtott közgazdasági viszonyok kötött 

’ leyö nyugati nemzeteknek. Valamim 
ev»z4z*dokon kfu^aztUl sarczoJt bennün
ket ■« török, a  német, agy fog bennünk«

'fcjngoti' áultara kizsákmányolni, ha 
'• ktikgásdftaági fejlődésünkre as eddiginél 
jóvil'tötrtr gondot nem fordítunk.

Jifl^gásíÉiksi^í fejlődéshez ^rzék is

sem iskoláink« sem h$rlapj;?TÍÍfc ^iem 

járulnak oly mértékben, amily mértélíwn 

szt a nemzet anyagi jóléte megkirtf ná: 

Ezen hézagot óhajtja lapunk s^ény  

keretéhez mérten pfaotoi.j

Éber figyelemmel kísérjük ugy

tan tárgyakn ak  nie#<ibtjp v s ! Í  coccea trA lw a ; a i 
irva  o lvasást a .n orm ál sz a v a k *  módiiért* 
a lap ján  ad ta  elő,

E módsaer lr v a -e lv is á ii része élénk vitM 
provokált, m elybe* ic u t  ve ttük: M eznerici 
i'erenoxnű és tfaodeisitnan n A utal, -kik ellen^ 

j fogla ltak állást, minthogy aionbau előadónak 
a i » e m  vo 't exélj a ax A tala bem uta'olt i r w o l  

k . .« . :  a «. u ; , . i u  .  » ;  /(> i > | „ í_ i_  i va tási módazernek híveket szerezni s elvi
» dl> k,'* U * “ • Vllkebb tá jink  :uü4<tof|ll(4sl t a  , . k B Í i t o K a  . j ou

Bác«ka közgazdasági viszonyait Ssivesen ieitilágoaitfcft után élvesetea előadásért a ktir 
nyitunk tért lapunk hasábjain megyénket é? kö^öneiét fejezte ki.

, i | ., . , . .. . , . . .  . . .  , , . M ajd  R uU kav LaszJo értekezese külőlte lo
érdeklő minden kózerdekll közgazdasági I ̂  ĵ eoleTők ígyelmét, me^et az org/ajos
közleménynek.

Örömmel töltene el beunflnket az a 

tudat, ha aziikebb basánk : iBáeska köz

gazdasági viszonyainak javításán bármily kéP<* • ,tnitó »öveodékeit át irM ea ol»a*<u 
, , I lüfcoa m#»if'rtégét»e iíJk6Je:e»en b erew lo i.

aekély részben is kozremtíködhetnenk.  ̂ 8z4llló Edél>é kúiuiiuwî k dekJar*lja o
m ód iiért •  h * iáro zc lU £  e iltn e  azul,

érdeklődést kivívott .(jhonom im ikai* mód 
sierrö l tsrtO U ..

É rtek e id  e lragad la táa ia l «zól a oiúdixer 
■ikeréiről, m elyek sierint heroin búoip alatt

Közgazdasági programmunk leend: 

„Munkára fel/

Jáváét Jáiot.

Tanítók köri j g y  ülése.
— d̂|át —

A  M o s boérogk > á r s e | / n f k á i t ó -  
egyesü le t u ib a d k a i köre, m ely b ia b a d k a  
város n é p o k ts t iii in iézeie iaek  Unerdin kivöl 
C sio ta v é r , ö  M orovio is é l Pacaér k ö ö é g i 
u n itó lt és óvóit fogla lj & m agában, pttnkfcd 
ked d jén  s íé p  le fo lyása  és tan u ’s á fo s  gyű lési 
tartott s  h e y b e li kö ip en ú  elem i népiskola 
emeleti nagyterm ében.

Meznenoa F ereo sz  a stab a d k si népiskolák 
íe ltijye lö  igazgatója, mint a tanítói kOr el 
nöke, leaduleiea m egnyitó bestédében mély 
paed sgo gia i n a k érie len u n e l fejtegette a gytlléa 
tá rgy io ro zatib an  le id é it  tételek n a gy funtos 
s á g it  s miu;áB a közel múltban oJbaiáloxott, 
volt váirm egyei ta o fe ltgy e lO : C i i f m i  em lé
kén ek is áld oioti nékinj kegy e le te i ptUasatoi, 
a n a gy u á m b a n  m egjelen t tsDtorfiaiat tldvG 
ifllve , a i öléit m egn yitotu .

S  a m ull fllés jegytO kO nyveinek felo lvasása 
a lán  — m ás o ldala elfoglaltsága tolytán  — 
A b rasio i A ntal aletoOkre b iiv a  a gytllés 
veaelését, rö v id  időre eltávozou.

A i  egyesületi életre n a gy b ib liá n á l biró • 
A brauoa A ntal által e lkn ziteU  — előzőleg 
m ár a v á las itm án y  által approbált alapszabály  
tervezetet a kör, mint alapos tanulm ány u tjaa  
elkészített teljesen  m egfelelő m unkálatot őse. 
k é ly  alaki m ódosítás mellett h elyeitő l«* lóg adta 
«1 s  előadónak lá ra d o u s á é rt  jegyző k ö n yv i 
köszönetét mondott.

bitek után Lipanovics M átyás tsab ad  elő 
adásban bem utatta: S .v o n o e o t r i ir in s iy t ik a i"  
m é d u e r t  ;

£lősdó BMgajerŐ modorban a /eiittU figye- 
lau közepeit fejtegette a mesének erkölcsi 
jeilemképiő erejét s a mesében foglalt reáliák, 
mint kimdnláai alapon n/dgvó snslytikai 
módszer lényegét és előnyül oldalait; s m.után 
s mfrdsnsrrel össaefOggésbea több általános 
jeUegB paedagógjai kérdést . világított tmeg 
lájékozotságrő*, készültségről lannikodva, 
alaposan muutta be népiskola, 1. osztá- 
Ivában nálonk bem Uú»6rt i űem' követett 
oktatás} módot, weiynek alaptételei; a hevelve* 
oktatás, s iapaftyagnsk s gjérdekek éidek* 
Világából; a ^sfébőí ?aló k^>)iÍyxUu i$ s

Eitlner Milla szem élyei int-g^víizúdése alap 
jáo  b im ufaiosiB ikcrtD ek s cséihoz veietöDek 
állítja a '  „p bA ornn nik ai nódsu 'rt*', m elyet 
ttltaláJÓ f C iu k rá s z ’B.óta á lu l bemn atva láu>'t,_ 
de sokat lu ia jd o sit a  taiuló egyim sóceben 
rt jiö  Ügyességnek, m e!y kttiöolen minden 
m ódsier által k é p «  eredm ényt érni.

M oinaríol F e re n c i nem a k ir  pálczái törni 
e *m6dsxer fölött, de a hatíroxo^t á í l ls  fo^ral^st 
sem  eMene, aem mellette nem aján lja, óiig 
gyakorlati bemutatás á lu i a koiveilenül uicn 
eredm ényt a kör meg oein aüapiihatj*, rourt 
kéri előadót, hogy m ó d im é t a jövő trésben 
g yak o rlatila g  mutassa be, s bo^y a i  ilu .u n k  
basznáJt íjtefam -Ü rasor tele módszerrel egy- 
id e jlle g  párhuaamba a llu u isé k  e na*ry érdek
lődést ke.tő uj m ethódtu, Siáotó  Edöoé el 
v á la 'ja  ugyanazon 1< c z ie  eddig szokott fe l
dolgozásának b em u u tásir.

A g yű lésn ek  5 perctnyi m e(S fik itá4a után 
Valibora T eréz rókuii tan.tunO a gazdasági 
ismétlő le á iy isk o iik ró l é r te k d e ’ t.

Yonzú éUad&sa a siellcm i m uakaban ki 
m erülő l ami ókat lobi I inc; t le s a leány-ntvoles 
nagy b o rd ere jn  te j;ege:ó  laaitóLót, tu taru iati 
ja v asla tá n ak  te ljes szövegezésében történt e l
fogadása uiáo lelkesen megéljenezte a a dol
gozatot a m egyei gyűlésen leeudö tárgyalás 
végett a központba átteni határozta.

N éhány folyó ü g y letárgyalása után a m «gai 
s u b vonalú és s ik e re i gyű  e i  véget ért.

A baboua bilne.

S z ib a d k s , május 3 1 .  

A niuOnának vá d ja  a  legbUrtftebb, s épen 

azért minden e s ik ü it  feli kell használni a 
babona k iirtá iára . Mielőtt tudósításunkat m«g- 

iro ánk, erre kézjttk fel buzgó kalb . p ip sa - 
guuk  és a h elybeli tanítói kar jóakaratát.

A  zsidó templom építését vallás különbség 

n élkül m in denki figyelemmel kitérte, •  k ivá  
n atosn ak u n 'o tta  m iodonki egy tisztes, Uten* 

ház méltó im ahát emelését. V égre nagy ne 
hezen a  közvetlen m egT aló si'á i el^tt áll a 

terv. C iup a keresztény ember k a p u  miig a
vállalatot. A zalapozásim unkálatokat elkezdtek, 

É i  ekkor, a  babona dém ona suttogni kez

dett vérről. A i  isko lá i fiuk szerte szcjjel 

h ordták fk bOaös v id í t ,  hogy i  templom *pi-
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Kérelmek.
A  fro n to n  é s  a m egszá llo tt területeken 

vo lt e lő fizető in ket, akik a tábo ri p o stá v sl 
kap ták  lap unk at, a rra  kérjük, h o gy  •  m o s
tani c ím ü k et közö ljék  velünk.

A m a c lö fire tö in k e i, kik B ácsm egyébŐ I 
a z a v a rgá so k  m iatt h oaazabb  id őre B u d a 
p estre  é r te t te k , kérjük, h o g y  id eig len es 
cím üket lu d sss á k  vdO nk.

M in th o g y  a  bácsateg ye t zavargáso k  
m iatt sz ám o s p o stah ivata l beszün tette mü- 
ködéaét, a z  ú jsá go k  kézbeaitéae to k  ak a
d ályb a ütközik . A k ik  lapunkat m ostanában 
n e «  kapták m eg, kö zö ljék  velünk, h o g y  
p ó tló lag  m e^küldh essük.

Baloghy főispánsága.
A  m oatani u rak xn  dr B a l o g h y  C rn ót 

film e n t t tt *  szabadka i fö ttp á n sá g a  a ló l  da 
m eg h ag yta  a várm eg yei éa Z o m b o r váro si 
fő ispánt Ü IA t ija n

A  szab ad ka i D é lv id é k  ben azt o lvas- 
u ik , h a g y  am ikor Z o m b orb an  a N em zeti 
T an ác s m egalak ult, az  ottani sz o c iá ld em o k 
raták Cffleefl k fc d ttk  B a lo g ity  d iá n  é s  
kö vetelték  a  fŐiapéni á llásb ól vak) e lm o z
dítását, m ert B a lo g h y  m inden korm ányt 
tám o gato tt, a W ekerte korm án yt ia, n »*y  
az  á h a láu o a  v á lasztó jo go t c*erb en h *g yta . 
B a lo g h y , aki u e n  az ülésen jd e n  volt

a nevetett lap jelentés« wenn! - kér
lelve magyarázta a szocialistáknak, hogy a 
kényazerhelyzetnek engedett, amikor Wtíutrl« 
konnányzáu alatt a f&apáni állásban meg- 
maradt Nem tartjuk helyénvalónak, hogy 
etekben a veszedelmes, világloíforgat  ̂
aoradöntő időkben pArtpolibkai szempon
tokat éa így a főapán magatartását politikai 
erkölcsi tekintetben bírálat tárgyává tegyük. 
KétaégtelenQI helytillo a tiudaliaUfcnak 
az a tölfogáaa, hogy aki a itgi rendszer 
mindn alakulatában vtxel&wciepet vitt éa 
így annak köiéieii levegőjében nevelkedett, 
nem alkslmss arra, hogy aj uj eszme
áramlatok felszínén maradjon e* onnan 
irányt szabjon. De mágia úgy véljük, hogy 
ebben a viszonylatban aa intézkedési jog 
egyedül a kormányé. Ez vállalja a lalaló*- 
tágat minden cadekMktéért Ha teMt 
bizalma Baloghy felé  fcrdul, ha t i  tartja 
Icgalkslmasabbr.&k, hogy c mostani időkben 
ia vetesse, irányítsa liiesbodrog vármegye 
közügyéit, nekünk -• és mindenkinek s 
vármegyében — eit tudomásul kell ven
nünk, megnyugvással keli fogadnunk- Min
dingnek kúirietii^a a f&spant a vár
megye veaiélye/telett érdekeinek mqgvédal- 
■teẑ aa körüli súlyos, fele' :iségieljta mun- 
kajáb an  komolyan ersteljesan, becsületes 
szándékkal támogatni, segítem. Mert ski 
nmet kicunyea pártpolitikai szempontok tol 
vezrtieti magát, aki a lóispánnak azar bajjal 
körülvett súlyos munkáját kárörömmel nézi, 
aki t/iiekvtaei ellen akadályt gördít, gámaoi 
vei, a a  neousak IcIkusmereUcn,

L o v á u y  Márton.
A  forrad alm i ko rm án yn ak k ö zo k tatá s

ü gyi m in isztere talán  az  egyetlen  ta g ja  
ennek a  kabinetnek, akinek múfcódéaa iránt 
az  o rszág n ak  m inden o aztálya  é s  közéleti
cso p o rt ja  b a a k x n a u l  van  d  tá l ve. M é g  azok 
is, akik a  K á ro ly ip ártta l étea harcban á lta l
u k ,  m eg n yu g vá sa  al látják  L o v á s iy t  a  kóz- 
oktatáa- éa  vallásQ gyi m in isztcn um  éfttn. 
Es ez érth ető  is . A  g y ö k e re s  átalakuláso k 
id e jé t * *  sím kor s  regi 'h a g y o m á n y o k a t  
ism eretlen  e lettsn ok , ki ma pró b ált k o r
m án yzati d v e k  gyű rik  t e ,s m k o r  a  nem zeti 
ku ltu rs terén, a  vaUás gon doéstkórében a 
m ag yar n ép  W k ik té tö i  ed d ig  távu l slto U  
eszm ék h aladnak e rö td je a e a  az  é rvén y a u 
láé utján , — elsőrend ű állam i érdek, h o gy 
a közo ktatás é t  vattáé ü g y e t  o lyan  ed zeu  
éa  g y a k o rlo tt  fetliu  irán yítsa , akinek sz iv é 
bő l m ég nem  halt ki a  ré gv nem es h a g y o 
m án yok Iránti érzés, ak a rn i van  erő é s  
kép esség  a m últnak a  jö v ő v e l rázfcód iatta 
nélkül v a ló  á th id a lá sá n .

M a , am ikor a  forradalm i M a gy a ro rsz á g  
radikáüa cso p o rtján a k  sok  ezer u g ja  n y il
v á n o s nép gyu léacn  tiltakozik aa  ellen, h o gy 
a  K ira lp k e r m A n y , a  k g á fr  t e z á t a  U M * _ *  
a i  esküt, »m art —  íg y  sz ó l •  hatarozati 
ja v asla t —  a fő p ap a ag n ak  éa a  papi buu- 
taanak a k irá lysá g  a  leg tö b b  tá m ág a io ja*  
ig azán  sz eren taén ek  m o n dh ató , h o gy  az  a 
L o váa zy  M árto n  intézi a  v a llás ü g y e t , aki 
s  p s p s s g  m agaazto s h ívstá sát, a nép  erae- 
kében va ló  ö ru a ü sn  és d a a a n t harcat koz- 
va tlen  k ö zelség b ő l tem en aa m d tsn yo lja , 
é s  aki fé rfias es erős, h o g y  em e o azia iy  
aü sn i tám adást fö lfog ja .

Levdsty 1864-ben szökteti Atyja, 
Lovduj Mihály az eiaő alkotmányos kor
mányzat td«|«v 1867-ben bácavarmcgye 
főjegyzője lett. Ot áwal késóbb altapanna 
vúlautották meg 204 szavazattal a volt 
KliEpán, PH  Antal 150 szavazata ellen 
Mint főjegyző és alispán örou* cmk«.uc- 
tes nagysiauo tevékenységet lejlelt. A  vár 
megyében annyira megazsretick a pu n  u n  
jciiecnu férfiút, hogy ltí78-ban tgvhangu- 
iag tették meg altspanna. f i a .  Mártva u- 
nulmányai befejezess után a kozigaigau*i 
palyira lépett Ada köaaegnek vezető jĉ >- 
Sője, majd vmegyei aljegyző lett. Mint 
kitsn ó  toUlorgato, az újságírói p jiy a  iréunt 
érzett nagy hsjiandosagoL A miiieniu.n 
évében sout fordult meg Budapesten. 
Ekkor ösaxeköttetésbc lépett a -M agja/ 
oru4g, irányítóival Ezcs meghívtak * lap
hoz. LovSs/y a meghivi*. eiiu^iüu s tele- 
tó* szerkesztői állasauan caonock, Oc olyan 
nsgylKxdcreju ca iciiycs siseru tevékeny 
séget fejtett ki, melynek halasat a pólusa 
erősen inegerezte s mely s magyar puüli 
cisiliksbsn erősen külomU>roüi> nem zeti 
irányt szabott. Alig volt ni hány évig uj 
ságiro, máris politikai trnyeiO«e *sil A  
tuggetlenségi psrt vczćicmt't . Ujrom Cia 
bornak, barűu  Miklovuh, th tíú  Lajos 
bizalmsa emhere lett. Li *  kothímcny es

n é p M r u . & K r á ^ i W  w t e
s é g g d  k » r ^ V é  i f ü i i n H a  A a S  S
d ó an  enn ek s  kerületnek a  k r i b e M k  A
m indenkori k o rm te y
le ttért á llrto d  e « e n e ) r iő M e iH o c T B W M  
buktathatják , azzal n n d e ^ i  Í S S t  w S .

L o v a n y n a k  p a h lr ia r t ik É  é t  k t e v a d S  
n a g y  d ío g la lta á g a  n a  e n g o g lr  m tm, b o a  
a  v a rm e g y e  é l e t e  f i  &

irán yú  m un kálko dást ts^tacn U ; ^  
sa b b  politikai m o cgaim sk  id eáéi m im á to  

k )ó tt  a m cgycgyútáscÉ rv áa  p j b f  
vtset érdekéden á a la iá á Jt  é s  d v t á n d  M a i 
m egin d ított m ozgalm ak n k créérl á r i é a , ^  
tette b e fo ly á a á t  H a  a  -  rg j  m j  IklTaífcTn 
n a gy  c satákat b e te tt m e g m C  h M  &  

kuM ték d ó r é ;  ő  v a k  a  m á n o t e c M .
£ivtd<. umMM, M p i n t f ^  Itna k» 
széden rd  m in dig  a a g y  hatáat ért d .

O r ó t  K á ro ly in ak  évek ó ta  l^ i ^ . 
sa b b  em bere. A  - “ T r t i n W t  m inden 
fo n to sab b  te rv á l v e k  t á ^ y n ^ i  m t m N m v  
k é p e ss e g é n  é s  c n llo g ó  a r á a y a a  k M I  ez  a  
kö rü lm ény jutra tta a  m m ís d v l  M ákba.

______ P. L

A  k 0 z « 4 g |  J c c y c 4 k >

A  fo rradalo m  kkáében a  
n em csak  sz o k a t  sú jtja , a k *  e r re o
han em  árta tlan o k at m ___________
tnrtóaitáaajnkhól kitúnik, bogy á zava rg á  
so kn ak  jó ra v sló , á r ta tk a  e n * e n k  n  az

U j« MookA .  U n «  Hcr^ll >.
akik  ellen a  zav argó k  d k eee rsd éae ; d H w  
r i n y u l  A  jeg yző k et teazik *rlilflm é  a  
g y a a o n  rckvirAlaaokárt, a  h a r b m a flin t  io - 
ly ósrtása kövük v ts z á s s ^ o k é r i é s  s  la k o n á g
e d e k e ib e  ütköző e g y tb  károa intézkedé
se k é rt  P ed ig  k étaégtekn , h o g y  a k t e é g i  
je g y z ő  nem  tett egyebet, m ini a a i l  az 
a llam hatalo m  rá^aran caoh. K ő ts lm a é g é h a  
híven végreh ajto tta  a bdO gyeun o iáBr, a 
ko zcJclm cieai m iruactcr. a f ó l i á n ,  az  
a i tk ^ n  r c n d ö d o L  h o g y  e z e r n e k  ic^m- 
kcucaei a n ép  e levenébe vá gtak , 
nem a  jeg yző , hanem  a  h á b o r w  f'h m n t 
«s az  e^ y e s  m iniszterek tévss, ro a st  p o tb -  
ka ja  az oka.

b izo n yo s, h o gy  a jcg y id fc  kö zö tt v a a  
r a k  o lyan ok  is, akik a n&,2h aragT i r t a i *  
gd lU k. A zo k  a  jsg vz ő k , akik a  fö lm e n t i  
ackkel u ^ ls ia z e n ie i üzérkedtek, akik h ata l
m ukkal visszaéltek . V an n ak  jegyző k , a t ík  
lu tm en tiu  ü zlcískkel százezreket, 
szereztek, a  ozom »cédos v á r m e g y é k b e  
iia^yk iicrjedésu  b ín o k o t vásároltak, c z a k  a 
m agukrdt rn cü ít^ tlk c ic tt . vé tkas am barsk  
nem  fo gn ak  szabaduln i m éltó b án tslés& ktd l. 
M ihelyt erre sor karul, mi is id evág ó  
sd a lo k k a l fo gun k  aaolgálnL

Szcrer.vsere  azo nb an a je g y z ő i karnak 
az a terg es ré<izc nem  jelen tékeny. A  tú l
nyom ó  re«z h ivatásuk m a g a sla t in  álló. 
derek, j^ ra v slo  férfiakbó l áll, sk iket nem  
sz ab ad  a tm n övjkkel e g y  kalap  a lá  venni,

| akiket sz ere tni. be»snlni é t  t á m o g i jn i J n iL
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M^c|flraik ■iadra vjuáraap iffjcrl. Krlrl-'.t wcrkrtrlA ■

L É V A Y  Z O L T Á N .

' 8 l i r i « U t A * 4f  4« kiadofclvatal : IV. kor. L»<
liiiv. I  U|' nellrni, I . n . i  liul.. k »l»nx-<iyc

A nagyérdemű közönséghez!
A tiszta, szeplőtlen igazság hirdetése, 

annak hathatós védelme s ezzel kap

csolatban a bűnnek ostorozása, a szép 

és a gazdasági irodalom felkarolásával 

a közművelődés előmozdítása képezi 

egy társadalmi, szépirodalmi es köz

gazdasági lapnak a czéljat.

(.apunk: a „Közérdek" c czélt szol

gálja. IC czél lapunk programja, mely

nek teljes erőnkkel igyekezni fogunk 

megfelelni.

Knnél sem többet, sem kevesebbet 

nem ígérünk, de umit ígérünk: azt 

megtartjuk.

A „KÖ ZÉRM IK “

' Krdrmcs-e tehát a közérdekért dol

gozni ? Nemes és férlus munka!

 ̂ S kell-e raj«»nemink a lobogóért, 

'melyre ez a magasztos szó van ícl- 

irva : 1
! < sak a gyáva és hitvány lelkek

sajátsába, hogy akkor midőn a közről

1 van szó, előbbre tarjak kicsi korukét, 

s sivár közömbös lélekkel nézik végig 

a kózü^y, a kozszabagság, a jog, a 

becsület, az oltalmazó törvény. a köz

gazdaság, a közművelődés, szóval a 

közérdek kínos haIdoklus.it.

! Kz a lap zászlót bont. mcJy a friss őszi | dá*jk

szélben magasan lobog, csattog, s iiia^a ''

kik

kir vAdik  k<i7.‘ 'nsćgćneic imrst p it/ i.li.N nn  kel

v iss& itčn lcn i s illetőleg kiii.'.etni M *# *  11 vl* 
rosi tniíMvS állapit«>(Ln m c# ez  <<v7-e^ct nem  
Iclicl tehal kćtalćK nr. irAnt, n v is s z *
( in ten d ő  ■ > s s / ^  ** r k k s r a .  mert hí
s/.en . s a k  tenn£i7x'tcs. •  \A rnsi tana. h
a  m a# a  J e l f á t  n m s / jh l '  S7inl>en frltun U in i 
nem  fog ja , mint .1  nulven a /  va ló b an

w / K  nA^vsAtfa m inket mej*-1< »ht^ent, 
s  . »nkćnielcim l .»/ 11 kćr,l£ s i.'nl .1 rM tr l 'C .
hogy  n u k íp  lehetett ilv h u m h ilis - *ssTCfid 
elkölteni u^y, h o^y  arról a /o k o n  k n u l. .1 kik 
a k ’1 le k e /e s i  cs/k<>z<<ltck u^v  s /< » |\«n  sen k , 
nem  tudóit sem m it Mi ennek  0 k.1t etf\ re s /t  
ahh an  Litjuk, h ogy  n be terje sztett 7-ar%/.ania- 

n m iként ezt a m in is/ten  vit-s^hI«* 
m cj’ aJlap it.iiia  •  r e U e á g s e t

Megnyitó.

Kgy meginduló uj lapnak az olso 

vezető czikkét megírni..........  tagad

hatatlanul szép munka, Főleg akkor 

midőn c lap homlok.m ogy hatalmas 

piogramm, minden igazi férfi lelket 

felemelő szó ragyog „K ö zé rd e k 1 

Tudjatok-e mi az a közéi Jek s gon- 

dolkoztatok-e mélyen fölötte?

A közérdek köti össze a haza min

den pol^aranak a szivét a honmentés 

vagy .1 honholdogítás szent munkajá- 

han f A közérdek aczelazza mén a fćrli 

szivet a küzdelemre a honért. A közérdek 

gyújtja langr.aszi\ekelamikorasatnynio 

kői szakokl>anpusztulásnak indul minden, 

a becsület, az erkölcs, a halulom. A köz

érdek leledteti a lajdalm.it és homlokon 

gyönygyo/.o verejieket, mikor legon- 

zetlcnehh munkánkban kételkednek vagy 

hecsuleleségunkhcn sjószívűségünkben.

A közérdek hozza felszínre A társa

dalmi eszméket, melyektől lügg a haza, 

a cs;üad. az egyén boldogsága s ugyan

csak a koztidek alht sorompoba, mi- 

dón ezek megvalósitasára kerül a sor.

I )e a ko/.eidek állít csatasorba 

akkor is  1111 doii a hatalom ostoba 

gog^-ben labbal lipot ja a tol vényt, 

luulo'n mcgiaholja a jogot, :< midőn 

pi-.zkos kézzel végig csap az igazsag 

aic/olatj.m.

alá akarj« k,k a k„zirdc- U “ *‘  •*■*»*■ “ -««• "■*'
, ^ x a h h a n  v d ju k  fe lu ila lm , h<>R\ ■ llrt«ar
kért meg elég nagylelkűéit küzdeni és 1 ____

aMozn.. ak.k » / ,  akarják h .,« r  ne csak a A .

eg> é-si-k ilu>l,ik"i!::iii.ik a bal.ut.i . vív Sem s/cnvtJ keikével. Inig-, ,i t >r\’rn\ 
manyaihan, h .ncm \alame:iyien érez- liatovmi hi/ottsa  ̂ c/^n eJJcn.»r/.i muuk.<j*

*  m itU u in , 
1 l.ival.ilô  

tenye/" a/<m munkaJt k-i/re. 1
il'fcli )u'l i /elet .Ij.i , I....

111 l 'i i r  k u l j  1 e * j \ e , ! . l  .1 v i  I, 1 1 1 k -  •

• tiliel.-, .1 v..r.r.i v.i*'. ..nkcv i k s  k .(,1 '•
n.t|-ler.x re k rru lt i k 

•n il i iR in  teJjes m em

zuk a halad .s, egyenlőség és szabad- rciulkivul meg volt tiel»c/itvc
mert hiszen s/olvan mnuleI ság áldásiul.

I Az emberiség nagy sikereinek 

j u jo n g a s a  elnyom ja az embeiisé).

! szenvedéseinek l.íjdalom sikoltását.

, V'érező sekken taposunk hogy emel- hihetetlen viss/i»eic 

kedhessünk. Mit haszn. a korszellem

rom-

iagy

•rve»n IkiIomerész sziírnyalasa, mel; megtanít 

villannyal irm, ’i.kot ezrek es ezrek 

nyögnek a túltengő hatalom lanczai 

kozott.

Ki ebből a fullasztő légkörből ki 

szabadiig tiszta verólényes udito le- 

vegojere' Ue míg az az idő eljő, mi- 

koi ujabh es egészen tiszta eszményi 

alapokra fog helyezkedni a társadalom,

addig is lenn kell tartam az emberiség ' a//Al a k<l l t f l e/c( lMa nu.K

hitét az igazság és humanismus esz- b tJtK̂ v>gm| t-K\ uti Jar 

ményei it;mt s segítem a társadalmat,! 111 1,1,1 ^ -kk.il \

hogv az ember, halad.is szent eszméi l*tUl" k' n ,,,iko, uh v ^ k "  1
. . .  .len lvc, m éh ékre n u v  > vik. i u : i. h t

szerint eljen. 1 , ^J ' l<Jctekinlunk a /aifc/.uiiii.'as.ik!' u.
l-ailemes ezéil 11 ni, oktatni, tanítani.

se^enl nem s/ulgalh.ii 1 
z< »Hsadnak, nem p»>l'K a/irt. ni 

bem iikurl U lu ,  .1 m ikor m .i: n /

, Jik.i.l hi/iitts.i^i Un.  a kt 1 
inch t.a^atell .1. >1. . >J emleke/ik «

kiJentetl n.i|;\!"k 1 \ iss/.ii. l«.-s<'kr< <;

tuUjJimk*.ívni elk. w! .jet me*;

i/.l K/l #*/ vlj.tr.ist műi u :• 

k<.1 iiliuem , l4 x«|,. ,,

, s/anu-k t'•mkcIcKtl*.| iis/t.iu m-n. 1 

eljaois mai h■ ■n,i.,kê v vnesl t

rt akkm

lapot indítani. Krdeines 

, Tehát akkor l '.lőre !

szép munka ’

B o tond .

Olllltjll

\ M k,

lett t s  t • I eireel| m is |..|m

1.081.000 korona.

J'.kk'ir.i :i/ .1/  ' • s s / r j j  11 m elv it M.nii . sk l ;  
l .n /a r , .vll.isAt«<1 f c l f n ^ r s / te t t  pnl^Arm cstvr 
S /u h i.lk .i  s7 ,il' kir \n ro si iunn. s a  k-llwitalma- 
/rts nclkul, lehAt t " r v c m d le n c se n  clk- Ituttek. teifi« t 
ez az u iazeg  u ,  a mel>et S ta b a Jk ft  M ab. ^ cih o m :

/etc es mentvU'v txt
ia j..n  nIVitst

a/, eni. iim k . .1 k. i,{\

v..̂ \ i 't 1.1! an ., .1 k-

\ civilen .1 i-̂ v i Alt

!x!*•!, niiJ" s .l's li.i: ,r

'••KJ* '

j inolei 1 I
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I1KUMANN MŰK ÉAnyvtrMkcdétr. bitbidkAn. 

T*krcn »r. >*6.

Feladatunk.
A sajtó ideálisan szép cz<'lja lebegett ; 

előttünk, mikor a Bácsmegyei N%pló tneg-  ̂

indítását elhatároztuk : a/. igaznág dia- 

dalra juttatása. Azon igazxág diadalra ; 

juttatta*, mely a közé ; a az egyén igaz- ! 

•ágának védelme, ha ezen igazság sérel- : 

mének mellőzése visszahatással lehetne j 

a közéletben szükséges, s a megállapított ] 

jogokat biztosító rendre.

E czél jelentheti az elvek kllzdelmét 

ia, melyeknek öaazeaégéböl alakulhat ma
ga az az igazaág. De előre határozottan 
körvonalozni az elveket, melyeknek segé
lyével magát as igazságot kialakíthatják : 
bajoa. A kösfletoek ezernyi, sokszor al
kalomszerű, majd az események lugikája | 
folytán szükségszerű, néha a legellenté- | 
teaebb érdekek öaaaeUtköitóiie miatt-kiszá- ' 
mithatatlan változatai egyes cl réknek ; 

kímélését sokszor mellöztnét teszik szűk- ‘ 
•égéssé. Megeahetik az is, hogy az elvek . 
falankszát kell a barezba vinni. Mindez 

a közérdek, a közjó követelményeivé váj- 

hat az igazság érdekében.
“ De maguk az elvek is átalakulhatnak

a közélet fejlődéinek folyamán. Oly

annyira. hogy az átalakulásnak míg tíir- 

\énvs7.orü jelleget is kell tulajdonitanunk. 

Ez elveknek program tnsxerü kÖrvcnalo- 

zása tehát épen az elősorolt okokból aka

dálya lehet a becsületes harcznak, mert 

félreértéseket támaszthat
A sajtó tehát csak igazságokat tűzhet 

maga elé ezélul, elveket csupán eszkö

zöknek fogadhat el. &  ez az igazság 

nem lehet egyéb, miut a közjónak biz

tosítása, a köz törvényszerű követelmé

nyeinek érvényesítése, akár szQkebb, akár 

általánosabb értelemben bíráljuk azt, amit 

e szóval köz nevezünk meg.
A7. egyének és az embsri csoportosu

lások jogos érdekeinek összhangbatba ho

zása, «z érdekeknek párosítása magában 

rejti az igazság diadalát
Ezért kell küzdenünk és ezért foguuk 

is kllzdeni, mint a sajtó egyetlen czél- 

jaért.
És csakis tiscteaégea elvekkel, kipró

bált fegyverekkel fogunk harc rolni a 

közjó követelményeinek megfeleljen. Kö

telességnek csupán csak* azt tartjuk, hogy 

fegyvereinket, elveinket ne mázzal, ne

álokuskodáasal tégy tik ktfzkud veitekké.

K h nem  c sa k  á lta lá n o s, em beri ig a z s á 

g o k é rt  fo ly ta to tt  kü zdelm ekben , hanem  

a k k o r  is  v a ll ju k  ezeket, m ik or a  nem zeti 

a  m a g y a r  állatn eszm ében  fo g la lt  ig a z 

sá go k ért k e ll kUzdeLUnk. S ü t  m ég  tör- 

hetetlen ebbül r a l i j a k  ebbeo az  esetben.
Ebben az esetben czélunk nemcsak az 

lehet, hogy a magyar közvélemény organu- 

maiuak tekintsük magunkat, hanem igenis 

feladatonknak valljuk a közvélemény meg

teremtésére iriuyuló laukadatlau törekvést 

is. Szembe foguuk szállni az esetleg félre 

vezetett közvélemény nyel; engedelmes or- 

ganumáivá szegődünk az igaz közvéle

ménynek.
Így fogjuk föl a mugunkra vállalt 

terhe* föladatat A hatalom néha a szol- 

gálatkészaégbeu, néha az ellenállásban 

rejlik, de soha sem a kérkedésben, soha

sem az erőszakoskodásban. így fogjuk 

mi föl a sajtó hatalmát

Még a sajtónak legújabban kizáróla

gosnak hirdetett feladatát is azért ismer

jük el kötelezlek, hogy e czélunkhez 

közelebb férkőzhessek. Ezért törekszünk 

a közélet minden eseményeinek ismerte-

Nyárfák alatt.
A •Báeamefyei Napló« aredeli táreiáj*.

Ir u : Lakáeey István.

Lagkedv eeebb aaórakoUeom az, midőn 

kikooaikáahstok a subád terméssetbe. Ki

vált ilyeakor, midőa a roaa oly magataágra 

ad (el, bogy as ember egéaten elkéss a nagy 

söld tengerben.
Néma ünnepélyes eaead bonol a tájon. 

Caak mikor s asél lebben el s vetések 

lőtt, ütoktatoa édes attmmögéa 

•lyaa ábráadoe seas, melyre a 

m o  elsndaludik.

Iát

meg előttem a levegőben : kioainyek éa na

gyok, nők é* emberek; légből es*Jtt fiaom 

ruba fedi tagjaikat, egy pillanatig látom őket, 

•mint kürtődnek, aiervtnek. a minik pilla- 

aalban agy gomolyaggé verődve öaase, jlao- 

dórja őket a tsél. K»te meg, mikor laaau 

baldokléeaal aluik ki a fény u  Agán a ace- 

lid homály, aaöti fátyolét a földön, oly bá- 

natoe alakok nőnek ki előttem a földből, 

bogy igáién megtudom »iratai őket ; a köny, 

mely asenieikben csillog, â 'éaa élettörtéoe- 

ballatatik, j töket feltárja előttem, a mely oly megható a 

égé- ; anayi trsgoediit rejt magában.

így uftletaek meg as éa történeteim :

fo- '

mosoda bájoa dolgokat lát ilyeakor as | ktton a eaép terűn aiet Ólén, a axivam jaé* 

ember, aki elmerült a terméssel titkaiba, j |j«b«a, hajnali pirkadtakor vagy as est-szür- 

A i s asiapompa, mely as égről éa földről i kületkur, vlrégnyiláa vagy virághervadáa kőat, 

agy fönségss harmóniába egyesül, elkáprás- | p*o»irta*ró vágj  a pésstor tilinkója mellett, 

tatja a aasmet. j Elmondok egyet, hallgassátok oaak meg.

• Ilyeakor aaután osodás alakok jelennek ■_______  _______ » * *__________  _______

Gyönyörű tavaszi reggel volt, mikor ko* 

oaia C«antavör felé mentem. Abugy a aán- 

doh balért elhagyjuk, hatalma« két aornyárfa 

követ minket u  utoo caakneoi egy óra ja- 

ráanyira. Ilikor belekap a asil baulmai ko

ronájukba, eitiit lev«lei oaodáa melodiábaa 

verődnek ö«aae. Ugy aseretem est elliallgatni, 

annyira megtudja nyugtatni aa ember ver

gődő asivét. Elgondolkodtam, ds tudja latsa, 

Lol járt as easem, mfg a aaiveoi. Kgyik pil

lanatban arra dél felé, bel mindig tavaer. 

virul a mindig halhatjuk a oaalogioy édea 

dalait, a máaik pillanatban kOaa a üaraogó, 

tugó tengeren, aoi a aséj a vitorlákba kapva 

óráit aebeeeéggel viasi eiőre a hsllámok há

tán uaső hajóL Azután láttam magamat, mint 

gyermek, aki egyik planatbaa sir, a máaik 

mikoc elfogta a bimaa
aaárayu  p illaagőt.

Msreagéaemből egy basg ébreextett föl.

CHRYSANTOL. líljVídS
Dalmiciiai B0VABP0B I5ST .Piratrin 

kMMi! Zalán géla ingna iile te íen Szabadka fai* **
Valódi
legerősebb

a legjobb éa legbizto
sabb kellemes szaju

aofewtttk, Buulk
áft l«C J«k  irtására. „ •

Mák, feitertk iU>TH«k 
és rakák megvédénére.

kipróbált biztos hatásd 
poloska irtó folyadék.
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SZABADKAI FÜGGETLEN UJSAG
iTtrnliiH I^UrÜTritiL hUn U >i
1(T" Mia *n • O i f « l l  • tu*

V í r r + Ü tm  L ' í s í f  ■«»k» a i .  b*«,
1 r- rHggTUC* U jM g . % kw M  aukilkodókkal « f j l »  a 

! attak, a váró« Oasaaa lakoaaáfáé. A
Aaikor lapankaak N t u t U  itá »aakáikodókal a poifénác U u lu*  

■át Stabadka vároaa l ajaácoivMÓ , * hivataJoa uék«kba hogy
kOfOatégének kaiéba adjuk. kao( .  kalyatt«. ératie. javén dol(Otaék. 
ailyaaaaak >«J1. U fj  b*ct|iitfaB,!UK7 koll tehát In h . ho<y aiok, a 
« 7MM tflrakféalak r a  a i«  mint | kik a kOitaalaa képviaelói, 0« «n 
u ,  h«cy a k«t4aaé«aak oijaa lapot |R«di^ u fak ko t köta! (érkOtai t i;  
ayti?faok, aal? oundM irányban öatrdakol, akár kaxíy&a kéttel kO
,xjx^_--mí tortát g „  ;MÍ«daik ia hoaaájak, »kár a ttaag
Mká«. aa w ápak b„. i i*pa«áló a agyakéival. K«aicaa(aU-
w 4ik véraaéha*. LctrrAa króaikai wakaak éa katalóiaak arattak, állka- 
k—ipd  u  aaféayakaf. a koavé-' laiaaaak, a*y eélra : váraaaak lajlA 
M a y  aéaétti igyakatak Im ii, dMra, jÓToilán, kald«*aléaé» 15- 
aaakkaJ a k— -tárakkal, aalyak-1 rakv«kaak kall laaaiOa. 
kai aa mamimjtk tm tim  káérai Ha ki • b m  • mmi kUaiaa* 
facjik. aUaa *éu -  adjataíaa, ha«y aaak.

Btaa a *rakvéa«ahk*a art* »k»dJo« ily« — aA aiadi« »4
M t tadat aaai«4liai, hogy akaraia IgyaJiaaatatdatakftl irvakatm

taijaMB IWRaÜMtl állaak éa «  iofcmak nmufikkwuai *-
m műt, éh» a aa^a UUa, »d*aa, §•£•*-Ûtal dl mq. u a  firiiOi tcnlat a

»___ y u ___ _ reaaléee »aJia-! »karjak raceowálai, a*

■álján _  MMBl. _  M « U  ^ P . IV V * ' fa. *  • "" *
^ L . t -- *.- ----------- tánedaleeról: aaadaa aaban artvai
rtkfcal M.haa{ ayüta, «£••<«• « „ * * *  fa«..k, ha*y ai

a a ^ a  ***** iriayWa. TOrioMHaa aailátd 
m  j aáfgml Igpak datjratai a tánadalai 

rr if baaaédlakMI. 1 hOa* áM aétaak Irat ‘  *  kV“’
neMak «iM ^  kérdjlk fe*W4ta 1 tl"Éwir dto^  h *U*r . 
▼ároaéaak kiaal Uko.
iá«ái. ^ad-« «ai «ü BAi aab«r *
kfettttak. aki eUU nem a. 4li í . kÛ * T  .

^•xuc.iWrak.««« M W  * ,®?kvt kk-I
„  ^ lta i ^  • aak a Bu aadkai K«cntJ«a U|M-

Tmité ^ 5  « ? - r í̂ L a ■“
ack ■ iád ti arxaitasa K W a ^ rtém  I » i^ a a k
éa arejékes Bértca irtwéa a ktttjót j ^  š rn rtm * - /.
aia%ái)a, —  » 4 ^  faátft péáaiaiik I *
lapaaktal. A aéfM k, mt*j lAféko • A „tibaWfce V páf
tódal akar a rr tl: a i  lOrtéaik riro» Btadoaaap d'l¥*n jnlenu- éa »

M akkal, aiaai i * **P* P«1- Üad&p «i«n a wyodai hó ^^dáavb i«
úka, a pArtfrdekak, « k t*  klikkek n«*j-leoA í» d id*»«rk«a6 .Knc» 
éréekai eaekéeiitják a U|ló aaaki- U|>*rtez.a ’e'j '*'-« di|lalanal toat 
•áaak arabéi, ahrral ik aaaak • od i ea*to ** A >. « « r a a ó k t e h M  
aak ax aWréaéUW, aiBiyoi k inrai I k n p á n rt f  I«') két aj«igt>* ka^ 
akarnak áa a aép s « a  * It»**»•• * .h  L « »* •-Ur *:iva«k
egyékríU, aúat arTól, ho&  a poiiu ^ l ' n n b  »b*dkai >'H«aU«n L | ilrm  

kátea ■árják aa arak a fjaáat. vafy i>én«< k«rm«< a”*  u  tad, a«rr m  

alt, hogy Saakadkáo ax agyik á. o»ik » aKnw * °<
aafyokk, aaiat a máaik. dij aitoa k*pk»io.

októbar Ü3 (ól 31 > * jkwI «
aapoa d. a. 8—12 ór*m m d. a 
íí—& órái* a Paat ixálló kia taráé 
kaa átkodé kfaottsácok e'OU jalaa-

* » Bid'.ol- taitM IJak. A kárV,
Radtra i- ■> ■>•». ího j-.kra »1 <déa ia 
lObb ami atár f.*ly*tu akadt, akik 
oak k érvenj fii a vánai kftc«7ltéa 
*l »l m«*»ála«t*í kttat’aá^ L ké 
IX-ée délalAO oakiaaaai Kadra U 
tápén elanklra aa art, aaoak híva 
taloa kal/iaéfáb* a <a»ia wafbvilal 
éa a dijakat a; kd«i>aafcaak

\0LUikm

M l U JS A G  ?
klr. Ladwirk QjeU 

Mr«adiká« raf. tMarfir* laavwauk 
•'ankic«*«a'. |» aa d^iatüi a p t n  
faaatul S ak»dl>án érkank — kirr 
Ju m  akv. icai^ató na dél1̂ n G«a
boáról Kt<á>dkár« érk«Fo\-, ako1 ke-
Tárja * t  #4ank i r o n  é t k M ^ .

d«k i Mcértaa éa kM maa «

V aaám af kottft« kaao^« inai 

feaagada«*. V á r a M k  a a « r a U a a  ka 

taáaa palaára a a  ip a a ’áa Mb<*Bdéa> 

■H alkaiáraata. botj n M m p  4él- 

áírát*«4»j t t i a f d n  éa ■wyáaaa 

ra .aa R«M «tk Lafaa aaoWát A di 

u a a  auaaarat mt-r B

iiv • naa*é a t a i ^ ) ia  a kV

ratk ivA  t aura ital : .A  la tp «4  baM  

rákért —  Atabadkaj pairarok.* 

FW L^rw ltak a . A '« á a a ó  aarak 

k aiété'Vére :

HaaWdka tIt m ü ü  p«<«áni kftn 
a o tc « la a  a d a *  a « <  ata^r «iha k- rat’a, koc7 k aaora- iwaai • asa*«4i 
Kaaaa'b no4urr» - m *1 m hant 
i\ra ra aákat ai b*ta iaaJ/
yo a 'THifKrtnf i r<>é rraa Urtaaá 

• t  * f  «  o r*t«r

K- b*»|a« '«a« i t̂ raaa-
n tk  p« r  j ’«c, bu4 j au rfi aacjofck 

n * a S « n  r i n  akort xak »kk«a a aa*  

a«!k«a * ra^y « ka«t«ra H taf daa t k a a v 'b  ifümt) e b«- fwi.
A merne* Wo-ip, roaaraaf

n*U*mk « Uf- 
m a fd CM érái

at a|M( varaaÉaa aa«f a aaOad a
|4 latvaa i'e a  dafáa ia*é karaaaákaa 
n^aa asé< a a n k i ,  hal i lakara, 
kai aat b6*A (arméiabaa ta bap 
aa agradll taé’̂ aa, épaak éfabijia  
crakraa Matt:«! a kim  ■■ éate< 
aalaUitaak banal baaoa. t i  affTM 
aéf mmm raáaa ka), aart kacaa aki 
mák kadra vaa ka U ha4d aakflaa , 
da kai ac, hao a karaaaa aaaka 
barHAM ttttfla lt a—y»i vékaay. 
•XT a mawédes kéé laJÍ**a. afaaa* 
káiáeaka#a ré«adaHl a kwiaaarri 

: |ávai batáraa. kaanrraaaa éédia mm- 
oaak at éptfd ■w»art, aki étMfla'

! var a#aé<ayira laaHi a kdafla iatat. 
kaawa a iwélraé>at ba, m+j tym 
k** »rf korcaaa-̂ awadé'jt vélaadafat. 
Klitek«a aaafab aai a karaaafcajt, 
ka««a at> n R«raa itytáarffca â éaî  
jak a r«idfm#teek. kafy akM a 
karaaaabél ki|0T« rn |%i| 4 a tt  
a'eafca autdaa r*la«a(Aa aéiM Iá- 
«adiak aaw at ári kékáaaa k^a iiH l 
á kftcku*«Má^« ra*ailikaa kalpa 
f á t  áliaa4é árwaaa éMtaat

-  ▲ teMrt M r f  LawfceaiaÉ 
OaaaA, a aaMv«4 aHakétÉaa éttaa- 
kak ahanekrtu ta î« aa épaaaica 
aa|át aaakál'éra kaaSréai kaérah aa« 
\rtana*»c* i*\m TÚL bVi I 
A aamraa caak 1 
aart OaapU Akart 
ta avaai Laaakavwh faaaaa m 
dékál éa talte/>«r*«t a rwáár k 

A kart* * •

HMM Ftpr«
ai»ataiT*»n 

lúfm. 8«e*w, a*«rr»»̂ ag

A VÁKOSHÁZÁKÚL
’ A kéií|4Xf«tui Miattaáf Aléaa.

F igg e lla ie k  akaraak éa ia^aak 

tafaái a a n d a i  a iedee íá la  párttól, aaol*

(áiráa a k&ijói, z ^ ' j«  ápolai n írd-1 
agájuk aak ueat kJiftlaaa^ a. A pár 
tok pádig, ba Lirtc-lr a«a«a airakért 
bartsoljaaak a. i&s>r«b«D i«Tfa ae<a 
toi'ik aaokat aa«k^íöab>’ tretai a n*- 
aéi/aa tOrakvéaekl&i, s&iyek aindi« A varoa . fc|,o taá.a ’o r< 
attélálkoduk a afltái biuérbeo Nara kivi i«-d*i o 6*í 1 k“Ufta, cn dal 
ia uélaak at érdtik V ■'rtkríl, a  aljak u’áa 8 órabur tartja Sckaaait K’idi® 
aa altakal caak oécár4: kí>auál)ak : i<napáa aia<>ki» • aula ti a váratta 
hasi aioakaa, a oí.:*r alail s u  alciiaraék^. 
dih- jkadik, salai ea m u j kaa^cq •  A harftfytáZtial aéé a taitata 
hrssj^Html a rtt toérdak, árka é« a virea t5rranybaió«a<i bt(oii«*cáaak 
aa«£6i4)e a k0>|6o2k, a kSaerdakaa!:. a bor íacyautáai ad > aikAnu kaa^ 

Awal lalkivaaaakban ia áradtak l«a<t lár^^ban kose4i bataroaata alaji- 
a adrva kiiaiyywiiiá f»rza'éaét éa ka- )t» f^kívjanm«! vtoa torfogyaal&kat, 
•aléaét baealleiea lar^yiiacoaa^rfal ak:t a ad öt acyntkudéa
tatjak a aa*j nyiiv*i*oa*a< ^'Itt uuíx o ^ i l i i p i  .iad6 áUláay Aat 

aMaadriiai éa biraJni. T'VrléDdaii ka ia|'|»k Iw »ni h<«T at
Cyoaáayokkai lali. kopott, ráfi fi^oti i**jJ>n*íOfk a kAr^yfll^ai kaiár«x«i 
kOthátankhaa kell, bofcv i'ttt',rAa »‘»Mka l^n dü  r»l|kb-M

— Tikit á t«m k uh kai*, a
ven a*« cmtok rjtn  ancW<«taHa 
aarai. H* d«J^ rttt a vk*«, fUA(« 
p«rtti a« «r' vib*r »fAca d^'i vép«. 

m *'j a-«ve e'W^d'i a haao ia l 
pfliO. aoK- iW. Ipb^wk*- b»ri'*a a 
aa«abMan. K vibar oaaab >«aar ^  
vnai{ ** c-nrd^ « /1

▼Uifjaft harkály Mán • J >
l*n( borboly ■•̂ <kd. akar a k0'n«*tlli 

aárki, b'iarta ké */«*•• »i víV, b«ey 
épp«« vi *c«t IkMon. Tvnif kaaa 
arbarván aat>*»t' tct'Avbmaibt, uc>l 
m*b»o k<4l« a VI. kAr avink karét 
aá|ába ahol a rí* naLio-nt bar 
kai ai' enA' olyan k«d<» tk^aé’. 
kocv vî aa ciap̂ od-a a f'idh *1 at 
tr«a Itnfakrt. I»p b*dv» kAvadr 
ryaat, avrt U >• > l  «»•* i wwy s 
jobb lonjmki aitr V,>» î rda'Uk
ko<ty ae^t a M-a'Ak \i> %k ktmy• >.l«p«h •.•M'*-1'«! I .t • ......

kátbta arréi, b<t?j karca i i  két 
k Wvalj«« aat k*aao«i«toaa u^aa 
0i/wm fcr*ar«f im ij tts L jA-
««<caa>4 vftgaaé«.

M U M L Í S 0 K  G t i T L
A kliiégl vUiWtÉa^ Ed é* á *

oaabv karakaa » vá i«  U t^ k tW  
uaa<i kta*(iaé(i ma* u ^ i-  - 
dáiaai Ma^aa -  rv«3ew é  
Irataik aa jraáhA >wtMH«iaaa. a 
aaakiaaéyw kitapa ai l iM :  XXI. 
1 c . aarr a aaakáaaép aaaglay éa 
adáia ra*y a a'« r t j  av a tn a ««  
a saacaat A aaakáaaá U t^H ia v -  
vaaata sé f arö±a él a atarraaaa 
•tadiaaákaa vaa. tahát. a m «j 
kan«ak«d*a éa fca'tiaaea rtaa
aata^akaU a*ty«a*aaa »aanak k> 
ly*i a«« aaantbai a^ti«*k 4* a»i 
mm kaU kaiád ia  rvA^An n a  m«a 
na a*4t«M a ~ici raaáaM« aá> 
ba ry«w<4acO{ U M i«m i an
rakana a aar áéaBéf jgyané <• a 
éoaaarabkai a *r4a«á ^ fta ^a tá^  
M jkU' deaak'-ala aeaT»aawa aáaf- 
-ak alaki kai 4a a Mkacadat aaai* 
aalMCia ktaiadl, aart a aaa»«a<a«( 
kaaw kiaiaatk «a aaa atarai aiaaa. 
ettk a kasa.

Oia a*a’. k<«f kilé« K l«b^
a u ir l ik M  » l«la*aad«a ta«ta. 
a.«a<Ujáá M t  a távara* d«aaaraaU 
a b-4<4«-dA kftaaatfi valaaatáaa aléaJ 
•aáa.»i Mb*'af*#láá b*Q Mai «M tu  
f  >» hir«'«W tMTvta ail* p w

%- Int 6 Mznlayl izlrtt 
M i i ,

I. |(r. ( It flí-ita i  117 «  > •

liriivtMN *eUá*e|k»cföeto«t
|l* »-U.I 1,1« Ct f  tr' |r<11‘ h m m

. ^ 1  t . » 4 * » * • ' a
W, il.a ak 

ir . n i iwia'-

.11. '»kna' a
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SZABADKAI HÍRLAP
CMWteK I  ár egéaz évre 0 K M*vre 9 K 

tora 90 Mér.

Sohse halunk meg.
Szfmihal éj|el van. Tcnueate-< At már 

let lehál, hogy ■ fOatOa alhcaony : nek, velem lehri befedni. Snr- 
tabu| tömve van emberekkel busz aaaaony, ad a kutyaátyát 
Kérget kezfl munkáaok laazák ennek a' huncut világnak Igyál 
d cí egy heti kereaménrflket, no I Huu egy Mgvot. Azzal 
hogy után a kővetkező Wien mii ai aaazony azálánuz nyonv 
tegyen okuk átkozni a munka* ta a boroa Oveg száját.

liangoc a tártarig. < M "0** * 
i* van boros bToL % unnl ' <*“ ** U **<*'

különösen 
Ai asztal 
linkét üvegekkel; oly* egészen
^ P g ^ 2 J“ ;S!Sa S P Í Í S a

■ent az ágyához, ahol végig* 
nyúlva, hortyogd álmába eteti 

At aaaony nem Aarl Móni a 
Illetnek. Odament ax urához, 
kikutatta minden zaabet, caak 
amikor egy krajcárt aem talált 
benne, akkor lett eldtte blsonyov 
tág a holnap] kétségbeejtő nyo 
moruaága.

Ránézett kél ártatlan gyerme- 
tár«, aldk nagy bámuló szeme* 
■Ml kfcaorduld bőwyekel néz
lek ai anyjukra, várva a fő puha 

d, éhaégúkd kcdllai

^m etkd. b « t« iS » 1 J ” * *  U l y
szállal ordítozva mwvariz a i P<« nem látja, ha eSenkerik veK

■»W rytf ' J™* J"* k">* «“« 5
hunkon az aaazony, meg a tok | r«rm, róna

h« * i  M»ny nem volna,
atm irm , r O M g O M a r M g j ^ ^ t  1* 0«  a

d lecdllaottiák 
áa á meleg u& H , amely kfcahry 
teatik dermedtaéfél feioSvaazt̂ a. 
Ar aaaaony P«ng caak bámult 
maga elé aiodaui I, taaácairltnui, 
agyában halványan kéjeden de* 
rengeni agy minden sfacr.vedéd 
mty á H  gondolái Egyszerre 
ledet MOH a gondolat éa az

i net, amivel ratebédllt ak 
| megfőzni, egy r*é* edényre tefr 
• la a megfyuHotta a eaoha kft*
{ zepéu. A két Ua gyermek bot- 
I dogan guggolt a Hu kMI, KI* 

catny kezdtet Miéft tanodák, a 
■ mosolyogva tapaotok. and* a 
1 kUf« 1méAAIíÉM (kdUUft ^
1 2kb&, nagy helyet adjon a Jd- 
i kéfcony melegnek. A uofca fc* 
1 aanlaatan kezdeti mqgteM latyl 

15 fftdftei, az anyu mm Ihat 
emelte két Wcaiuy m ^ z d f ak* 
a Jótékony meleg haláea daft 
flUfct kapott h#d aAniUk áa 
várták a megváltf hal*. Az

élhetnök a világunkat aa 
It huncut, aki «z aaasonyt kit*, 
náka.

Mér vettél hát magad mdlé 
atazonyt, ha úgy nem kívánod 
láiiti még a fajtáját ac ? Kérded 
a mrllatte 010, aklrek a azemein 
nég látazlk, hocy némiképpen 
ina az eazének. Mér ? Hát átért, 
hogy kgyrn valaki, a ki moaaa 
az Ingemet, lia pltzkot leau, 
megfftue az ebédemet, ha m<g- 
éhezek. Igvunk cimborák! C 
percben Unyitt az utca-' JHJ ét 
a kQazöbón mejfje enl egy cta-

KI fázd aaazony. A uobábdl 
(Múld meleg pára megfagyva, 

mini m illó gyémánlcaepp röp* 
kftddtt a levegőben, Blóríái ké
pezve az aaazonv lejf KMOít, aki 
mintául szolgálhatott volna a 
•zenvedd madonna azobrához. 
Lauu vontatott lépésekkel, mint 
aki neheten bírja cipelni az 
élet terhét, közeledett az aaztal» 
hoz. Fázda, féldi hangon tedd 
oda a lármás mulatoknoz, aki 
ép e pttlanatban emehe 'magaara 
a teli borot Üvegei Jánoa, 
mnlt éjiéi, gyere Haza várnak a 
gyarakek, (Zuuk la, éheznek la 
várják az apfuUL

ácyon, egy nagyot n g m  a lá- 
hévaL b im a im  ad ábaodta.
hogy oa kük a lefeufban dm- 
borilvai, mert kwjanlálMMM 

ma*ál Tyu h a í l f c t  
íg. Pedig akkor m k a

engeddmw. Lá^áloki 
lü  kdl a fchémdpet

Nagy neheten fdáM aa aat- 
Uhdl éa lánlorgd léptekkel ki
vette az aaazonyt, aki egy tekin
tetre aem méltatva az ura táraalt. 
kilépett az altdn a fehér, hideg- 
havat é)tzakába.

Azután kezén fogta éa vezette 
haza, abba a nyomorutágoe kft 
pincelakáaba De hát ez nem 
ment olyan könnyen, rmm a 
szegény aaazonv gondolta. Az

kihoz. Bndugta a kályha caftvd. 
a K  ablak-haaadékot Ibe^ftk- 
kal, éa dOvette ad a kévét aat̂

hahmk meg. 
fél lábával a m *

ura minden piHnkaméré* elAt 
nagy hx)landóaágot mutatott a 
pihenésre,, utoljára pedig a Járda 
szélén nagy halmazban Oaazey 
kapart hótOmegbe fekOdl balé, 
égre-fOldre eakOdAzve, hop 0 
moat odahaza fekszik az lm rá*' 
bán, ét azOrnyen megharagnoídt I 
az aaaionyra, aki öt ebből a )dj 
pelhea ágyból klrándgálu. Vége 
Mtt enek a kálvária (Arisnak lv 
nagy nehezen hazaértek, ahol 
kél édes gyermek Oaacnbujva, 
dideregve várta az anyját

A küszöbön.
Itogy éNHnk haÜH 
Egymátt keretit érék,
Mi cvdknk közt nevdtAnk. 
Bár akkor ia fdeflOnk 
Hnmi vak iné* at ég

Mert n ig a kűuOhAnire 
Llöazör ért sarud.
Ezernyi ak&dáRyal, 
Veazéllyel éa vitcáSyd 
Volt lelve a nagy dt.

Te, látva ad a karút,

kiyörgö hangnn 
I Ide apánzadet.

Edgy haza. no jáno* Idáit 
ngyfli vad rtoejfd. Érted JOtt 
aaaaony,. haza muszáj menni,

UHAmbKmi Lm m Im  RMn raVOfVIDCVI PPfwT«
Caak azért aem magyek, ordl- 

ion jáno^ nekem bizony mm 
« l egy aaaaony I Ne« 

éri neked
az

Caak éppen kértek Inén azépen 
kértek gyere velem naza leinek 
•  gyerekek, ha nlnct utthul az 
ap|Sk.

kenyeret kell ven! a gyerekek' 
nak, agy kla hűd la akarok aM*

Az
aaaaoayra. Add Ide no, iamédl 
u  aaazony, ha nálad marad, 
holnap éttéré egy krajcárunk ae 
teaz. Nem kel ahhoz a holnap bogy
gém aem, azzal, mint aki agy Jd 
viccet mondott, róbógOU Terem* 
I« Ménem, tölt M at menyből 
a kéttégbeeaéa, hova tetted em
ber, az egész |«D béri Etvttlr, 
< kártya meg a b*w, iLuluila ajl.aaei 4

Megéred-e, hogy ártad 
Annyit MMMnaok I

LJUA«---->OBM fVW|Va 
Agfddva a J * *n ,
Hogy i
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Á l a p o s t o l o k .
(R) Pirofl pünkösd napján a szent

lélek tüzes nyelv alakjában megjelent 
az apostolok között, kiknek képességet 
adott minden nemzetekhez a sajat anya- 
nyelvükön szólani. Az apostolok el is 
indultak éB hirdették az igét s hívőket 
szereztek i  eszmének, melyért az üd
vözítő meghalt a keresztfán.

Azoknak az apostoloknak, kik a szent
lélek sugallatából indultak el, hogy or
szágoknak és népeknek megvigyék az 
igazságot, e világon nem volt kényel
mes életűk. Nem duslakodtak a földi 
javakban, még attól is megváltak, ami- 
jök volt. Jártak uttalan utakon, tűrték 
a fagynak és az égető napsugarakuak 
sanyargyatását. Küzdöttek az emberek 
vaksága, rosszakarata ellen. Mindezekért 
nem jutott nekik egyéb a töviskoroná- 
iiál. De soha utjokban meg nem álltak« 
az előttük tornyosuló akadályoktól meg 
nem rémültek, mert lelkűknek erőt adott 
a szentlélek Bugillata, csüggedéBŰknek 
útját állottá szivök erős hite, hogy mind
ezek; a szenvedések a tulvilági boldog
ságban jutalmat találnak.

Azóta is de hányszor indultak útnak 
apostolok, kik azt hitték és azt akarták 
elhitetni, hogy őket is a szentlélek su
gallata küldi. Pedig mily kevéB volt kö
zöttük ilyen I Be kevés volt olyan, ki 
megmert volna küzdeni az akadályok
kal, akit nem rémitett el az, hogy a 
nép, melynek igazát hirdetni jött, kö
vekkel fogadja.

Minden kornak, minden napnak meg 
vannak a maga apostolai. És az apos
tolok sorsa minden korszakban egyforma.

Csak az az igazság, amiben mi ma
gunk is annyira hiszünk, hogy érte 
küzdelmeket és szenvedéseket eltűrni 
és ha kell meghalni is tudunk.

Ennek a mi korszakunknak is meg
vannak a maga apostolai Kik, mint 
hajdan a tizenkét apostolok, elindulnak 
szerte az országban hirdetni a maguk 
igazságát. De ezek ^z apostolok raás- 
formák, mint Krisztus tanítványai____

ígtLLzẑ ot is hirdetnek, de ők az igaz
ságukért nem tudnak martyromságot 
szenvedni, ellenben majdnem kivétel 
nélkül elérik az anyagi jólétnek azt a 
fokát, melyet eleddig nélkülöztek.

I RAJok, az ö elveikre is esküsznek a 
i felizgatott, fanatizált tömegek. Mert az 
jő igazságuk tetszetős és hangzatos. 
.Boldogságot és egyenlőséget hirdetnek 
'azok számára, kik az élet örömeiben 
nem igen osztoznak. (Jj társadalmi ren- 

1 det kívánnak azok számára, kiksajná- 
( latosan nélkülözik ennek a társadalom- 
, nak előnyeit. Megmutatják a társadalmi 
irend hibáit anélkül, hogy megmutat* 
'nák, minő lesz az uj társadalom.

Azok az igazságok, melyeket a bőr- 
köténye* vagy redingótos modern apos
tolok hirdetnek mind olyanok, hogy 
csak hosszas tanulás és még hosszabb 
gondolkodás árán sajátíthatók el, mégiB 
az ö igazságokért az elméleti tudást 
nélkülöző, az intenzív gondolkodásra 
legtöbbször képtelen tömeg lelkesedik^

I Nem csoda tehát, hogy ez a tömeg 
1 azokat az igazságokat, melyet apostolai 
| sem értenek teljesen, merőben félreérti. 
Azok az eszmék, melyeket a mi szp- 

icialístáink hirdetnek, nem mindenben 
! illenek a magyar viszonyokra, holott a 
I magyar viszonyok alapján [szükséges 
egészséges levegőjű szociálpolitikai re
formra óriási szükség volna, s ebben 

I minden gondolkodó ember segítőjévé 
lenne a szocializmusnak.

I A szocialisták az evolúció, a fejlődés 
.elvét hirdetik, de feledik azt, hogy a 

.fejlődés nem lehet rendszertelen. A 
csecsemő nem lesz mindjárt aggastyánná 
előbb át kell esnie a gyermekkoron, az 
ifjúságon. Férfiúvá kell vállnia és caak 
I azután válik aggá. A fejlődésnek nem

csak az egyes emberek, hanem a nem
zetek életében is meg van a maga meg 
nem változtatható menete. Egyik nem
zet előbb jut el a fejlődés bizonyos 

I fokára, mint a másik. Egyforma sza

bályok szerint rendezni tehát ezeknek 
a fejlődés külömbözó fokán álló nem
zeteknek sorsát, merőben lehetetlen. A 
fejletlen, de fejlődni akaró magyar ipart 
például tönkreteszik az örökös sztreikok, 
amelyekkel a munkások, szemelöl té
vesztve épen a fejlődés törvényét, a. 
német, angol munkabérekkel egyenlő 

munkabéreket kívánnak elérni.
Az álapostoloknak tehát még a nem

zetköziségnek mindenáron való hirde
tésében sincs igazuk. Az egyeB orszá
gok és népek speciális helyzetéből fo* 

lyóan, lehetetlen a munkásviszonyoka* 
nemzetközi érvénynyel rendezni.

I De ethikai veszedelmeket is rejt ma 
; gában ez a tanítás. A disztingválni 
tudó tömeg, a nemzetköziségbe^ haza 
megtagadását látja. S ma m *  ezrek éa 
ezrek büszkén tagadják mflfc a hazát. 

' Pedig gonosz és hazug tanítás az, melf 
azt hirdeti, hogy bolddg csak a haza*

; szeretet kiölése árán lehet a nemzet. 
A hazafiság megtagadása egyértelmű a 
múltak tradícióinak, az önzetlen szere

tetnek, az anyagi érdekektől ment ide
ális lelkesedésnek a megtagadásával.

I  Az apostolok ünnepén azt kívánjuk 
tehát, hogy aa! álapoBtolok szava minél 
kevesebb embert tévesszen meg.

' A Ház pünkösdi izflnete. A képviselőhá* 
ma kezdte meg pfinkösdi az tünetét, amelyet 
p kormány rövidre szabott, mert már ajövó 
héten hozzá akar fogni valamennyi beter
jesztett törvényjavaslat tárgyalásához. Csak 

! valamennyi javaslat letárgyaláu után kapja 
meg a Ház a nyári szünetéi. Hogy ez mi
kor lesz, az erősen bizonytalan. A bizonyta
lanságot fokozza a vasutas-törvény, amelyről 
nem tadni, hogy tárgyalását a horrátoknem 
hozzák-e hosszúi*, vagy törvénnyé válását 
egyáltalán meg nem akadályozcák*e ?

Béke Szerbiával. Pasics azerb miniszter 
elnök egyhetes bécsi látogatásának ogylátazik 
megvan az eredménye. Mint beavatott béon 
forrásból jelentik, AehrenthaJ és Pasics közt 
megtörtént a közlekedés az Ausztria-Magyar- 
orazág és Szerbia közötti kereskedelmi szer- 
ződéare vonatkozólag. E szerint a két állam 
kölcsönösen meg fogja állapítani azt a

Láb, kéz, hónalj izzadása ellen biztos hatása hintó por 1 dtbtz 70 fillér. 
Szeplét. napsütést azonnal eltávolít a Viktória arckrém. Ára I korona^
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Előfizetési felhívás!
M ásfél é v e  küadünk a t  ig aa  Ü gyért. 

Ha (ikert értünk e l, bárm inő k ev e se t  n . •>  
nem a mi d icsőségü n k, hanem  a s  ig az ság é . 
E a t  illeti m eg a  b ab érkosao ru  aa  á lta lu o k  
elért sikerekért, a  roieok caak  a  m u o ka 
nyom án tám adó m eg n yu gv ás .

A küzdelem  fárad ság o s vo lt, de  oein 
lankasztott el. A roaaaakarat, aa  á ln ok ság , 
aa önérdek, a k irá ly i ü g y é i«  m ind m eg ao y- 
nyian közre m űködtek ped ig , h o gy k ifá ra d v a  
fö ladjuk a küzdelm et.

M ég bírjuk ; m ég nem lan kad u n k.
D e hogy ue lan kad jun k , aa ed d ig in é l ia 

n agyobb  tám o gatásra  van BzUkségUnk. A 
tám ogatók, lapunk terjesstő i, ax igaaaágn ak  
e m o d ern  aposto la i o sztozzanak ig a a  U g ;lin k 
kel a babérokban.

Az uj negyedév elején felkérjük előfi
zetőinket, ujitrák meg előfizetésüket

L)e m ásra is kérjük ő ket. M in degy ik  
c sak  eg yetlen  eg y  uj e lő fizetőt szerezzen. 
N em  nekünk aaerea u j harcoso kat, hanem  
K risztu s egy h átán ak , a ea érdemUl tudódik 
be neki.

N e féljUnk m ár lerjeaatoni a katholikua 
sa jtó t, m elynek terjesztését atün teleo  han 
g oztatju k . É g y  e lő fizető  m eg n yerése  nem is 
m unka, de a m ai viszon yok kö tött annál 
n a g y o b b  érdem .

(Jg y ü n k , as igaz Ugy érd ekéb en  ism é
te ljü k  m eg fe lh ívá su n k at.

A e e lő f iz e té s i  d i ja k  la p u n k  p im e  a la t t  
v a n n a k  k it ü n te t v e .

; Szeretet is harc.
(V.) Arról a felkapott vádról szól 

az ének, hogy a katholikus lapok 
hangja és modora ellenkezik a Krisz
tusi szeretet fogalmával. Nem egyszer 
esett már erről bzó lapunkban, de ugy 
látszik az a sok szó még mindig nem 
volt el«1#. Legújabban ugyanis katho
likus pedagógiai tényezőktől hallottuk 
e vád hangoztatását oly magyarázat 
kíséretében, hogy ez az oka a katho
likus lapok népBzrrütlenségének.

Egy 13— 14 évvel ezelőtt történt 
eset jut eszembe. Apám egyszer egy 
bámészkodó -4 — 5 éves fiút rántott el 
robogó kocsi elől. A fiú sirva fakadt 
és panaszkodott apjának, hogy apám 
erősen megfogta karját. A megmen
tett gyerek apja erre köszönő szavak 
helyett méltatlankodni kezdett, hogy 
miért fogta meg apám a fiú karját 
olyan erősen. Szakasztott ilyen együ- 
gyllen bessélnek azok a gerinctelen 
katholikusok, akik energikus hangjukért 
vádolják a katholikus.Lapokat.

A józan gondolkodás éa tisztes- 
ségérset medréből kicsapott hullámok
nak ostromába hányódik a katoliciz
mus hajója. Ide súlyos, erőteljes eveaŐ-

csapások kellenek; különben elmerü
lünk. Önvédelmi harc a mi erős ktls* 
delraünk, nem okszerűtlen támadás. 
A b igazságnak Önvédelmi harca. 8 
nem mi tehetünk róla, hogy aa igas* 
ság Ütései kemények.

Tisztelt vádlóink — ugy látszik
— megcirógatnák az ebet, amelyik 
tányérjukból akarja elcsenni a pecse
nyét s az ostromlott vár bástyáinak 
ttivéből muzsikaszóval igyekeznének 
elriasztani az ellenséget, nem fegy
verrel.

Nem a hang és modor aa oka a ka
tholikus lapok népszerűtlenségének-. Oh 
nem ! Hanem az, hogy nincsenek ben
nük pletykaizü traccsok, nincsenek a 
»különfélék* rovatában (kedves pi
kantériák,* nincsenek bennllk .szel
lemesen* (?) megirt tárcák, nincsenek 
a napihirek között pikáns hazugságok 
b főleg nincs az apróhirdetések helyén 
az az aljas vártái, mely kevés ki
vétellel — épen a magyar lapokat 
oly szomorúan jellemzi. Nem vádoljuk 
meg az ilyen lapok összes olvasóit 
azzal, hogy tisztán az említett jelen
ségekért olvasnak, — bár ilyen olvasó 
is sok van, — de megvádoljuk az ilyen 
lapokat olvasó gerinctelen katholiku
sokat erélytelenséggel, hogy a meg
szokás bilincseioől nem tudnak sza
badulni, pipotyasággal, hogy lop»i 
engedik zsebükből a pénzt, lelkűkből 
pedig az egészséges erkölcs-érzéket s 
megvádoljuk őket égbekiáltó lelkiis- 
meretlenséggel, mert öntözni segítik 
a sok dudvát, gyomot, amely pedig 
magától is jobban megterem és nő, 
mint a virág öntözéssel.

Azokat pedig, akik szerint a ka
tolikus lapoknak harcias modora ellen
kezik a szelidség, a békétUrés és sze
retet krisztusi fogalmával : azokat
krisztusi szeretettel kérjük ; Uŝ ék csak 
föl a Szentirást s olvassák el azt a 
részét, mely az Üdvözítőről és a tem
plomban megtelepült kufárokról b z ó I. 

Bizony, bizony esik ott szó még kor
bácsról is, melyet ugyancsak energi
kusan forgat a krisztusi Bzeretet!

Dolgozni, kedves vádoló testvé
reink, dolgozni, nem pedig illetéktele
nül és igazságérzet nélkül birálgatui! 
Vagy nem elég, hogy u tető már ég 
fejünk felett? Azt kívánjuk, hogy a 
talaj is tüzet fogjon alattunk ?

Katholikus NéptzAveteéf. Dunacsé- 
ben Jauch Jóssef plébános, Céh Ferenc 
aaeotíUlöpi gasda, Werner Mihály futtaki 
káplán kötrera Üködéi ével tartott népgyülé* 
sen megalakult a katholikus népsaövetség. 
A nagygyűlésen számos futaki tag is részt vett.

- Bogdánovfca patrlarcha beiktatása.
Jól értestllt helyről kapjuk a hirt, hogy aa 
uj sserb pairiarcha beigtatása október hó 8-án lesa. A királyi biatot október 0 án ér- 
keaik Karlócára, a zsinati distUlés október 
7-én lesa.

Ism erőseink körében terjesz -  
szűk a „BÁCSKAI NAPLÓT."

A választói reform is a Bácska
A  B á csk á n a k  van 004 989 lak osa . E s e k  

kötött 1 14 .7 16  sserb , am i 1 8 9  százalék. A 
hárm asat av asato k  ssám a 14  196. A  szerbekn 
osak 16  8 s tá s a lé k , ig y  tehát 3  1 százalékot 
veszíten ek . K ettő s sz a v a sa t  van  34 .10 8 , szerb 
16  4 ssása lék , ve szíten ek  2  6 százalékot. 
E g y e s  sz avasat va n  66.760, sserb  15  2 száza
lék , v e szteség  3  7 százalék. K ö zv ete tt sz a v a ló  
37 ,685. E ze k n ek  ‘26 8 sz ázalé k a sserb .

A  bácska i összavazók szám a 17 1 .3 2 0  
esek. k o to .i „x irb  sz4«al4k tehát 2 6
százalék k ev eseb b  mint vo lt.

Z om borban a lak o sság  ssám a 2*J 030 

lélek , e sek  közöl sserb  11927. A z uj terve* 
se t szerint Z om borban less 788 hárm assta- 
v a sat, ezek  között sserb  22 7 százalék. V e t 
tettek  183  szásalékot. K c tlő ssz avu za l 1217, 

ezek nek 19 2 sz ása lé k a  szerb. Itt veszteség 

a szerb ek re  20'8 ssása lék . E g y e s  szavazat lest 
1610, k ö tü lö k  28 6 százalék szerb, ve sztesé
gük 12 6 ssá sa lé k . K ö zv ete tt szavazatot g y a 
k oro ln ak 3412-en. E ze k  közül szerb tKJ 3 

százalék .
l 'jv id é k e ii az I901»d iki statisztika sze

rint a lak o sság  szám a 28.763, ezek k o m i 

l>88í> szerb. A z uj vá lasztási tervezet szerint 

lesz l ’ jv id ék en  hárrnagszavazat S*>4. E zek 

közül! 34 2  százalék  szerb. K ettő s szavazni 
less 16 2 3  E z e k n ek  2f> 2  sz ázalé k a szerb, 

veszteségü k  t e h á l í) 2 százalék . E gye ? szavazat 

le ss 2377 , a szerbek re esik ezekből 33 

százalék. K ö zv ete tt szavazati jo g o t  gyakom l-  

nak 1794-en, akik k<izül 52 0 stútiil- 'ka 

szerb. A z ossaes u j vidék i szavazatok  

8484 lesa.

Bortermelésünk veszedelme.
(B v .) Lesz az idén  bor, sok is és jé  i- 

A  s zü lő knek  a lil lo k ste ra  leküzdése  ó ta  va.1 ó 

reko us tru á lás á tó l fogva  nem  em lékezn i k rá 

a g azdák , hogy  ily en  bőséges szürrtri- 1< u 

v o ln a  k ilá tásuk . A  m áju s i hőség , am enny ire  

á r to tt a gabo uan e in u t'k nek , ugy látszik . anv- 

n y ira  haszná lt a H tülőtőkéiu-k. H o iiá-  rt '.k 

uz ide i borterm ést 30 —tiO száza lé kka l mond- 

já k  m ag asabbnak  a ta v a ly in á l. Termi-szeles, 

h ogy  ez a k örü lm én y  n agyon  jó  h a t .i í 'a l 

va n  ugy a te rm e lők re  és kereskedőkre, m in i 

a fogyasz tó  közönség™  iié iv e . A m agyar 

em ber m á im i ír  e lssoko ti a jó  bo rtó l, de k i

lá tás  v.in rá, hogy  m e g in l m ód jáb an  )e>z 

h o zsás tu ko i A m inek  több  irán yban  érez

h e tjü k  m a jd  iidvös  hatását. A  töm eg , am«j ly 

rászul.utt a s se rie zo te t rom b o ló  p á lin k ára ,
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F typŵ r^tn ára IS  fillér.

D É L V ID É K
(BÁCSKAI KAPLÓ) -  POLITIKAI NAPILAP.

-  B iarkeulfa/f é* kj«dúbita'*l =  

l u » « d k i ,  IV .,  RAfeé«al-p. 3 0 .  
T t l * r « B i u a  3 0 0 .

F«I»!fl« ttarkMctS: Starkrutl;

KÓNYA LAJOS * BERKES MÁRK

-  U *fj*J«uk  iu Dd*cnmp 441«ti« . =  
EI8flt«tAu dijak, t fé n  é m  89 K, 
UI4»r* 16 K, o««7*dé*M I  K.

KKibn rálisza i monirkiinalr. Cseb-szlivik államul alalilimlr.
W a s h t n r t o n ,  okt. 21. R e u t e r - J e le n t é s : Az E gye- 

• f i i t  Á lla m o k  v á la sz á n a k , a m e ly e t az  o k tó b er 4-1 o sztrák - 
m » £ j» r  Je g y z é k r e  ad tak  h a m e ly  A m sterd am b an  és 
m á su tt  B io d ilé n  én h ato d ik én  k iizzété tete tt, nzttvege a  
k ő v e tk e z ő , am in t e z t a  kG lü gym iq jU ztó rlu m  ^ .w a s h i n g 
to n i sv éd  k ö re t u tjá n  a iv é d  k ü lü g y m in isz te rh e z  In té z te :

A k l I flg y m ln lM te r  Je g y z é k é n ek  k é z h e z v éte lé t, a m e y -  
ly e l  A u K Z trla-M agyaror»K ág  csá sz á r i éh k ir á ly i  ko rm á- 
■ y A i U  e g y  k ö z lésé t á t  eln ö k h ö z Ju tta tta .

A s e ln ö k  k ö te lessegén ek  ta r t ja  kö zö ln i az o sztrák* 
m a g y a r  k o rm á n n y a J, h ogy nem  fo g la lk o r b a t lk  *■ ko r
m á n y n a k  ezzel a J a v a l la t á r a ) ,  rn erl Ja n u á r  8- lk l i i / t -  
n e tr  ó t*  b lzon yo* n a g y je le n tő ség ű  e sem én yek  á llo tta k  
b e , am e ly e k  sz iik sé if-zerü en  m eg v á lto z ta ttá k  az  E g y e 
sü lt  Á lla m o k  ko rm á n y á n a k  Ille té k e sség é t és fe le lő s é g é .
Ama U felrétel közt, melyeiet az elnök akkor formula- 

**H; *z*f  *ÓÍ\ - r -» f . „ * - .A»;,-7trla->lftpyhrnr*Zi(f n epe fn melyet n>k Irttf*-*’ 
setét a nemzetek közt megvédettnek és biztosítottnak] 
klvánjnk latnt, mee kell adni az autonóm fejlődés lsg- _
szabadabb lehetőségét. j

31 lirt a ez a m ondat le ír a to tt  és az K g y e s iill-Á lla m o k  ; B tny

ko n zres^ zu sa  e lő tt e lh an g zo tt, e lism e r te  az E g y e n lít -  , ^ tc'>H

Á lla m o k  ko rm á n y a . h o gy  » c seh -sz lo vák o k  és néiuet, i r>u
valamint osztrák birodalom közt fennáll a háborus áJ-

Prága, okt. 28. A Národnl Vlvor (nemieli 
tanács) Ölési tartott. helyesli a Ceskl Svac el* 
aökének azt az elhatározását, mellyel tiltako
zik ama 'egnjabb kísérlet ellen, hogy a cseh
szlovák nép- egysegét megbontsák s Csehor
szág egységét és oszthatatlansagát veszélyez
tessék. A nemzeti tanács és vele egyfltc az 
egész CNeh nép torhetetlenül azon az állás
ponton van, hogy Bécssel a cseh nép jövőjé
ről semmiféle tárgyalásokba sem bocsátko
zik. A Narodnl Vlvor az egész vllágnyilvános- 
saga előtt határozottan tiltakozik az ellen, 
hogy magyar részről azt kflrtöljék világgá, 
hogy a szlovákok nem akarnak egy nemzeti, 
állami egészet alkotni.

4L K á ro ly ié é rt
te lje s  m » |á ld lftilé » ir

— Vidéki szervező körútra Indulnak- —

ifi. T»qnap wyra.a'^.'/Mk a KtirSyi-pán 

’.i "c*wryi’t a 1" td’iu veqrt'hn_,<ó biinttiá-;i>! s ar

rrt':>‘i 'vn,>rSf,t Elhatároztok. iiv.y ndtkt ■. >rutra 

F'ú' :>>r árta. muf»n \aQvviratlra, <zfp'rb*.

}fnW:ia M-nn-t.i
lapot és n'r'.eh '•zlovhk nemzeti tanai s, tényleg hadvi

selő kormány amely fel van ruházva megfelelő astori- 
táwa 1 arra, hogy a c*eh szlovákok katonai és politikai 

figyelt vezesse. Elismerte továbbá a jugoszlávek nem- 

zejl szabadságira való törekvéseinek a jogontágát.

Az elnök ennélfogva nincs már abban a helyzetben, 
h^gy e népek puszi* autonooiUj.it elismerje a béke 

alapjának, hanem kénytelen ragaszkodni ahbez hegy 

ök ek pepi ö blráskodjanat afelett, vájjon m  esztráT I 

■sgjar kortráuy ré»zérsl mlnó akelú f«gja kielégíteni _ _
• ;*K l utlráHMt H fcIfoíBsát J.g.ikrél ,•< mim nem- " m ° *  I Ó V e r * e n »  *  » | W n y € H | á r * * l l y

miatt.
1747 sj beteg ét 117 halott. -

Budapest, okt. 21. Az al&gi lóversenyt a psitmegyei 
alispán a gpanvoljárvánv miatt betiltotta." Tegnap Buda- 

i-47 ... -- 1---« haláloeetet jel*n-

Uj demokratikus kormány jön.
— Vég ke ll oldani a n tm x M laé f i kérdéat —

B : lapr̂ r, J|. ’̂üíoo válásit naegvütoiutu * 
magyar t'lpol'tilf» i fnljaetet é<i aürgS« siüks^gye t*tte m 
kormány Ipmon lását, •  deni*kri»iku» lényez'k foglal-

.̂a&síílí o! •iflyiike*. hojfy rnpgoldhiw ílt a rem ip'i8 ‘'g*kkel va'.'i irr̂áÜBpodá« buIvob kérdőéit.
e népek asplrárlólt é* felfogását Jogaikról 
zetek eaaládjának tagjait megillető rendeltetésükről 

Fogadja, Tram, legnagyobb nagyrabecsülésem meg

nyitott kifejezését.
Laniing RóbtrL v

A n d p á t i y  m o g j S H .
B t 'c s , o k :. Andráwy ^yula gr<5í S v á jc b ó l .t: a ide^ 

é r k e z e it .

Megalakul adélszláv Állam,szlávok- 
kal, hordátokkal és szerbekkel.

Z á g r á b ,  -okt *v A délszláv nemzeti tanári teg

napi ülésén elhatározta, hogy kiáltványt Intéz sz frazpa 
délvzláv népekhez. Önállé. egységes délszláv nemzeti 
állim  létesítését kívánják mindazokon a terilletek«!, 
melyeken szlávok, horvátek és werbek laknak.

pe«ten 1747 .uj m e rb ete g e ilé st  és 117 
tettek be

Ma lesz m koronatanúé«.
— Wekerte és Szurmar Bécab«o —

B t.i. "ki. Xl. Szurmay vasárnap hoštzabb kihal/)atásin volt 

a hrd ’yndl. iM’.utdn fi cJcari utmzm, d> TVtktr’St-’/l érirulist ka- , 

p'.tt. hony őt tárja niet Rrrtben. A rlmarait korona-‘avácsit ma falják n̂giar’/im.
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DRü STVENI OOSPODARSTVENI I POLITIĆKI TJEDNIK.

Z V A N I Č N O  O L A S I L O  Z E M A L J S K E  K R Š Ć A N S K O - S O C I J A L N E  S T R A N K E .  -wm

K a t o l i ü a n s t o o  i  

v a t o š k a  g o s p o d a .

Prid vretog Stipana u nedilju, i 
na tfttnog avetof Stipana obilaaio je 
Bubotioom profiján jubilejeki. Bilo je 
da 25 jkiliMa dűlt. Do 8 biljada avr- 
'tttib mul«ve.

' To vu bili eve katoliei, a vedinorn 
Buojevcl, Katoliei, koji viruju uaveto 
Trojetvo, Boga jednoga. Katolioi, po* 

'tornai onih, ito tu utemeljili grad 
r oyaJ. Katoboi, koji po viri •▼ojoj li- 
í r^É nattij* a priprmmi tu m  nju i

jC^PÍr'Pf 4 tatolicí, kojib Ima u 8ubo- 

Bu IQ*1 au, da je njino
# w __irajrff ̂ kxilalo aruliti I odstra-

' «Vfctoga Roke aa ivojega
;7 m ifíá j& to/fikoM Í jerbo ta kapeüoa

gjrdi to Upe miato, na arid varoii.

• • DfUe. frdl'verol, kapelica svetog 
R^ke. Dobto. •

JL ' "'Al jól ina, Bt« nagrdjuje varoB. 
> * A  to ja kip avetoga Trójstva. Vele 
. goapoda kod váróiké kuóe :

* ’ — Sta de táj stari atup na srid 
V pijaoe, prid kraanom varoikoin ku-

éoml? Válj a njega krenuti odatle, pa 
metnutl oa miato Bvetog Trojstva kip 
kakog anamenitog velikaea. Naprimer 
kip gróf* Tiae, el LukaCa .. . De

ODflOVOUn DE1DN1K

B L A Ž  R A J I Ć .

Stfcasfopolsko zvono.
■ I.

Na Kriraskom unó bojiltu. Veó dvi 
godfós, kako au Ma eara Napoleona III. 

i frad Sebaatopolj. Al ga zauzcti ne

c

A uz to sta ttu naradila gospoda, 
senat i natelnik ?

Kradimice, potajno, krivudanjem 
poklonili hu kalvinima jedan cd naj- 
lipftih trgova u Subotici. l ’oklonili bu 

Promonadu, bafi prid Duvnania. da 
kálvini tjmo grade hcbi crkvu. Na 
srid trga; are viíe 1

Sad dobro shvatimo: Kapdica
svetog Roke — nagrdjuje varoő; av. 
Trojstvo grdi pijacu, krii na *rh vá
róiké kude: ne dolikuje. Voljs, re- 
kofie onda, metout ötogod flto je i 
kril, i svisda i budža i — fit a hodefil 
Jerbo kapelica a krilom, svoto Troj- 
atvo a kriioro, torán varoBke kude s 
krilom — to nije lipo, to kvari i grdi 
varoí.

A l : torán h bndlom na srid puta, 
prid duvnams, da sr kalviri difin : to 
je lipo, to je dolično, to pasira, to 
kraai varoí.

Krst — nagrdjuje varoő.

Budia — krasi, didi varoS.

Tako se migle u naSera slavnom 
senatu. Al ne samo da ee misle, ved 
i radu oibiljno, iz petnih iila.

Kriomjce, nepravilno, protuzako- 
nito poslali su odluku od kalvinske 
crkve na ministirstvo, da ovo 8to 
prija odobri, p’ooda katoliei moiete 
ići, gdi se brig róni. 8ada de vám 
budiu zaditi, sutra do vám Trojstvo 
poruBiti, prekosutra svetog Hoke ka- 
pelicu. Onda de dodi red on crkve .. .  
Ta i na crkvama je križ, nijft budža.

IV.. M . Br*J M

UgUal M  V««»4bU

A krii .nagrdjuje varoé", budža pák 
kr&si. . .  Da.

Katoliei!

Odeto budžu ? Odbac*tef utaji- 
vatc krii Sptaitelicv? Onda lezite, 
pa se odmarajte. 1 Spaaitelj de VII 
zatajati.

Odete krii ? Onaj krst daani, koji 
jo Baduvao i ubranio narod nai od 
ato propasti I Onaj ia  koji au ooi naü 
krv lijali ? Onaj, ^io de vám őelo 
glave stati na grobu? Onaj, ito de 
zasjati na nobu na sudoji dán I

Onda na uoge I Nesmi ni jedao 
I oklivati, krajditi, izvlačiti ae, bojati ae.

| Katuo dakle?

Na izbore 1 Öve jcseni ée biti úbori 
optinara. Kakovi su općinari, takar de 
biti i načelnik i senat.

SadaBoji senat voli budiu^ mríi 
krst. Mi volimo krst, neéemo budiu.

Izabraóemo na jesen take opdi- 
nare, koji de se kréta držati. Opóinari 
de izabrat takav senat, koji krst hode.'

Ne dajlte rlč avoja nlkome. 
Kad dodje vrime, mi demo naaqaőiti, 
koji .bu ti ljudi, fito eu za opdinare u 
Subotici. Dotle Be dogovarajte i udi- 
vanite. ' *

Ako bude medju nam a sloga:

Ne aavlada niko nas, do^Boga!
P. B.

T R A Ž I T E  „ N A Š E  N O V I N E . 4'

KaiaVno, nnsote m ovik viait ni na 
. ftiflaklju bedemima, )*r bome ni Rusi se ne ' 
Asflí. Ko bl nazavijo probljeoih glavm, iapro* j 
^diaaik prê o, doMvanih grdnih rana? | 

^Hoia biti i odmora. Jedanput frueuakoj 
\ (jpaa(tnnj vojam poneatalo mvnicije. Dobija 
\|a(ill fasta, dók monieija na dodje aa ■

'‘J ' Jéfaég* ód evih dana kapetan du Pe- 
.;^ l«ki ot'tela Jadnog pdj«> ode a itvidniou. 

erdőéit na poduoije jednog braiuljka, 
|oji Je Me ^tnnca obraMen, kapetan tapo- 

. /W jjé i ám ae oftjaba. . kfomSed 1 podéaanici 
\ pvtpou kooje,. na boj^oj trari, nakupe granja 
'•» a ía ie  o&amttü vktni 1 Mali peói dirljaiinu
V g J /*  m  | b M i oalorllir

K apetan  du Pelerin odm ako so dalje  
lego u zelcnu travu i zam ialio se, duboko. 
M isii n jegnvr letilo su po parizu. U l’ariru 
lijepa pttlaéo u p u laíi d jevo jku — uj Ijepéa 
od aviju  na avijetu. A ona je  vjercn ica ka- 
petana du Pelerin. Prim isli, kako ós, lovor 
vincom okićen, ju n ak  slavn i, stupiti pred 
nju, kako 6e g a  ona dotekati, kako  će g a  
izgrliti. K a k o  óe poći n a vjen öanjc, zvona óe 
udarm ti. . .

U  táj trenutak zvukne zvono odozgor 
Is iume, ia bretuljka . . .  Zvuk mu je tako * 
mio, tako ugodan, zvonak pa ipák tiban, 
kano melem na ranjeao sreo . . .  Kano da iz 
nebeskih dvorl dolazl. . .  Kapetan skoti. 
Poglsda oko sebe. Pogleda gore otkud ivona 
glaa dolaxL

Zöme naiednika i zanita:
— Otkud glaa zvona T ‘
— Qoro ima Jedan ruaki manastlr — 

odgOTori ovaj — U njema svoni podne. j
— Ovo zvono óomo odnet u Pzrizl — | 

Teée kapetan. Posli objeda otiöemo upravo « )

Kranruzi doćoknju vijeat sa buniim 
.̂ .ivio !"* PotevljaAo brte-bnlja jelo i za éaa 
za cka stado sav odjcl u putpunoj opreml.

AU uspetl so nije buA bilo lakó. Bre- 
lnljnk to jc bio r>d te strane vrlo strm. To 
je bila Htrana a juga. Odjcl krene oko bre- 
žuljka i krot dva aata dojezdi na sjevernu 
•tmnu breiuljka. Tu su naáli vijngajuéi ptrt, 
opet kroz éumu, gore.

Ódjel se racvije na dvorode I oprezno 
podje uz brdo.

— Oprszno t — reóe kapetan. Znao bo 
je, da je u ovakovim podhvatima mnogib 
francuskih kapa ostalo pustib.

Dodju — vijugajuó do samoetaniw‘ T̂tt 
ih doöeka lijsp trg pred erkvom, na ko|i Ja 
padao hlad divaoga pro de Íja erkvinog i dva 
goroatasa toroja.

BnA onda su udarila fva zvona. Izme- 
dju sviju jeteo je, srebrno, Udasao dfVntf 
arca diraju î j;Iaa onoga zvona, . .  Premdn 
je skiad zvukova kio potpyn, ipák se je glaa 
lóg* zvona posnao. Kapetan prldje 
samoctana 1 baltekom. cakuoa na
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KATOLIČKIPUČKISAVEZ
Urednistvo i uprava: 

Szabadka, IV., Rákóczi-u. 20.
Cina na cila godinn 1 krana.

T r ib a  1’ se s lo ž iti?

S v a k o j a k i  p o k r e t ,  d k  u s p i j e ,  t r i b a  d a  s e  u  s v o j e  
v r i m e  p o č i m a .

P r i j a  k i š e  n e  t r í b a  n a m  k i š o b r a n  a  p o s l i  k i , s e  
b a d a v a  g a  v é é  r a z k r i l i š .  A I  a k o  j e  u  s v o m  v r i m e i i u  
u  r u c i ,  o n d a  t e  k i š a  n i k a d  i z n e n a d i t i  n e ć e  p a  ć e š  
š  n j i m e  l a k ó  s e  b r a n i t i .

D a k l e  k a d  š t o g o d  z a p o č e t i  h o é e m o ,  p r v o j e - > p i -  
t a n j e :  zár je  li vet tu ono zgodno vrime, da učinemo, što 
hoéemo? Nije V jós rano ü  nije V véé kasno?

K a t o l i č k i  P u é k i  S a v e z  j e d a n  v é l i k  k a t o l i č k i  
t á b o r  h o é e  i z k u p i t i  t e  s j e d i n i t i ,  d a  k a o  v e é i n a  u  
U g a r s k o j  o s i g u r a  s v o j u  p o l i t i č n u  i  g a z d a l a c k u  
v l a d u ,  d a  s v o j e  ž e l j e  v a z d a  i z p u n i t i  m o ž e ,  d a  s v e ,  
v i r i  p r o t i v n e  n a v a l e  s u z b i j e ,  d a  s t a r u  s l a v u  i  s t a r i  
u g l e d  k a t o l i č k o g  i m e n a  p o n o v i .

J e  li véé na to vrime prispilo, U je  véé valda kasno ?
N a  o v o  p i t a n j e  é e m o  o v o m  z g o d o m  o d g o v o r i t i ;  

t a  č u l i  s m o  v e ć  i  o n o ,  d a  j e  j o š  r a n o ,  a  č u l i  s m o  
i  o n o ; d a  j e  v é é  k a s n o .

M i  s m o  d u b o k o  o s v i d o č e n i ,  d a  n i  j e d a n  n e  
s u d i  p r a v o ,  v é é  d a  j e  K a t o l i č k i  P u č k i  S a v e z  b a š  
n a j b o l j e  v r i m e  p o g o d i o .  Sad  s e  v a l j a  s l o ž i t i .  Sad  s e  
v a l j a  s j e d i n i t i .  Sad  n a m  t r i b a  u s t a t i  i  j e d a n  v e l i k i  
k a t o l i č k i  t á b o r  i z k u p i v š i  n a  d ö j d u c u  v e l i k u  b o r b u  
d o b r o  u v i ž b a t i  i  z a  b o j  s p o s o b n i m  u č i n i t i .

P o k r e t  K a t o l i Č k o g  P u č k o g  S a v e z a  j e  v r l o  s u -  
v r i m e n ,  d a k l e  m o r a  u s p i t i .



Szabadka, 1900.

iM.uumvri'v.'Uii I Hlrttpkrt)yfcitrl I liiilikiafii
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ELŐFIZETÉSI Arak :
Efétt t m  . . .  U  kar. • Ncg]«d évi* . . . « kor. 
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(bh.) A szabad magyar sajtó hatvan-

3;yedlk születésnapján uj lapot adunk az 
vasó közönség kezébe. Mikor ezt tesz- 

szük, nem árt magunk körül nézni és 
számot vetni azokkal a viszonyokkal, a 
melyek között a „Délmagyarország" út
nak indul, bogy közönséget hódítson, hogy 
szükségleteket elégítsen ki, hogy bajokat, 
hiányokat orvosoljon, hogy éljen és sze
repet töltsön be.

A magyar közélet napjainkban a hul
lámverés tetőpontján van, vagy legalább 
afelé közeledik.

Válságos időben élünk. Politikai és 
kulturális válságok részben folynak, rész
ben küszöbön állanak. A belpolitikában 
zavarok vannak. Senki sem tudja ponto
san a helyét, a szerepét. A politikai 
színpadon fejetlenség uralkodik. Mindenki 
sejti, hogy közeledik a nagy Rendező, a 
Iqnek szavára, ujj-mozduJatára figyelni 
kell majd, a ki az erőket pozitív irányba 
/^Cja terelni.

Az ország sok baja, a kiáltó elmara
dottság, kulturáiatlanság, a nagy gazdasági 
és nemzetiségi ellentétek, a tömegek küz
delme a létért, érvényesülésért, a társa
dalmi forrongások egyre fenyegetőbb 
modorban figyelmeztetik az alkotmányos 
tényezőket, nogy a politika nem játék, 
hanem a reális valóságokból szervesen 
folyó életműködés. A társadalmi súly
viszonyok újra értékelődnek és mind
inkább számba jönnek a törvényhozás 
és törvénykezelés munkájában. Eddigelé 
tréfán vett követelések, mint komoly és 
súlyos érvek dobatnak a megítélés mér
legébe. A politikát kezdik uj szempontok
ból csinálni.

Szorosan összefügg ezekkel a dolgok
kal a szociális kérdések felszinre vetődése. 
A társadalmi rétegek elválasztása fokozott 
mértékben észlelhető. Ml, akik a cipő
fűzőtől az ezres bankóig — és vissza — 
úgy szólván mindent Bécsből kapunk, 
természetesen onnan kapjuk az elválasztó 
törekvéseket is. A reakciós irányzat, mely 
Ausztriában talán egészséges fejleménye 
az állapotoknak, hozzánk meghamisítva, 
bajt és betegséget támasztva, félreértve 
és hibásan felfogva érkezik.

Lehetetlen észre nem venni, hogy 
valamely láthatatlan kéz erőszakosan éket 
ver az egymásra utalt, összhangban munka
képes szociális rétegek közé. Lehetetlen 
meg nem látni, hogy a nép közt elvetet 
ték a felekezeti és faji türelmetlenség 
magvát Lehetetlen meg nem lalálni az 
összefüggést c közt, meg a parlamenti 
vajúdás közt, mert éppen a reakciós 
eszmék felüncsc oka annak, hogy a ter
mészetes megoldás: a többségi párt ura- ! 
-iomrajutása, kcsik. I

M a g y a r s á g  é s  R u lt u r a ^ ^
A belső forrongásokkal egyidejűleg a 

külpolitikai bonyodalmak előtt sem lehet 
szemet hunyni. A monarida, hosszú idők 
óta először, az általános európai érdekek 
középpontjában álL Magyarország, mint 
határterület a kontinens és a Balkán közt, 
első sorban van angazsáhra ebben a 
diplomáciai francia négyesben, melyből 
igen könnyen és igen hamar kállai kettős 
lehet A kállai kettős éppen nem kellemes 
koreográfiái malatság. A magyar ember 
a verekedést, a háborút érti alatta. Nos 
hát: a háború veszélye nem múlt el még 
felettünk. Az évtizedek óta vajúdó balkáni 
kérdés fegyveres elintézése kitörőben van 
és a háború sötét réme ott settenkedik a 
diplomata-íróasztalok körül. Egyszer csak 
azon vesszük észre magunkat, nogy élesre 
fent kaszájával végig suhint fél Európán.

Fontos dolgok történnek a magyar 
szellemi világban is. A magyar nép lei
kéből már-már élettelen frázist csináltak 
az iskolakőnyvek. — Nagyjainkban ez a 
lélek, mint a fajilag összeULtozú egyéaek 
energiáinak formai megnyilatkozása, élénk 
kialakulásban van és egyre konkrétlzáló- 
dik. Olyan hatalmas elöretörtetése á ma
gyar gondolatvilágnak, amilyent most az 
irodaion* és a művészet minden ága 
felmutat, nem volt nagy idők óta. A te
hetségek forradalmának lehetne nevezni 
a mai irodalmi produkciót A művészet 
nagy eszméinek viilanyszikrájától telítve 
volt a levegő, de a kik az első szikrát 
kipattantottik, azok erős és uj alkotó 
talentumok voltak. A pro és kontra el
hangzott érvelések és fejtegetések nyo
mán kialakulni készül az esztétikai köz
gondolkozás. — A művészet, mint élet
jelenség (és nem mint munkaszüneti 
időtöltés); a művészek, mint a társadalom 
reprezentásai (és nem mint a kiváltságo
sok kitartottjai); a műalkotások,, mint 
életszükség (és nem mint elnézésre szo
ruló játéktárgyak): sokadmaeukkal fogal
mak gyanánt jelentkeznek. Persze, csak 
nálunk uj fogalmak ezek. De hiszen 
kuhuránk története azt mutatja, hogy már 
megérett idegen eszmék befogadása és 
magyarrá tevése szellemi életünknek min
dig alapműködése volt.

Egymás mellett, egymás ellen, pár
huzamosan és keresztezve működnek és 
hatnak a magyar közélet különböző jelen
ségei, melyeken most futólagosan végig 
tekintettünk.

Mindezekhez a ható erőkhöz köze van 
Szabadkának, az ország harmadik nagy 
vámsának is és ennek a gazdag nagy I 
varmegyének is. Ez a megye és ennek j 
a megyének nagy városai megérzik az 
országos áramlatokat, melyeknek útjába | 
csikk. Ks nekünk állandó és éber fittye- i

L a p u .i : :  mai S2;.tna IO-oU.aI.

lemmel kell Idséraünk a vármegye ét 
Szabadka helyzetét az országban, viza-', 
gálnunk kell ezek életiörvényeit .

Szabadka túlnőtte önmagát Ei< a 
sajátságosán fejlődött, speciális tenné- 
szetű municipium birtokában van mind
azoknak a tényezőknek, a melyek az 
általános anyagi és szellemi fejlődés
hez szükségesek és mégis mindez ideig 
nem jutott ebben a fejlődésben a- 
kivánatos magaslatra. Ugyanez áll a 
a vármegye többi városaim. Ennek az 
elmaradottságnak megvannak a tenné-1, 
SZftfS okai. Tisztünk ^  12
okoknak a feltárása és aa erősödés elő
segítése. Szabadkára vonatkozólag' azon
ban megállapíthatjuk, hogy éppen mos*' 
tanság lendült neki Itt az a törekvés, 
hggy a helyi energiák keltő mértékben, 
és megfelelő alakban megnyilvánuljanak. 
Azt mondhatjuk tehát hogy Szabadka 
maga is lokális válságba megy át, és ez 
a válság hasonlít a gyorsan nőtt serdülő 
emberek hirtelen és előretörő férfiasod^ 
sához.

Igyekszünk tisztán látni fezekben a . 
dolgokban, mert érezzük a jelentőségét 
annak a tényünlcnek, hogy ebben a vál
ságos korszakban uj napilapot helyezünk 
az érdeklődés középpontjába, Egy ilyen 
újság mindig felcsigázza bizonyos mér
tékben az érdekszálakat, a különböző 
törekvéseknek uj lendületet ad. Szóval: 
hatással van meglévő állapotokra még 
akkor is, ha ez állapotoknak egyenes 
következménye. Tehát már puszta meg
jelenése változásokat idéz elő. Törek
vésünk az lesz, hogy szavainknak, akci
ónknak eredménye mindenkor Szabad
kának, ennek a megyének, de az ország
nak is javát szolgálja.

Most hatvanegy éve Pesten néhány 
lelkes ifjú megforgatta a sajtógép kere
két. Mi súgta meg nekik, hogy azt kell 
tenmök? Honnan tudták, hogy a szabad 
sajtóval, a magyar írás sokszorosításával 
örökre való nagy dolgot müveitek?

. Ok a szabadság, az egyenlőség és a 
testvériség nevében cselekedtek. Pedig 
ezzel a nagy tettükkel a magyar kultú
rának adtak hatalmas lökést.

A mai évforduló napon — azt hisz- 
szük -- azzal hódolunk legszebben dicső 
emléküknek és azzal kötzöntjük legmél
tóbban a nicusj.iilctésünk reggelét, ha 
kimondjuk, lcirjift, Kiszedetjiik és ki- 
nyumatjuk az uj idők jelszavát: 

Magyarrá** t\s kuliura!
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Legújabb.

Előfizetési felhívás.
„Tisztviselő Ujság“ cim alatt ez évi 

szeptember hó 15-ik napján egy kéthetenként 
megjelenő jogi inpo: indítunk.

A „Tisztviselő Újság4* országos jellegű 
lap lesz; amennyiben az összes állami, megyei, 
törvényhatósági cs községi tisztviselők, valamint 
a tanárok, tanítók, postások, vasutasok, bank
hivatalnokok és inás magántisztviselők szemelyi 
érdekeit óhajtja szolgálni.

A „Tisztviselő Újság** azonban még ennél 
is tovább megy: képviseli majd ez a lap az* 
ügyvédek, orvosok, mérnökök és minden egyéb 
lateiner pályán működöknek is evidens érdekeit.

A „Tisztviselő Újság" tehát valójában 
az összes szedetni munkások újságja lesz. Azoknak 
bajait tárja fel. Azoknak anyagi javulását, boldo
gulását, érvényesülését célozza. Azoknak szó
szólója, harcosa, oltalmazója lesz.

Föképen ez a cél vezet bennünket akkor, 
amidőn megalapítjuk a „Tisztviselő Ujság‘*-ot.

Mert a „Tisztviselő Újság** küzdeni fog 
a szellemi proletárizmus ellen, harcolni fogunk 
a tisztviselők anyagi jobblétéérL

A „Tisztviselő Újság** életfeladatának kü
lönösen az országos tisztviselői párt megalakí
tását tűzte ki.

Ebben a pártban a minden osztályú tiszt
viselők és más szellemi munkások közös harcra 
egyesülhetnének. Ennek a pártnak további fel
adatát az képezné, hogy a tisztviselőknek az

országházban is hatalmas szószólói legyenek 
egykoron.

A „Tisztviselő Újság44 fel fogja tárni a 
régibb és ujabb szervezeti törvények hiányait. 
Bátor szókimondással, de törvényre támaszkodva 
fog küzdeni minden ellen, ami jogellenes, meg 
nem engedett és visszaélés!

Igy a „Tisztviselő U jiág44 nem csupán a 
tisztviselők és szellemi munkások érdekeit védi 
meg, hanem a közönségét is. Mert a tisztviselői 
érdekek a közönség érdekeivel vannak össze* 
forrva. Mert az az újság, amelyik a tisztviselők 
anyagi, társadalmi és erkölcsi nívójának a fel
emeléséért küzd : az az újság egyúttal a polgár
ságot is szolgálja. Hiába hoznak jó törvényeket 
-(ha hoznak ilyeneket) ha azok őrei, alkalmazói 
gyöngék; ha azok rossz fizetésű, gondokkal 
küzdő, ideges tisztviselők. A törvények igy az 
életben célt tévesztenek. Hiába jó a fegyver, 
ha a katona nem tudja kezelni. És minél több
a tisztviselők javadalmazása; annál több jöve
delme lesz az iparosnak és kereskedőnek is.

Előfizetési Egész évre 10 korona — fillér.
rét évre 5 korona -  fillér.
Egyes »iám — korona 50 fillér.

Az előfizetési pénzek az alulirt kiadóhivatalba 
küldendők.

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal.

„ T IS Z T V IS E L Ő  U JS A O "
HldóhlMtíU.

Feltámadunk!
Az 1906 évi julius I5én a fővárosban a »Bírák 

Lapja« címen egy uj jogi lap indult meg. A lap hóm* 
lokzatán az állott, hogy a bírák és bírósági hivatal
nokok személyi érdekeiért fog küzdeni.

A program  főpontjaiban a titkos minősítés eltörlé
sét, a fizetésjavitást, a státusrendezést, a hibás főnoki 
rendszer regenerálását, - szóval a bírói függetlenség 
kivívását tartalmazta.

Már az első s;im  megjelenése után jött Műiről 
egy titkos rendelet, amely egy bírósági főnököt meg
bízott azzal, hogy tegye lehetetlenné a lap >wkr»r*
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° iv.? ^ !£ 0i;  Csendes a város.A mai nappal egy uj lapot adunk 
a t. olvasó közönség kezébe. Mint 
a lap elme mutatja, a fősulyt arra 
fogjuk helyezni, hogy a közönséget a 
vaaimap történt helyi éa országos 
eseményekről már hétlön a kora reg
gelt órákban tudassuk éa igy némileg 
pótoljuk a többi lapoknak ama hiá
nyát, hogy azok hétfőn nem jelennek 
meg.

Lapunk nem azolgál semmiféle 
pártot, tehát nem ia fogunk pártpoli
tikát dini. Minden jó és nemes ben
nünk oltalmazóra és előmozdítóra ta
lál, ellenben kíméletlen ostorozni le
szünk a rossznak.

Kis emberek érdekeit épen any- 
nyira szivünkön viseljük, mint az 
egész városét, mindenkinek jogos pa- 
wá*i* nicghallgatásrc talál r.dlunk.

Mindenkit jó szívvel fogadunk és 
senkinek sem akarunk ellenségei lenni, 
mert szép szóval és összetartással 
többet remélünk elérni, mint ellensé
geskedéssel.

A .Hétfői Hirek" kiváló hírszol
gálata meglepő pontossággal és nagy 
részletességgel közli minden hétfőn 
hajnalban a hét legérdekesebb, leg- 
eseménydusabb napjának, a vasárnap
nak történetét.

A .Hétfői Hírek*-et Szabadkán 
minden ember olvasni fogja, mert ez 
a lap nemcsak hű krónikája lesz a 
vaaámapi eseményeknek, hanem él
vezetes olvasmány is. Nívós és érde
kes szépirodalmi dolgozatokat, tárgyi
lagos és szakértői kezekből kikerülő 
közgazdasági cikkeket adunk közre.

Miután a .Hétfői Hirek"-ct min
den kávéházban, társaskörben, ven
déglőben és nagyforgalmu üzletben 
olvassák, hirdeti sei a legeredménye- 
aebb reklámok.

Előfizetési ára r
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Kérjük a közönséget, hogy ezen 
munkánkban bennünket támogasson 
és jóindulatát ne vonja meg tőlünk.

A  .Hétfői Hírek-
u c r t e u l f e t f c  * *  kUddfcivaUU

Kibontott korteszászlók, hosszú 
kocsisorok s a korifeusok tüzes szó
noklatai hirdetik szerte az országban, 
hogy a polgárokra bízták az ország 
kerekeinek további mozgatását. A pol
gárokra, akik az urnánál adják le 
büszkén vagy szemlesütve a meggyő
ződésüket. Már az a meggyőződéstől 
fu£g. hogy aki leadja a mellét veri, 
vagy pedig a kezét az arca elé szo
rítja. Maja szavazni fognak emberekre, 
akik kit hatalmas eszme katonái, akik 
mögött elvok állasak, 

i Az egész országban már készül
nek a nehéz küzdelmekre Értekezle
teket, megbeszéléseké tartanak. Jelöl

tnek és bizalmad: nssokat szavaznak.
várnsnW iitcái h^rgn^k a vitatko

zásoktól. A pártok emberei akcióba 
léptek, dolgoznak és gyűjtik a szava
zatokat. Mintha kivetkőztek volna a 
szürke mindennapiságból. Mintha két 
előretörő eszme birkóznék a magyar 
városok és faluk fölött.

ís  Szabadkán minden csendes. 
Nem törődik senki az eszmék harcá
val, az emberek küzemeivel. A ve
zető férfiak alig jelölnek olyan em
bert, aki Szabadkát képviselhetné a 
parlamentben, a szabadkai társada
lom, mintha kóros álomba merült 
volna. Nem érdekel itt senkit több, 
mint amennyit az újságból olvasott.

Ez a helyes. Hz nem kóros, be
teges áloin, hanem egészséges, mély 
lélegzetű alvás. Szabadka végre nagy 
város. Igazi intelligens város, mert 
nem érdekli az, amit úgyis az ő tudta 
és beleegyezése nélkül csinálnak. A 
mi társadalmunk már állt mind a két 
oldalán az ország szekerének Voltunk 
már hatvanhetesek és negyvennyolca
sok. Nem ért egyik sem semmit. Min
denkori kormányok üldözték és mel 
lőzték ezt a várost, amely csak ugy 
duzzad az erőtől és élettől, amelynek 
joga van i<»gokat követelni a maga 
i számára. Sohase kaptunk semmit. Mert 
mindig elvek szerint választottunk kép
viselőt. Fogtunk az elv mellé egy cm- 

; bért és megválasztottuk Az ember a 
mi szemünkben mellékes volt; fő az 

jelv.
I Hát kérem alásan ez volt a leg
nagyobb bolondság. Mert ennek elle

nében minket is eszmékkel traktáltak

Csak eszmékkel. Nagygyűléseket tar
tottak és jelszavakat adtak vasúti ál
lomás helyett, smoncákat az üzletve- 
zelőség helyeit, jó tanácsokat a felső 
ipariskola helyett.

Józan polgárai ennek a csendes 
városnak, fordítsuk meg a dolgot Most 
ne válasszunk elvek szerint. Keressünk 
egy embert, aki tehet értünk, aki elő
mozdíthatja Szabadka fejlődését Es 
fogjuk mellé az elvét. Vagy egy olyan 
ellenzéki pártvezért, akinek nagy sza
va van. Mindegy, akármi is az elve, 
ugy sem tartja be.

Gondolkozzunk egy kissé befelé. 
Meg fogunk róla győződni, hogy az 

.elvek szerint való választás a kgna- 
Igyobb bolondság. Megmutatták ezt a 
közelmúlt politikai eseményei. Embe
rek kellenek, emberek akik dolgozni 
tudnak ezért a városért, nem olyanok, 
akik minden öt esztendőben elmon
danak egy rosszul stilizált, csámpás 

j beszédet.

I Most csendes még s város. At- 
alussza a kortesharcok előcsatáit. Ha 

, fellélegzik és gondolkozik, talán most 
okos dolgot csinál. Félrerakja az el
veket. Azok már úgyis megdohosod- 
tak. Most nem szabad elengedni az 
alkalmat, most ismét választhatunk, 
most mi vagyunk az urak. Polgártár
sak. keressünk egy embert, aki dol
gozni akar értünk.

A hivatalos lap szerdai »zárnibán je 
len meg Pu rgly Sánd ornak szabadkai fA is- 
pánná való kinevezése. A napilapok azon 
hiradáva, hogy P u rgly lesz Szabad ka fő is
pánja, az egész városban osztatlan Örömet 
szerzett P u rg ly népszerű férfi, akii a város
ban mindenki szerel. Installációja, nem mint 
egy helybeli lap megírta m árcius S-én ázom- 
Ivalon. hanem legkorábban ft-án, kedden let*. 
Purgly k in e v e z é ss e l egyidejűleg jelen meg 
Szcm zó G yu la  bajai fAispánná való kineve
zése is. Tekintettel, hogy mind a két várót, 
ktiMnöscn p a lin  Szabadka régen van f6(t> 
pán nélkül, az uj lA upánok eltfl feladatuk
nak a rcstan uák  elintézését tekintik. A vá- 
ro 'há/.tn  u jiijtd k at hoznak be ét elókéui- 
tik j z  uj választásokat. So k  elavult adm i- 
m sztratív intézményt újjászerveznek, mert 
li'lszavuk a  munka.
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Szüntelenül hangoztatni kell, tőt 

Bem Is tehet elés erélylyc! hangoz* 

Ütni, hogy az államélet minden meg

nyilvánulásában követeljük a'függet

lenségi törekvések érvényesülését. 

Követeljük pedig nemcsak az orszá

gos politikában, a hol eszményünk 

a független államiság minden kellé

kével bíró önálló magyar állam, ha- 

ftem t  közigazgatásban is, amelynek 

gyakorlására a törvényhatósáawbizott- 

sági tagok választása utján Iftvetle- 

flQl irány itólag .Jutunk. ..

Ezt pedig ne nevezzr*enkr 'párt- 

politikának, mert ezen törekvésünk 

érvényesülése már nemcsak a függet

lenségi pártnak, hanem az egyetemes 

magyar nemzetnek érdeke. Az az 

ellenvetés, hogy városi közigazgatás

ban ne politizáljunk, hogy nekünk jó 

közigazgatás, nem pedig politika kell, 

teljesen a felszínen mozog. Igaz, jó 

közigazgatást akarunk. De a kik ezt 

.az ellenvetést teszik, vagy maguk is 

politizálnak — csakhogy munkapárti 

módra — vagy pedig Összetévesztik 

az okot az okozattal. Mi jól tudjuk, 

hogy nem azért van hajnal, mert a 

kakas kukorékol, hanem fordítva, 

azért kukorékol a kakas, mert hajnal 

ran. Vagyis: nem azért van a köz

igazgatás, hogy vele és általa a 

munkapárt politikai -célját elérhesse, 

hanem ellenkezőleg azért kell helyes, 

tehát függetlenségi politikát folytatni, 

hogy jó és pártatlan közigazgatást 

kapjunk.

• Mert mi a célja a függetlenségi 

pártnak a városi közigazgatásban ? 

Az, a mi as országos politikában. 

Az állampolgárok teljes jogegyenlő

sége. Ne réscesüljön senki jogtalan 

•lAnyÖkben csak azért, mert a kor

mányzó párt Zsoltijába szegődött és 

Viszont, ne érjen sérelem senkit azért, 

mert politikai meggyőződését szaka

irta Ács ,eaö dr.

dón nyilvánítja. Ur, 9  paraszt közt 

ne legyen kalönbség azok jogainak, 

elismerése és tisztjeiben tartása 

tekintetében. A polgájpester előtt, ne 

kortesek lődörögjenek, hanem szabad | 

bemenate legyen minién polgárnak, a , 

kinek elintézni valójí van. A tisztvi- J 

selók a jogegyenlőség alapján állva | 

igazságosan járjanak el, adjanak taná

csot és nyújtsanak pédelmet a város 

polgárságának.

A pártatlan közigazgatás a fUg- 

getlenspai pár* jírou-
rammpontja.' Ugyancsak természet- 

szerű követelésünk a becsületes, pa

namától mentes közigazgatás. A ki 

az országos politikában olyan párt

hoz tartozik, a mely panamában, 

bűnben fogant, panamából él és táp-! 

Ulkozik, annak pusztulnia kell a vá- j 

rosi közigazgatásból is. A ki az , 

országos politikában Helyesli áa tá-1 
moga’ih az crO>?iak és alkotmány- 

rombolás uralmát, az no számítson 

bizalmunkra a városi közigazgatásban 

sem. Az erőszak uralnia a városi 

közigazgatásban is óriási igazságtalan

ságok szülóanyja, inért az igazság és 

érvek súlyával a nyers erőszakot 

szegezi szembe.

Egyébként pedig azok, a kik a 

ftggetlenségi törekvéseknek a városi 

közigazgatásban való érvényesülését 

cllenaik, figyelmem kivül. hagyják a 

városoknak egy fontos, törvényben 

gyökerező hivatását. A törvény sze

rint ugyanis a törvényhatóságok fela

datai közé tartozik az országos 

(állami) közigacgatás közvetítése is. 

A városoknak tehát nemoeak joga, 

de kötelessége is politikával foglal

kozni s nekünk, a kik követendő ul 

és igazság gyanánt a függetlenségi 

programmpontokat tekintjük, becifttcl- 

beli kötelességünk mtnden leliHM 

elkövetni, hogy a llggetlanségí h

48 as párt eszméit a városi közigaz

gatásban megvalósítsuk. Csak a hely

zettel megalkuvó, alkalmazkodó ember 

állíthatja tehát azt. hogy a függedea- 

ségi politikát el kell különíteni a 

városi politikától. A mint a vérkerin

gés sem lehet tökéletes, ha a szerte- 

futó erek azt hibátlanul nem közvei- 

tik az emberi testben, azonképen a  

országos függetlenségi politika sem 

lehet tökéletes, ha az állam testét képeci 

városok nem folytatnak beoslletea 

függetlenségi politikát és n*ni táplálják 

az 0TS2ágr?2 aitJin veikenngéséL ••

A mely függetlenségi párt meg

elégszik azzal, hogy at ország?* 

képviselőválasztásoknál 43-as követet 
küld az ország házába, ellenben tél- 

lenül nézi azt, hogy a városi kózigae- 

gatási életben csak úgy cühőng 1 
munkapárti rendszer politikába minden 

bűnével, panamájával — az a 

lenségi párt nem képes és rom méltó 

a részére kijelölt feladat tcljesitésért.

Ma, a mikor a kí\:.é’eti romlott

ság is panatna-renJsier sriní« behá

lózta az egész országot, mindent, a 

hova a munkapárt gyilkosán &le!ő 

karja elért, nekünk ktts*eres erővel 

kell küzdenünk a f ü g g e t l en t ö r e k 

vések érvényesüllscért. Ma nekOrffc 

nem támadni kell, hanem 

A mikor azt látjuk, hogy egy vírus

ban még a kövezési programmot Is 

a szerint viszik kereartttl, hony sz 

illető utca lakói hogjar, v;rrt?V ma

gukat a válai*M*ofc aíktfmfiviri. höjgy 

vájjon Hídiák e »artrVft'íéaKket ^  

munkapit igér#u>rt. - Mikor \ 
f«ggetlen^é|i rto' vpláHggal ffnW- 

(trlm* hnrrot kefl. 

fftifpp\
■;.f» pÜph S fc*

mi^dwe^ehe politirVni !,rli .1 y»n 4nv. 

**lá«» +?ry\
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L’gyan micsoda tuokulo' terve
ken idrbetí a fejet a nagytekiniciu 
szioigyi bizottság? Talán HeOihy 
Laciit akarok meghívni igazgató* 
Mk '* Et nem is roasc terv, cMk 
sikerüljön. Más megoldást már aligha

M i történik a  ifaigaio le tan keue a kttteikció

s zín h á z M M I ?
-  A I j lU M t t  p é ly á U t. -

ín »agyunk ai óui szezon kaszft- 
bta és a uibaAii kdzdaaág kiébe* 
jenen várja a tápot, amikor meg- 
oyitaak a rdgea orsságos itiu t-  
te« »égi knltarpaloia, aa már caak 
■naháuak csúfok odon tóziéstek 
kapói.

ćtouk as égést bosata nyár és 
semmi, áa semmi ^ » W éh te« 
volt as ittboo maradi kdadaa^aak.
Máf egy dsdraagu mulatván*« 
bódé sem « *  Szabadkán. begy M
•  baidi«ak a Henry vagy Srbmidt 
tirfcnstrdl vagy púae éndkesebb 
-Haagvcrsetyrői vagy

De min* is Htipa Jnhtinsiü vál-
í *  * bisoayosaággal ax a nap, amelven 

* " * * *  * ^ té?\ k*riU * ’ kAaMgktfayiban beMrbat)áh a

Krémcr a jelenlegi igazgató pedig 
•ialatt beszervetkedik a jövő sze- 
soora, sitoJka* nyugalommal még 
aébáay eier korosát lecsapva a 
budgetból. S eti 6 a saját mm- 
pon̂ ából nagyon helyesen teszi, 
Usata ki todta motatai. bogy cááig 
rdfisotett a stabadkai színházra.

A iiabadkai ktttönseg pedig ai 
. Idéa is mag fogja eam a szobái 
; évróí-év« rosszabbodó lőttjét. Csak 
aztán agy ae jáffuak, mint a cigány 
a lovával, amelyet leszoktatott ai 
evésről Mén igy elkdvelkcuk teljes

: enfk>u r.tl fu: <snmh, » szegény. 
\nnkor megnyílt n hat'thodrogmrgj'ei 

M peideku i•asitl, fUhska liszainrnti 
ku tvg n h ra  fellendüli a  fa kk rr- ip a r, 
lulttdt lt'i!rr, \ k o itifu l, S lükrhb /* i l-  
numhun. a tikiaméiul köztesben — 

.partion ti:.Ha i\tr ,u  lm  - s tinién 
JMIeihliHt a n n rte ti iparún, melyei 
krtdetben r^yeiírn flukkerévei a neve- 
tett Sőti urambatyám krjm xrii

i.rúekti magyar *t(t. Azt akarom 
mák róla fdljegyeim , nehogy Jetedéibe 
menjen, hogy amikor u±y savé stennt 
nekikeseredett, magú mellé rendelte a 
kortmiibő a Mzolh^zenekor nagy-dtt- 
Sósát e\ vele hmatta. ItongfHt, 
zuhogott ü dob. is  Süti uit v mulatón, 
,i4thaj. un<u vigadván. hogy a zetttat 
szidgahmj i f  kulAnhhen. M indig tm- 
p -v itll nekem ez it sajátul go* emher. 
im irn  mrll>tt tmlmr mulatni.

rnibtir a  i'Jrntak jeigfajtA tát éh em- 
l>erek tegherópitémHJ L n  ita k  u t  
látom, hagy Angliában a modern kd> 
hont kouümanodott el, ntegiimstoém 
r< jO'óthetrt'rnme teve a 

jo g o t tg**.
. /itt a i erto nem w ti ritna ommifHt 
Je&veres hatalom l.t ot ért o ma*- 
. kának at ereje. í:t mom a niég lég- 
érdekeseké eseménye, f itíorpttnek m/t- 
lene a diplomáik fomoskodémí. 
Hgeiten aj perspektívát nyit o jdoá 
politikáját íüeiAen, Megnyomd, kr. 
tabmkHiA e*

Bán k ódják a  U b d k i kAaftoaég. , 
Kík s  varos ^ h >  az on íjrtaa .l 

M  oly agyksd riaa  k f la lk a n a k  a
B lh i l f c  u ^ a k M i l i  mS. I

•ars e lakioMbe*, sem a váraai
magissiraiu, sem az cm bivami

Scágyaakies dolgok ások. aaMk 
tainágjüak körű már étisvedab dta 
ifirWaoek. amdyek csak most kez
denek Uttadea Iffikaiil válai. 
mikor Saabadla Is bojotott a roba-

LÉho, bagg >bb is lesz igy, ta
lán okkor épdtnsk uj uinbázat. Ila 
int speknlál a szMgyi hisotiság. 

aem is kárhoztatjuk tétlen-

Vasárnapi le vé l
ffOapru, t f n .  mgutttn JIU.

Ig a : ugvtin, h<+,y •( doh k eid  \pr- 
lialnan magyar hangsterrć Mim. 
,' gwe hMmtatr megpergrúk . . .  rrgre- 
hojtás alkalmával. Ik . akinek et arán 

unnak u wifuSihrc'uM htlyeu 
art felelhetem :

• - (‘sóé nem knanhatja uratégod, 
hogy ingúodgmnak csedeg kersénm 
almi kendi eiurvereusthet a m. tar. 
Operabál ének- é< lentkonh vezényel
jem ki y Mondjunk o dokpeegésmtl. 
.tz i\ mám ka. fs  meg fo g ja  Iáini. 
milyen drága eQ< matuko.

líudapeurt amti hetiéinek, kogf 
fiddalatti nllamom ttaš hálózat fog 
ketzalm. San kissem. I je e  akkora 
sztlueg vaínt; et annjin oŠtMnd a 
kozonteg tégyakotdtdt. M arina meg

je le ln e  a t  igényeknek, —  kogy égj 
ezen aem lebtt megvalósítani. Sétánk 
M agyem eszdgon meg sóé« r sem tá- 
rtotek a  kt}tömeggel. Miért UMéáoé

Szent István
A magyar wmaai iMaogjnbk km-

■epéi. S tm  taváa oatákevlát, Saa- 
badka l l il i i lp b  mákdba«y«M 
liaaapaAie meg. A vdras Hlrdí 
lobogd 4htx dkdttk 4o m * hm  
reggd lasesá  a Uboasdc.

DdWta a Smm Tarde l

. bogy aoaafc Isgfdbb oka as.

as as onaág bamaáik váró- 
mákd támlát

befogadására. Da aaárt még agyat- 
Ica jelét som motâ ák a» M b a i 
innmok, bogy kdaalg az o] ssiobds
leltpHáslnk Ut)t. Miért aem iából 
•emmlt a rároa Inglak jatálytsabb 
lérttaMI Aasaevákgatoa saloigyi 
bisottság '* Otyan kdrdáaak aaak. 
amelytfcra már rágta biába váriak 

’ a feMetet ’
De igy ragyoak a saMgy I«gk6- 

xelebbl>v4|át tfletAlag is. Kréamr 
igaigaid, aki kglárotabbtdl sem

* ' * ’ a mi...........

inntpe von es estembe jut moh vidéki 
tMooltó-zenekarvk. melyek most min- 
dtnfeto a .Ünkter und Honétm nyt- 
ténpát fonák, nntányewtuk. vAr éo- 
botfák. tMHóbb tizoUO-zenekamkkoM

o Tett Vitmas indolúfu harsog.

fzcrzftf .íz  
i* és üyenttert cimé 

tgymkgrk, eteHeg ama nogy fontásta 
m t M a Kektrr. amibe bele von buj
tatva a Kountk-nOta. Szent István

honiiooetzág nagykövete Bérünkén oos aakÉ att. A M pbal d sá  da 
főzi a tesztét Kiderlen-Wéikter mrrwt, i iwskar Láoyi E ni vmaáaival Soaai 
a nemetek kofágyi fim éiBéaf é t, «MKpi ariaatM aáta áld. A mmpktm 
már hatodik hete forogják kelten a ba|á|a maginál a bfcdk aarrtial. Uk 
Imco székét : - .Angliákon o marok kdaM 
kik kérdés megutal téma knm rt.a vdi
egészen ugatja hotyüHriék támadtok, 'és y é i ln .  da a Hndayasái bMi
14 'ze ifí p a rk a ta m : latm a  regi am- btadl a g w ia a  agjr M a .  Ern> a

da a Fig-nonkttuikas iKptoméno n̂ pé̂ M UliÉtajgi 
tojáspiacai a kom karéi ét Ma* egy- feétatágiMfl 
ben a jOvi Intkm ját, a verteim, ée A Oaaáanágl

r^sunTké
KMMMkám^i

/á l étik a t  en agyon- 
cjgtotPátaa nzivemnek, hogy mint

■*k Ssab-dkárdL Ki leu at uidda V 
Vagy beiyeacbbaa — jöbat<e meg-
Uelókb oldd. ba ma még ki skes 
ina a pdlyásat, bolott már ugysadl* 
vda valamtaayi ssámfcásba jéré

I ké/mesterrk mtétkitfset szer- 
zeatényeü, melyek már a t*zoh>»- 
unekmrokban is kezdik kiszorítom a 
iMktrr aad Honért.

Sogpm meg vagyok elégedte.

t é r  nem lortotik tée. de tldnim tm  
k é t  nékat féléim, egy kU,tnyu\ Solt 
nevetett f é k e m  emlékének. A tátiét*-

se tm grralam  fcyd. se H m én o o g k t. é t . Jaa|ga Jáaaa larMU a« ftaaapi 
\nglsákan utrájk  von. l .t  et o baaaédü. A hággaÉBMágt Klrkm. a

sztrájk nunéennel érdekesek**. I  z ege bal a M r bdjMglaak aagy
>.vn aj fejezetet nyű a vflégtOrte- Wyt la at

r most, mi a

iaM  adtarta
IW h M *a  

báláa atlaagML A » amardbsi 
He isriiák oly bevés v«k.bagy a ké 
-  Mg fale at aatfriak hdrflnflka \i

nogyptpéjM és a sutnak éhtől érte- M^y aarra kardod«. A oap f̂teaéd- 
kevés .doktnyn’ magyar Mgél dr. Ncéaoer l^ a

éinii' l.omkmt es Ijterptdi éktnaég fe SaomfeaMa eme a Coeka kaadadkaa 
nvegeti. (Mmtha hton* /,jŷ rrr% fci- mát áaaapaég. mslyoa n i tiU m l 

orm.aadaab dr' MaligorMki fdMda vfc.

C H A T E A U  T IS Z A  S n 'S K
Szabadkai képviselő:

F A J B O R Ipalackban
] Tefelon szánt: 16.
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A  V a s á rn a p .
Nem akarunk program mot adni, nem 

afcartank céljainkról beharangozó! tar
tani, azt akartak csak mondani, hogy 
itt állónk és itt vagyunk. Mégis ugy 
érezzük, bogy Szabadkin, a hol a 
kdjeiénél sokkal több újság van, meg 
kell magyarázni, bogy miért indul 
meg ez az uj lap.

Ne várjon Műnk senki frázisokat, ■1 nem fogunk a közérdek köpönye
gébe barícoíódzni és nem mondjuk 
gűgOs büszkeséggel, hogy a közszük- 

teremtett meg bennünket Egyet
len célunk van és ez a létjogunk : 
mi Igazat I r a k .

Deák Ferencnek azt a mondását, 
hogy a sajtónak csak igazat szabad 
írni, ugy fogják fel, bogy a sajtónak 
nem kell az igazat inti. Nekünk az a 
szerény véleményűnk, hogy a sajtó 
nem egyeseket hanem a közönséget 
szolgálja és a közönséget csak akkor 
szolgálja becsületesen, ha mindent 
megír, a mi érdekes és igaz.

Dvégre a publikumnak a maga 
pénzéért joga van megtudni az új
ságból, hogy mi történt, joga van ak
kor ia, ha az, a mi történt, jóbari
tokkal, előfizetőkkel, vagy a hatalma
sokkal esett meg.

Nem véres szájú újság lesz ez a 
.Vasárnap*, csak lázongás az ellen, 
bogy a közönség tudomása elől mes
terségesen elrejtenek oly dolgokat, a 
melyek a közönséget érdeklik és a 
melynek eltitkolásából a köznek csak 
kára van.

Nem .céhbeli' újságírók irjik ezt 
a lapot, hanem irjik azok, akiknek 
táj a méltánytalanság, akik elkesered
nek minden tgazságt * lan ságon és akik 
a sajtót annak látják, aminek tdealis- 
ták elképzelik : a gyengék védelmező
jének, az igazságtalanok üldözőjének 
és a közönség igazi barátjának.

De hát hol az igazság, hol a mél
tányosság és hol a közönség szolgá
lata abban, hogy humorral és meg
botránkozással felhígított hasábok je
lennek meg arról, hogy Kiss Pál 22 
éves róm. kath. napszámos a korcs
mában beveri Nagy Péter 21 éves ev. 
ref. per absolutum foglalkozás nélküli 
egyén fejét, ellenben egy betű sem 
szól arról, hoqy a fényes, tükrös k á 

véházban több rendbeli folytonossági

hiányokat ejtenek egymáson a doktor 
ur meg a tanár ur. Pedig Lalán in
kább közérdekű részeg urak vereke
dése, mint paraszt legények virtus- 
kodása.

Nos hát nekünk az az ideálunk, 
hogy az az igazság, ami a napilapok 
hasábjairól kiszorul, itt találjon helyet 
okulásul és elrettentésül.

Ennek dacára sem fjgunk magán
életbe vájkálni, nem fogjuk a családi 
élet titkát íelrebbenteni, szent nebánts- 
virág lesz számunkra a hálószobák 
intim titka, de megírjuk mindazt, a 
mi nyilvánosan és a közönség érdekei 
ellen történik.

Kezdődjék tehát az örök mozgó, a 
melyhez a filmeket, tarVa összevissza
ságban maga a legnap (filmgyá- 
ros szállítja : — az él* ‘

Tessék besétálni !

A  s z e r k e s z t ő s é g .

Mikor a szén 

Csáky szalmája.

tta tapiáft i Mű. matt.
A sz ab ad k a i rendezd p á lyau d varon  a M iv  - 

nak, e v ik u g y , mint m ás n a gy o b b  p á ly a u d 
varokon . ó riási m en n yiségű  w én lerak ata  van 

Ez a t ó t i  n em csak a m ozdonyok fü lesére  

szo lgál. K gy részét az il lá m  alkalm azottai 

k ap jak igen o lcsó , m ondhatni fele áron .

A vasú tn á l m esszem en ő  in tézkedések van- 

.-.ak téve aziránt, neh ogy v issz a é lé sé *  tö r

ténjenek a szén vételnél, mert e llenkező  eset 

ben to k án  n a g y o b b  m enn yiségű  szenet v w -  

n én et o k s ó  áron s a fnlvnilec'M eladnak 
Nem oly áron . mint ah o gy art a sz ćn k eres- 

kedók ad jak , va lam ivel <»kV>bban. de m eg 

így is n yerő ének rajta e lege i N yerne az 
'lz k te n  az eladó  is, m eg i  vevő is

Na de ez csak  ipen ritkán fordulhat elő 

épp en a o i£ y  e llenőrzés m>ati

M o stan ah an  c^y ti^ zivisc lű  észrevette, 

hogy a M ivn ak  a pá lyau d varon  lelhalm o - 

zott szenét valaki  vagy valakik  Állandóan 

d ézsm álják

A dézsmálás máj ré g ó u  Űrt és hogy 

m ost k itu d ód ó « . ú g yszó lván  a véletlennek 

kftszfinh ró  s éppen azon ren d elk ezés kö

vetkeztében ]liI-*rt napvilágra, amely srennl 

a M jv  t i szu csa k is  I>i/'HH" 1  m eny-

n y iségü  szenet kap nak.

S/rrSrirt.̂ cv t .
l i é c b M f M é r  17. T a k t M  i 171 .

N a gy  cso m ó  szab ad ka i gazd asszo n vh or 
m ég a télen beállított néhány em ber akik 

h o sszas be vezet évek, a d r á g a s á g é .  sp eo e l 

a  sz é n d rá g a sá g ró l va ló  filozofálások mán 

e lő ad tak . h->gy ők a M av. alkaJm azonai. 

igen sok szenet vásároltak a vasim ól o k  só 

áron . de m ivel nekik nincs ilyen sokra 

sz ü k sé g ü k , hajlan dó k  o lcsó  áron á l la n d ó «  

átá llítan i nekik a szenet Az asszon yokn ak  

se m m ifék  g yan ú ju k  uem voh. Htaittek a 

mesét és sz ív esen  vették a szenet. mely oí- 

c só  is v ö k , m eg jó  is. nem hiába a . M i v  

s z e n '-n e k  sz é les e hazában m ncien  pér>a

A s/a  had kai iz én  kereskedőkn ek fettQrrt 
u gyan  az a kö rü lm ény , bo gy ebben az e v  

tendóben so k k a l keve*et>t> szenet í r s z « * ,  

nunl m ás év ek b en . Nem  tudták m rrri ima 

gyarázm  ezt. bár nem eg y szén  raktár tulaj

d o n osa utána já i l a do lo g  k ip u h a to ln án ak .
I V  sem m ire se  mentek.

Most a ve  lel len m egfejtette e r í a rejiétyt 

L g y ik  w én keresked elm i tá rsaság  b sztviseM fr 
n é g y -«  nap p a l ezelőtt é jszaka észrevette, 
h o gy a va sú ti raktár szenéből töb be* zsá

kokat raknak le*e s azt efv isz ik  A sötétbe« 
nem vehette ki pontosan , hogy kik a ktfv*- 

fok. M asn ap  elm ent este kilenc óra le k  a 
rendőrségre és elm ondta a dolgot Ott azt 

mondtak nek i, bogy eV^bb az án om ásfőnök- 

nel tegye m eg a jelentesd, ez majd azláa 

intézkedni fo g  ezen a kQlóoó* rej
télyes ügyben

A tisztviselő  vasárn ap  déV+Vt e lm en  a 

sz ab ad k a i a Jlom áslőnökhöz es e lm o n d u  

m indazt, arait látott közötte az á S o e u s ió -  

n ö k k e 1 azt is . hogy már a teí u ü  igen sok 

sz ab ad k a i g azd astzon yn ak  a d u k  d  em be

rek szenet, akik v a su u so k n a k  mondották 
m agukat, a szenet potom  áron a d u k . m omú- 

hatni aján dékba

Az alkom ásfőoök kije le m en t, hogy a tk á i 

néz a doA<tgnak Nem lehetetlen ugyan, bogy 

vasuU frok adjak el ezt a szenet amit ók 

kapnak o lcsó b b  áron a vasúttól [)e ba a 
d o k ^  tényleg ugy állna, ezrk  uaha>y-uiaa- 

ság< 4 krrvdnek d ,  mert a hajai használatra 

a M áv tói kapott szenet senkinek n i» .s  r ^ a  
e lad n i.

N agyon  valószínű azo n b aa t r  bc^y 

kopjak a váMit szettét e t  ez m m dene«elrt az 

ellen<*»rze* h u n já r a  vallan ak. K a  az á l lo m é - 

t<’4v^k m egteszi a le ífd eetest ism ereten  tet

tesek ellen a re n d ű n ége n , a reitdón ay^v- 

m o z is  n u fd  mr^áUaprt^a, bogy kik a kd- 

vá jok é s  m »óu U zk a k ip á * i* j< .
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Kedd, jatm df 'ŠJ,

Él M iMW üM 

(LéU+hém):

A FALU
lEH iw nnylan, t ik  h irtM c agy

elytror naMhééiwdé tiOsitMfcgilgoo- 
Mohiak a Nagya* kultúra uj és ha 
H lW H T  frfiáó

J T íT é r i*  lödé«Qnk 
» N i  Mnt Már tar agy
0 «  Tárnunk, amrfyei ónénatiei 
fW ila<K iii)>  Etiópénak, már vm  
mfivésastOnk, amelyet veraenyrs áft- 
fetuok *  IMM dslfoeá müvek «m- 
MtattMi, ra* bri ta azágyslru Mfuk, 
ha «ére«rinkbaa nincsenek madcm 
kórháaak, már minálunk ia bofrány, 

városi úkola egyetlen nap* 
' - , bár mi ia tudjuk,

nyomor, ha kid- 
obákban nyok-iiz 

r lakik agyuu

* ■ < 111 Mtftanl ia akarunk.
■ .Véroattnkb«n w M t -már MaHmM 
Mkaa n a  u  európai élet, legalább 

.ia adatában vagyunk, hogyan kai- 
kM  karút áa Iparkodunk kOcálapo- 
tatokat kvhumJvóra ftJiaanwM. É l 
m a tudat olykor már siMsataBVxtá

* Ajrfnkor azonban randaaea a ke
lünk Qgpáb* kart! agy-*? vidéki 
atrtaiilka vht Jelentés áa —  fel- 
éferadUnk. Stép kulturálmainkból jú- 
aaatt ki a magyar falu nyomora, a 
■így wwurww eknarsdoctságs ■ 
ka bed ULaaunk, hogy a magyar vA- 
raaok «n%ftd>aa afy maataraáfeacn 
■Mód, idegen páldákra káazttlt sxem- 
*nj»aa *ó mflvelódéa.

Szerancaánk, hafy csak a vidék
ed! Jót« kitok aohaaam kartllh

PO LITIKAI NAPILAP.
Felt!ót tgerkuaiő: Dr. Hmvat E m i l

mctytxk verrjtékes munkAja árár. 
gyvjtottták a magyar kulidra Bábelü
n k  a  viUgoaaágOt, ilven roppant 
aftáttigben áa nyomorban sínylődik 
“  rt caak a t  a botrány, ha a vá- 
roaban elakad a villanyos, vagy fel 
mondja a szolgálatot a vízvezeték1 
“  rt caak akkor zudul (et ax ő r
ié ig , ha Budapesten a menták tit 
embert ném tudnak idején megmen- 

‘ / Miért nem kuli ur botrány ebben 
ax o ru á |b in  ax ia, ha a parasztnak 
m  vtxc, m tevefője, aa iskolaja, m 
Lakát«, m kenyere?

Itt egy falu. mely rém  tud páti 
At adni k tulajdon városának, *tt 

agy máaik, ahol a gyermekek epy 
általán nam járnak iskolába, ott -egy 
harmadik, ahol meddő a  kururvow 
pályázat, mert diplomás ember nam

- a vidéki kOxaágck rettenetes 
állapotaiba temetkezni.

Mi n á i  et, mint a legkiallóbb 
kulturbairány ?!

V e rm e s  Miksa
egy «OM káNiátJeijieU
a Hungária bankban

odakerül-
•áoak, .aaai értenék meg, mart ezek 
a atomóra írások sxágyenletea Gá
loké bixonyftványai mindannak, arat 
a Budapestre távad! idegemk Ma 
gy aranyágról » népéről tanulhatnak.

Cfcak suttogva a önmagunkat vá- 
ántflaa gyónhatjuk meg inban, hogy

▼annak, aha( kálnapi jAróftSTOön nin 
caao egyetkn agy orvoa áa egyetlan 

i olyan, amelybe nyugodt 
tehetne elküldeni a 

_  . aaéOrüJ, hogy a
•*wkul6sir wpaMfMménnk ne ten- 
íák k is  atrdo* iQuaáffX. Dohoa, 
Wá«, fütaden ét levegőtlen ólakban 
* * jjáfc a J6v0 generációk. Barmai- 
vri -eggrttt nyolc-tk ember lakik egy- 
ánr *Üyogklú, kámánynélkUli ólban. 
™ <  áa «Ut tököt aaxik vala-

. Ha*^, hjtamkliKÍalrai _ _  
Milhirtbak a mikgyar vároaok. Hiába 
JfMk fiüdapaat kőrútéin a márvá- 
oyoa. modem pakMák aKkl a villa- 
mm ftojnaóró lámpák, ha aaa nép, *>+• '

Ha az UilatrUak kört he n olyan 
nápaaarQ kaz a HungAria bank, ami 
lyen khal a sok után, amcr.yit emle
getik, — akkor Qzletileg elsőrendű 
vállalhoaáa leu belAlc. Hagy a maga 
neptserüeógát annak kfexmhcli, hogy 
Magyaromágon még a pánzl >s fe 
lekexeti alapon kezelik, az nem vál- 

|toiUt az eredményen. Amióta a 
bank alaplAiinak eazmé)C felbuk
kant, máaról aea beszélnek finánc- 
kdrűkbea áa bár oem hiibtuk, hogy 
a n irtrtpáni megijedt volna a katho- 
ükuatól, — tény ax. hogy a legré
gibb bankigazgatók is fejcsóválva 
beszélnek az alakulásról.

A bankigazgatók alatt pedig nem
11 éppen a zaklókat érteni, mén 
tg a katholikuiok sem látják mind 

sxiveeen az uj bankot, aminek lég- 
eklalánaabb példája a Rakovszky Ist
ván képviaelóházi interpellációja.

Szabadkát ax egész kérdéa nem 
igen izgatja. Nálunk nincsenek a 
benkban elhelyezendő kegyes alapít
ványi pénzek, a bőnk igazgatója nem 
a mi intézeteinkbe kerül ki 
réaxvényeaaí kötött sem szerepel 

abadkai ember.
Azaz, hogy mégis : ha n 

tah adk al, ae volt

F it Szabadk án  körülbelül három  
évvel ezelóit égj- S7rré n y , igénytelen , 
Jelentéktelennek U ts ió  e m b e r; k ez
detben bankhivatalnok, u u la n  blzto- 
wAm ug>n<>k volt. É s s z e r ű ,  po|({ári 
életet éli, dolgozott robotolt é s  húzta 
a k en vé rk rre sés igá ját, am elyb e so h a 
kid (aradt bele. Jó k ed vű en , lolfcns- 
m erciesen  kSinnlLa a  m aga Jo lgA t, 
v isszavo nu ltan , íe lt íln é s néikd l t í l  
K a  em b e rik  voltak  a b aráta i, k n  
< k zisz ten ;iak at sz ívesen  segített, úri 
em ber volt, s z  u raskodn i akarAb a l
lűrjét nélkül

Kz ax ember Vermes Miksa volt 
Ennek az embernek — aki véres 
vcirjlékliel kereste akkor a maga és 
csaladja létfentartásához szükséges 
pénzt, «na két millión felül Álló va> 
gyona van. Ez a pénz akkor is meg 
volt mAr, de nem volt az övé. Az 
apjáé volt, akivel családi Ügyből ki 
folyüng rossz viaony^an volt. Ax 
atyja a nagy sr o r  bati híres Wenhcim 
c é f tulajdonosa.

Vermes Miksa bele tudati Uiródru 
nbíia, hogy nuliiomos ember fiaként 
eo'szertl Ügynökként szorgalommal, 
munkával keresse a kenyerét

Azóta változtak a viszonyok. Apa 
éa flu között létrejött a béke. Ver
mes Miksa a Wertheim cég beltagja 
és mint iken vesz részt a HungAn* 
bank alapításában, amenyiben egymil
lió korona ertékü részvényt jegyzett.

Vermes Mikse — talán hangsu- 
lyeznunk v m  kell —  rendezetlen 
vallási viszonyok között él és hogy 
mégis rá ü t vesz nagyobb érdekelt
séggel vesz részt s  katholikus bank 
alapításiban annak oka az, hogy 
egy alapítónak ügyfele és jó barátja. 

A bank alapítói kilkinLvn is cr<J- 
n hangsúlyozzák, hogy nem fele 

kezeti al.ipon csináljak az intézetet 
sa tubb, különböző vallásu nagytő
kést vonnak körükbe.

ember

Sára ia bocaánatot kérünk tOle, 
ha roaai néven veszi ezt a . róla 
w M i pár sort A szerénysége bizo
nyára tihakocni fog «Beas, de mi 

'1 nam tehetőnk: mart aktuálfc a 
o*ve • azért fttelevanitjak az emlékét

Repülő hirek
M agyváradon a leányos szülök moz- 
A ’  galmat indítottak meg felsőbb 
leányiskola létesítése iránt. Ameny- 
nyiben az akció sikerül, az intézetei 
te ljé in  a szabadkai felsđ leányiskola 
minujára lógják szervezni.

I^asso vitz Miksát a DélviJéki Koz- 
gazdasági Bank volt főkönyve- 

iújét, aki jelenleg a Mercur vAhóüz- 
leti r. t. budapesti flókintézetének 
cégvezetője, az újvidéki Kereskedelmi 
SakarékpenztAr r. t. igazgatójává vá- 
lasztotu és állasát február l én fogja 
elfoglalni.

A  hideg megscünt, illetve engedett 
**■ éa ez azzal jár, hofly a  Szabad 
Lycaum a heti pénteki felolvasását

hlöfintUt mtgy*dértmkdmt
j  k » r .  — tn ám  »  fitt .

k k é p M b ii filése.
Napok ól/i tartó érdektelen iüáaalc* 

után végre ismét úgynevezett nagy* 
Qlése volt ma a képvtseüliáznok. At 
appropnáció vitájábun mint elsó szó
nok szólalt fel t;róT Apponyl Albait^ 
HeszéJe na^y csalódást hozott azok
nak, akik azt hitték, hogy 6 a béka- 
melleit fog lándzsát törni Formailag, 
nábány súlyosabb kijelentést tett 
u«yan az ubstrukdó ellen, de lénye
gében vévs a harć mellett foglalt 
állást, mert a leaserelisnek olyan 
feltételeket szabott,amelyekí-rt ó m afa^ 
aki szintén volt k-irmányon, tudja a 
legjobban, hogy az uralkodóliéz je 
lenlegi politikája mellett egyáltalában 
nem érvénycwtlict6k.

Beszedét az egész Hác figyelem
mel ItallgfttU, ámbár a zajos halá^, 
amely Apponyt beszédeit kísérni 
szokta, most elmaradt, mert ma oadt 
nagyon kereste Apponyl sem a U M  
hatásL A Juth-pArthan órönynol fo
gadták Apponj i beazédvtra munka* 
párton pedig áltáléoos volt a mag- 
győzildés, hogy Apponyi mosni akarta 
ugyan keuit az obitruáláa vád jává  
szemben, de ismert régi múdsjeacv 
szerint mégis az obstrukció! segített* 
djabb énekkel.

Megemlítette, hogy Conrsd U vo xá ' 
sakor meginterpeOálU a mimszterrf- 
núköt, hogy való-e az a 
külügyi politika, amelyről a lapok 
írtak. A miniszterelnök lói megnyuf* 
tató választ kapott akkor, s erre, 
tekintettel a delegációban, a kormány
nak teljes támogatását ajánlotta M  
a hármas szövetség fcnntartáaa érd** 
kében, l ’jabban azonban Ausztriában 
nap nap után úgy tárgyalják Otam- 
országhoz való viszonyunkat, mintha 
konfliktusba akarnának kergetni. Ezek* 
kel a tendenciákkal szemben h a iy - 
sulyozni kívánja az ellenzéki padokról 
is. bogy a hármas-szövetség meg- 
bolygatáséi nagyhatalmi pozíciónkra 
veszélyesnek tartja.

Elismeri, hogy a monarchia ’ é» 
Olaszország között nincsenek meg a 
lélektani momentumok, amelyek & 
szövetségi viszooyt beusőbbé tennék, 
épp azért Magyarország képvisddhá- 
zában kell kialakulnia annak a blokk« 
nak, mely az olasz barátaág fen tar
tásával, fáradhatlanul védi a hárm a* 
szövetség fentartását, mely az európai 
béke a legnagyobb biztoaitéka. Káa> 
arr« is, hogy ebbdn a munkában' *  
kormányt támogaaaa. Utána, még 
Holló Lajos beszélt a  Javaslat *0ea

li kffü a  j.4« t 
Reggeli U js ig o t -
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Szabadka, Í077. Mrpfmiber 3G-*n. I. érfoljt

Ai ipvtárMiatNL

Kó l a ,  eseptembar Í6 án.

T, aaarkaaaU* ur?
Beaaae lapjának 7. ée 8 ik n im a ib a n  

•a td ito fti » é l t ö l  Ú tik  u o n  M im ét, h o g j g M .

IparagyeaUlet alakuljon, a mely 
ftaka rátett tlfeddaa aMriut a rároe, egyúttal 
— 1LT •  B* * J t •l'fcrAnak éa karcakedelméoek 

oaditdaát tUiné ki feladatiul — Aa aaaioe
i igen eiép, elSrelithatólag mgjr aainiu 

■drtaldkra ulál. Ni, Laláink, régen tarjuk a 
Írtakat valamely prakhktu jelitgU lealUlet 
aaerreaéeéa. a Deliemen aaalódom, liogy aat hi- 
•Mfe, BMMríot a aaabadkai iparegyeeU letet — 
Mfalj»4 a k ilii, MiUi alb. — mi* (tárákkal, 
knay fUeakibaa formál ia iparesttvatkeaet ala 
kalML Adja latra. Rajtánk nem fog múlni •

i lapja által .táraadalmi éa ktiagaadaeigi 
jalentfeégét* mUdomd kifejteti nagyliordereja 
_*fyet teljee ergnkb&l felkarolni. Hoaaink imé-

mdolkoaúVli■ lia iafl.a

InkéeteteU. Kaveeeit ragvunk, jóvaI kevee*bben 
, haoem aaért élni tadnnkbt taAk Saebedkin,

•  hSaérdeknek, m int eajit jdlétUnk Igyéiiek .

M a i fogja tagadn i aaonban lak. aierkeeatS 

* *  k *  H 7  ■ • f j m f c t  koc k é j U tók aa ipar 

4gyUt tervébe*- K m U m  aaerint oélaaarti lenn« I — a.

M l M indjárt kereekedelni o a ttilly a l egybekötni, 

kftfjr .Ipar éa kereekedelmi egyeelllet* nevet

éa jelleget viaeljen. Eittl (ul.íjdon képen a * , 
mondtam újat, mert ön elégik meraagyav^ata 
est ia. at ipartira«lat mii) victonybaa állna a 
kereekedelfmbee; — eanpÁii m LBbbet ktöajaaS, 
hatiaoeabb elne**aée kedven ajinlaaiaa.*)

.V an  gasdaaigi agyealil-MInk, —  írja ön, 

mely fSleg a ny érvanyag o^r/crO termeléae éa 

értékeaitéee köröl kívánna l< » in o t téayeeM l 

■tulgalni, alakitannk ipurtirvi latot, a t l r  aaelle 

mileg, anyagilag a aokféle lerniékek feldől go 

■iáit, nameabitéa^t éa rUd-í^t Ápolni. Hoasnk  

a t il ia l gaadaaági éa iparérdi okát gyakorta 

lilag ia kiUelebbi v iaaontbi. ny ieiank a mii 
kának tig abb  tárt, a lökíl<*iUUk aa t —  Te

rem tallnk nagyobb piacot bulinknak, M p iia k  

OeeaekOUeléabe o rn igo e  éi külföldi termeié- éa 

áratelepekkel, —  auSval ffjl'-MÖk a aaabadkai 

Ipart a kapcsolatban a kér' •LcdcImeL*

Tübb eredményt vtlr-L .n  olyan ipartár- 
aulát mtlkndéeétHl. i.ellyal f • mb*it a kereake
dök — imjtuninuk , Ví !i inciiii tevéken'

IT1iifr|TrilT. utrtrtl.-^ .t/.rJh •.r^rniinhh frp r^ r

kölni, — Dili hb n |Mi i li itt n»in rlv i l. (_■ I h ij( d aan

agyeneeen kim ond.

Végül érteailem, bogy aa .iparkiálliUa*

M á t  » d f  a tél b l j w i b a n  M g ta r ^ a k  ela«

C B i l H O K .

L A m ú  aial áltaJáaM j««, k lM n ^ i  ét Wrtlia.
VWeU eUaiuk aa áJuJé-«* aUr ir«k«C AiU 

ltok aaaiáa Maakiak lArc*ila(aa réaâ a.
bee aa|élaéfoaaa Itaík RH a tán*4*Jmi aÍTaJuéf 

fckéa ia , a i j w  «•»•» adal, rvali* k«aai*alé
4*m*i beaeéUi, Mikor a tá r r a l«  a  a . k caak ^T .k  M« 
««■ aKaéaellre a MaakárK,') illatéUf Uarl^T éa kaJ&- 
áéla« eaek V .k M a auralWik, a eOaik fél éhia. 
■érvaee tiaaaai wialk* kiaae; !« •••  «a
a lM iM k  ■eakeeredwee?é« peaetia élveaai, (»^rauUai, 
élate a k-tr w M r w f

A 4al a» UcJ h aeUm  aa kavatktee«, k * f j f i 
*aa Ceiva a aaabettaég, J«f, kflaélet, ci*lli»i«wJ; 

U « 7  aa *»ber I4taa«»*e.k U  r.jlU kaiM M k c».k 
rnamm (geeea) ajkai aa**; a *4 a lélaek eaupá«< 

~  aaikaégM Vaaktea, mmijwm tul jaj—Kiégi aiac4. 
Aa .a|k«- «»4áiré(< elmélkedik, crakraa kaa.....  ...............éioaŜgl — ■

iaa  a 14(1 
i Uaaajitoltak aiafat

OT kH k  Tin
99tJ h lr -  —^  *rm*+r .  

•tok, nak a tU * " -

, MtíUcm

.Hiaa aAi «ArtéMibeTÍrekr«lt malWaKkiaoknM, 
mi kAlaaéaaakr« éa ■ » e . n IM  kMiMr« »oka n tk i 
n<i kalluii ralaaiL* Kaakr^I éfaa, pam « k»(T k*r«M<, 
a a l Af a ( j  kaagatk — ■«e<ja L a v á ld  raaai, — 
■ialka ail akaraik k6r«<«Jel a aSklBI, k^gj  aiiatagj 
kinjilaUoptaiAa, f«U4bk »<4u»*ay ál<al taaiagaktAI )ei 
aaaak al oda, k«*a a Mf4ak étMkeaaai« larté aaréaj 
lu i la U i j  AluJ ÉársJaigoaaa lataak il. 'j

Ét ulálkaanak okua awairik, kik a ttrftak ké 
paaaégii, aalyak kérvie *raaraéaa kApeaéa áiul mmm 
aa4*kr4l na«aa*^Akra f«|l«aataiuk, a a«k kéfewégeliat 
kaianliiják Aaaaa, — ia>l) iiarf tagjai a aioéara léraa 
éal*^«ak ! — aat woa<J«Aa : .agjaa a i l  akartok a 
g jA ^ .lt.l.a  iákkal.* Igy t

Mii Mr*th*<B*»k iakákk naoilia.a, aal a, k»f7 
•inéig Ai ..ad.ak.M- uUlka«ak aAk. kik laallaai 
kAfrialalóa kiAajrákaa ia ..íiara|tkküi aiaalkadtak lal • 
jal*a IÁriakkal agy mrita k*lraakM«k, kagy aat mom4 
Jak — .a i»it-MJaa aajAk aAa «l*ga«4t aa^laaii 
aéoaOnayal kinuk arra, k«t7 kivAM ukattAg« gjrac 
laakakark Alátét adni, ■ lkat a aitalMAa alal alaaai- 
kae rAaaaaiia«! kApaMk j* vagr aal •, kngy a I4r4ak 
*o(raagadik, aiiaaMAnl aa .AJlatfcjak u ■— kainak 
Aa tiw>«alaak kApaaaAgai fuJ/teaaa InilaaalAar, >d4 aa 
iIt fajlaaatatl kApaaafg* agraear« ArAklAaa Által,* a a 
•Akct aaakAaaak tokietaa, nagmaakk oAI*kra

aaréá, k a o  «k ia .Wrka^Ak a FArf.k U tal
(■ egé r lk l a r L ')  kagj  kasa lak ia lakot a kApea
aágaaa Ua—yaa U a ,  mmlj láfUJra, hjlaaatrr, .  Ug

un jak  ki,t«a.afc A* »Ah A ^k; . , t.I  a a .
--- 1 L m UrMdal«« MaAréak aaakAirm, aaaalik
kailaAgvkal Aa annak al .i 
•Art lak tataiakkal aralják

A M ak illaa , Uaya ÍAriamig »AlUkk 
aaaUiaAg éa j«g aaaiap^ra, a.al a M .a ll allaa^g. A 
• a f f ^ M  anea aMalttofAa által m ligtlkkra Aiéa»aa 
lakot, a ig  a kiaUaa a a a g a a . 41.1 mim kolU 

a a . A M l | . r

r>ATrl i  okkai

■eáoraA âal.lkAll ÂUk. A (ér« k.kéak̂  a U
_  r Aa raMAlL* A léri 

aroaalWkra, « a U lUéa mm
■tégég -őrá »iaéae Újak  

raáU Wayeelja, M«la(e4t

Ok gfarlA UeyW ■ 
1 I. LmmM r. k 

a*»v •- un.

Z o a b t r ,  m f L  M n .

T. aaerkeaatfl art
A agabona aUaaaág«* r«l keeott síkkal 

igen érdekeltek engei, — a>i*el a raadUnl, 
ftaaBgfal, bogarakkal Wbk—Br eolt mát bajMa, 
kaaaailUa ia — a aiiat ladtia — allaaiaarte- 
kat, nt ott eikerreL, oeak aa laaöggel a w  tad- 
tan régeaoi, e»eo. gaboeáak régi éa vaaa^el- 
■aaa alUnaágérel. Kére« tokit eaerkeeat/í arat, 
eaiveakedjék aakaai aa KaaOg kiiridadra aéaee 
alkalmaa luddot ajánlaai, kSaa&nettal fagadaá« 
gaadatáraaimaaal agyVtt. ^  ^

(Lagaiivaaabben fogunk iBltlnk tel be*5 »d- 
laarl adni kérjük *.ionban, tadaaaa oelBnk m 
i-1.j n.V̂ iinvrWrt 'nwii*.
LAnyaaor éa mily mérvben fordult rltí aa ttes&g, 
Bily orvoaláaaal leltek kiaérleut atb. Addig m 
«»jb«JI a egéea Urjedelaaéban helyt adaiik Tdtk 
Andréa aeata i  aéptanitd ar alábbi kOale- 
■»éayéoek. Saerk.)

A a  U a a O g  k c I e t k e a é a é r 61 é t e l l e a -  

a s e r e i r d l .
TapaaetaUafcél tâ ek, eUarial aaalp.fcMgl

gaaaoalarflt, a ka ia Ara (Al, a
pUeéit . . . . • agy Uay» t . _
alatt, »alyaak aoraa agy k »rogk.a oalaa kafeie4»e, 
Bolyaak anadaaa, tAUiAiéaak agiaa Myasa egrkae- 
kéra volna iAt*. mmij ka aiedeet aindntl, alMH> aa

tákaL, »aly ka aa agr'k rilégréaa i 
mmtu, a niaikkaa aj életfa »0 A W o W )

A I  mmm a!4n éJIjoa ayitoa aaak a p á l y á t  A 
•S kivatéaa agjaeaa, mi AoaarUak aUu oottT 

H m  a  liaé lk  alkot aa o aaAaad ■ 
igAil aagru iraiégAkae. ka a aákaW b4r a 
aaikrAt m L  aaáaaJok ald«t lifiáll-k « J a .

VaUwiat rajoagAaaak Urtaak aaia<laa oly »árak- 
r i . 1, «o lr g«.«a l lM H la k a  (pl. a a lk ^ k  pailtlkal 
! ■— aUr aa  AlaUaiaiUai k i'éaaé, Af mgj 
kikáaak, a k.laiAa allo.1 M .m A  Urtaak -Jy elral, mmir 
a koraaallo« kBvalalsAa^ril I.U lKalTa a aák Unaiaí-  
■i Aa airalM AJ kal^.oiAt I ^ I m .  k i* ll kagyaé, aa , 
a Itt ik aéuébaa, iai<láa bÍb*vb mia lAraa a kalaéée 
or«éaA*yoi MgMaltAa ki : a dugatatika Aa aaaraakitg 
kaiyéra, a k a a ia ÍM u , jog Aa ta4v»áay »aakA^A— k 
nlAga oaolkedotL Poéig aakaa *aaaab wlyaaok, kik aa 
•ívok eilraaágaikaa igoa, éo a koraárllra, M ?iU f»l»  
éát kAratolaéifoiiok ■ogfowtoUaAWae m 
jatoOak. Eaakkaa u rW n a l a «eaffa«akk « 
tAtlaa ollwiAgM, a fr.kkka kajl t  ‘ •"  
aia, aog aa-k w, kik alilAlik .  •
■ak ágyAi, Bioláll aa arra *aU kA^moiUa )«gaiale 
gA.al. aatkoAgaaaAga A« lokatá^gATal i^aatiLa Uei 
aek. krirk tiíaak a poelkaa Í t lM a » a  a ■> apaeialia 
m ^ ja r  Tiaaaejraiakra; au rt k lIX MAa, |4. á^aliraeég- 
kaa Aa Awenkékaa a aaaeati kAp*>o<4H régae keeéfce 
Totto aa tgyat. a fraa i  a Aa aéaaa* Méakoe oiaaoet a 
táruá-U i épáJAa M jláa , a éka^Aga mmi
laO, aag-MAa tol A kalai, anA aU ll aa-« »Aa-t W.Aa 
aa wiayaiA, kagy ■aiaaiaak o m  lo g u p ié t  
áaleii kArdAaAwak laaglaloU ^ .J é á U « a l  UaaaalW

w « ...é i
»aatgilia i n *)



BÁCSKA! 

GAZDASÁGI KÖZLÖNY

M E G Y E I  É R D E K Ű  F O L Y Ó I R A T  

a f f l l d m i v e l é s ,  i p a r  és k e r e s k e d e l e m  köréből .

4 b

l i O I  TILMOB. -

M«fpUm ik havobkiut kétaser. ára: félévre 1 Irt SU kr.,

étr%  8 Irt 00 kr. Egyel »iára it kaphfttó, caak u axerk^zfönél, áru ló  kr. 

Hirdetni dijak negrtttdaléakot* fizetendők.

I. szám. Szabadkán, ápril hó 15-én.

J t L K I l  Z l k U  tA K T A L U A  i

H l o i - l u 4 r u | l i  — A  H .- t í .  M e g y e i  g f t i d .  « g y « ü l r t m * k  I tn já n .  m i i v ‘ iU-» l i •'* 1 0 « éti t« r

t o lt  J r t e k M l r i e .  — k Ü « l e  m  i  a  y  e k : A *  o r» * .\ f it«  j f n z < l n - j i  t'i i. k . / l r f .  A k ■ '«1 1 i i A - «

biráló hitottaif. Hríkr«íVht-r<iri or*». kiállítás. — I l i i

SZ.4B.tMil 1879



'TAirOuTt LAPOK. |
Szer k esztő :

T O t ? e a  a r r s s T Á T r .

I- É V F O L Y A M .

188 5  szep tem ber 1-én.

1. fiám. —^

T arta lo m  : T,apunk iránya. —  Az finn! iskola olvasó-
könyvéről. ( / .)  P illé r Györgytől. —  Szabadka elemi iskolai 

íamhjye ]884j  o-bvn. T. G. —  Tanügyi mozgalmak : I . )  A J / T  I 

egyetemes tanitögyülés végrehajtó bizottsága Budapesten, —  I I . )

A  bacs bodroyhmegyei tanítótestület X IV re n d e s  közgyűlése S za 

bad kan. —

—--------- o o c - -----------

E ! o j i : : c t l i r i ) t i  e g y  i s k o l a i  évre  .? f r t t a \  f é l é v r e  í  f r t  

k r r a l .  . t  s z e l l e m i  7-cszt H le to  k ö z le m é n y e k  a sz e rk e s z tő h ö z  f S z a  

b a d k a ? í / / / )n n o s , ' i t ) í> ) ,  a z  e lő f iz e té s i  j v é t i te k  a  k*a i lóho?. k ü ld e n d ő k .

Csak bévmentes leveleket fogadunk el.

Ifigjeíenik, 3 ra j j  szünetet l i» in \  aináen lió M u  is 15-án.

^SZABADKA,
- n i " « M a  ► 1Í1KLT PlMON.



A L U -P flM i M O Z IM

D bw ^egrjelen. l a - a - ^ r o n l ^ I n t  k é t s z e r .

Az 1881: X X V I. tcz. 2. §-a illetve a bélyeg-és

illctéki törvények és szabályok kiegészítő részéc képező 

„Illutéki díjjegyzék*1 05. tszám C) pontja értelmében az 

ingatlanokra vonatkozó vagyonátruházás különféle ne 

incire 4*3, illetőleg 15  éa 1*9 százalékkal meghatáro

zott illetékeknél tekintettel azon időközre, mely az in

gatlan vagyon tulajdon- vagy haszonélvezeti jogának 

h'úzvetlen meg előzött átruházása óta az illetékszabás tár

gyát képező jelen vagyonátruházásig lefolyt, leengedés

nek helyesebben : mérséklésnek van helye. Az illeték- 

mérséklés úgy az élők közötti, mint a haláleset folytá- 

ni vagyonátruhizásoknál nyerhet alkalmazást.

Az illeték-mérséklésre jogositó adatok azonban hi

vatalból nem nyomoztatnak ; a kellőleg be nem igazolt 

megelőző birtokváltozás p dig figyelmen kiviil hagyatik, 

é* az illeték ily esetekben a megfelelő teljes százalék- 

mérvek szerint szabatik ki. Minthogy pedig —  tapasz-

r*
S Z É K E L Y  SIMON

kön yvk ereskedő  &abadkdnt 

ak inél az  előfizetés e sz k ö 
zölhető.

Kiadó :

akihez, a lap azellem i részét 
illető  közlem ények intézeti-

IHetékinerséklés
m e g e l ő z ő  b i r t o k v á l t o z á s  a la p já n .



I. évfolyam. 1896. axeptember hó. Elaó és mutatványaiéin.

MAGYAR

l O L l A K  S Z E M L E .

Általános ipari é l közgazdasági havi folyéirat, a magyar a *ln á r » á | v e zé rtta k  egyedfili h iv a ta la  kixféaya.

Krl. l'i wtiLi»/iü m U|>iulaj<twM : H«>iürtfi M :

N C .H E U H Y  F E B E S l l  P O M IA Y  M I K I I M  £  9 /„
Ufufiru* ■ilaáf Mrtcr. /

■ttialaa bM n béaaa elsaééa. Uimim llti" ‘‘l * k 'um *
1 . V. tMaér Ftcab* c m  lu f e M k ir a  klli««4t

Előfizetési felhívási
A magyar molnárság elótt annyira ismert már a „Magyar Molnár Szemle" 

szerkesztősége, hogy fölöslegesnek tartjuk^inagunkat tisztelt kartársainknak hossza* 
dalmasan szives pártfogásába ajánlani. ;

A „Magyar Molnár Szemle* szerkjesztősége, a midón kénytelen volt önmaga 
a tollat kezébe venni, hogy a magyar  ̂molnárság végre ne csak be nem tartott 

Ígéreteket, de tényleges eredményt érjen el ama küzdelemben, a melyet sok fáradt
sággal és sok áldozattal immár négy év\ óta vív.

A „Magy. Molnár Szemle* szerkesztősége* teljesen meg van arról győződő, 
hogy ha a magyar molnárság sor^rír sajtóban ezentúl erdekelt szaktarsak vé
dik, ol) szak tarnak, a kik minden .magyar molnár jó és b&lsorsában osztoznak, 

a kik nemcsak hallják, de tényleg átérezik a tizenötezer molnárnak évek óta 
fennálló keserveit.

A „Magyar Molnár Szemle" szerkesztősége azonban nem áll egyedül, mert 

munkatársainak több országos hirü kö/guzdasagi írót is szerencsés volt meg

nyerni. lovábbá biztosíthatjuk tisztelt kartarsainkat, hogy a „Magyar Molnár 

Szemle* sem két kulacsos eljárást, sem pedig a magyar molnárság legszentebb 
érdekeivel ellentétes álláspontot soha elfoglalni nem fog.

Kérjük tehat t. kartársainkat, hogy zászlónk alá sorakozni s z ív e s k e d je n e k .  
Kérjük, hogy eme egyedüli hivatalos közlönyünkre 3  f r t t a l  e g é s z  é v r e  

e l ő f i z e t n i  s z i v e s l c e d j e n e l c ,  mely előüzetési díj a M e g v á r  

2 w £o lii& r  S z e m l e "  c z í m ó r e  S z a b a d k á r a  k n i l d e n d ö
Ugre kérjük, hogy önzetlenül egyaráut mindem magyar moluár jóvoltaért ala

pított egyedüli hivatalod közlönyünket terjeszteni és arra előfizetőket gyűjteni 

szíveskedjenek, hogy a „beköszöntőben- bővebben elősorolt nemes czeljainkat 
mielőbb elérhessük.

Jlazafias tisztelettel

Posgay Miklós Siimegliy Ferenc*/
molnár mcslor. „ , „.■

imir> iharos.
a Molnár SxoiuK - al;i|*iiui és >terkmtűi



1*80 szám. Szabadka, 189!). augusztus 27. Vasárnap.

KW Wzcöirr
A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZM'yiZSGÁLÓK

SzabadKáa, 1899. aujasztus 26-31-ig tarlóit 
2 E 3 C 2 C - X K  2 S T - A . G r Y - 3 -  T T  t Í T  I j É S E E Ő L .

S Z li K K K S Z T I  K :

Dr. Béliffj Gjoli, Dr. Csillag Karolj, J ib loDom lj József, Dr. Karicsán József. Dr. Prochnov JóiseC és Dr. RetTf JidO titkárok.

Ü d v ö z lé s!
Szabadka szabad k irá ly i városa és 

BácsBodrogh vármegye egész intelligens 

közönsége melegen üdvözli a .M agyar 

Orvosok és Természetvizsgálók* X X X - ik  

vándorgyűlésének illustris tag jait!

H álás köszönetét mond nekik, bogy 

magas színvonalon álló m űködésűk szín

he lyéül városuk és vármegyéjük területét 

▼álasztották, mert ezzel segédkezet n y ú j

tottak az ország eme sokat, sőt talán le g 

többet szenvedett része polgárainak, bogy 

azokat a culturalis feladatokat — amelyek

nek teljesítését a kedvezőtlen viszonyuk 

hosszú ideig lehetetlenné tették — mielőbb 

•'megvalósíthassák.

A k i ugyanis ismeri a DunaT isza kö

zének történeii viszonyait, annak tudnia 

kell, hogy a tűrök v ilág  uralma épen a mi 

területünkön volt a leghosszabb tartamú 

és a legádázabb, s hogy a másfélszázados 

iga alól felszabadult, számában erősen 

megfogyatkozott lakosság hajlék és va

gyon nélkü l fogóit hozzá a múlt század 

derekán az újjáépítés keserves m unká

jához.

Kétszeres buzgalom m al kellett tehát 

'mindenkinek m űködnie e helyen, hogy 

a haza szerencsésebb helyzetű részei

nek culturalis előrehaladását megköze

líthesse, és hogy m indazokat az intézmé

nyeket ujjátercmlhesse, melyektől a balsors 

a szomorú kordákban megfosztotta.

Ez a küzdelem  nehéz volt és keser

ves. do m ihelyt a lakosság a bóke á ld á

sait békében élvezhette, a siker nem maradt 

el <fi az évszázados mulasztásokat legalább 

is annyira tudtuk pótolni, hogy ezen az 

ősök vérével megtermékenyített földön levő 

közintézményeket nincs okunk  szégyelni 

a müveit v ilág előtt, és hogy elmaradott

ságunkról beszélni ma már nnachronismusj

Mindemellett a betetőzés nagy erőt és 

kitartást igéuylő m unkáján  még nem es

tünk túl, sőt ehhez biztatásra, jóakarata 

támogatásra van szükségünk, amelynek 

segélyével e lháríthatjuk az elénk tornyo

suló akadályokat és nehézségeket.

És ezt a biztosítást és jóakarata támo

gatást megkaptuk az önök részéről, a& 

önök példája által, hiszen látjuk, hogy a 

cultura magaslata leié vezető ut nem já r 

hatatlan. és a magaslatot elloglalók m in

ket is hajlandók maguk közé kalauzolni, 

a est'mgedőket lűlbátoritani s az el fárad

taknak segédkezet nyújtani.

.Áldja meg ezért a M indenható!

Ittlétük igazi ünnep lesz míndannyiunk- 

nak, amelynek tartama alatt magyaros 

őszinteséggel feltárjuk helyzetünket, meg

m utatjuk az eddig elért eredményt én jó  

szívvel fogadjuk bölcs tanácsaikat a jö 

vendőre.

Nem dicsekedhetünk a természet re

mekeivel, mezőink is jórészt letarol váki 

ak ik  különösségeket vélnok itt láthatni, 

azok csalatkozni fognak, do a ' figyelmes
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Fegyelmi bíráskodásunk bajai.

(V. S.J Hosszú tanulmányt, a czik- 

keknek egész sorozatát betöltő érteke- 

kezést kellene írnom, ha tüzetesen 

fejtegetni és ismertetni akarnám mind

azokat a bajokat, amelyek az ügyvédi 

kamarák fegyelmi bíráskodásában ész

lelhetők s gátul szolgáltak arra, hogy 

az autonómiánknak ezt a legkiválóbb 

részét az ügyvédség közérdeke szem

pontjából megfelelően gyakoroljuk.

Nem akarom most a törvény hibáit 

részletezni. Csak annyit említek meg, 

hogy az ügyvédi rendtartás és az azt 

kiegészítő törvények a fegyelmi vét

ségeket megfelelő móxlon meg nein I 

határozzák. Az 1874, XXXIV. t. ez. I 

68. §-a foglalná magában állítólag a 

fegyelmi vétségek körülírását. Ennek i 

a szakasznak a két pontja ugy van 

szövegezve, hogy azokba a legjelen

téktelenebb botlást is bele lehet ma

gyarázni, viszont ha betű szerint al

kalmaznánk, ugy akárhányszor a tisz

tességbe ütköző s a felek anyagi érdekét 

is mélyen sértő esetekre sem lehetne 

ráhúzni.

A gyakorlatban a fegyelmi bíróság 

igen sokszor ugy segített magán, hogy 

lehetőleg szabadon magyarázta a tör

vényt és jury-szerüleg ítélkezvén, bírói 

lelkiismerete szerint azt vizsgálta, hogy 

az elbírálás alatt levő esett.az.ügyyédi 

tisztesség szempontjából, igényel-e meg

torlást s csak miután ezt megállapí

totta, keresett hozzá paragrafust 
jgy tett sokszor maga a curia is. 

Természetesen szó fér ahhoz, hogy 

szabad-e a törvényt akár közérdekből 

is ily módon kitérjesztőlcg magyarázni. 

De amikor az igazságügyi kormány

zatnak a legkisebb aljegyzői állás be

töltése is nagyobb gondot okoz* mint 

az ügyvédi, rendtartás átdolgozása, 

akkor mégis csak a birói gyakorlat 

utján kell a fogyatkozásokon valaineny- 

nyire segíteni.
Másik nagy baja a fegyelmi bírás

kodásunknak annak a hoszadalmas 

volta. Ugyanegy ügy háromszor jár

hatja meg a curiát, amíg erős hatá

rozat lesz belőle. Felebbezni lehet a 

fegyelmi eljárást elrendelő s a vád 

alá helyezést kimondó határozat ellen, 

meg hát természetesen az ügydöntő 

ítélet ellen is. EZeit egyelőre nehez. 

segíteni, csak az ügymenet erőltetett 

gyorsítása enyhíthet valamit ezen nyá- 

; valyán.
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Azon körülméoy, houy oaak- 

Bem )CMi (X)01uloHsal h i r v ú r o i u n k  

közgazdasági, ipari és kereake 

delmi érdekei h mai napig nélkü 

lőttek egy olyan szaklapot, inelv 

a nagyarányú fejlődé« inellott h i

vatva lett volna a pnzagő élet ki 

vánalmait h legsürgŐHnbbrn ée 

m inden apró roszletrben kielégí

teni — adta uz impulzust arra, 

hogy a közgazdaság m oden ágiit, 

de különösen a kereskedelmi és 

ipari érdekeket a legmegbízhatóbb 

módon kielégítő szaklapot indí t

sunk.

L a p uu k na k  prograinm ját bár

mily hosBzasMn f* jtc ^ tn é n k , még 

sein b írnánk  mindazon rt^zI^iekH 

felsorolni, n melyek megvalÓHitását 

becsületes turckvesuuk lol jdatávu 

tettük, mert m ű k öd ésü n k  torén 

Htiote k im eríthe te tlen  szám ban  

jelentkeznek o ly an  kérdések, a 

melyek u>ttgoldá>a é« m e g v ilá g í

tása a kozgezdaság i élül érdek - 

Halaival el választ batallun kapcso- 

laban á lla n ak  lio v ido n  csak any- 

ó it íg é rünk , bogy  íő tö rekvésün  

k i  arra ir á n y ít ju k , hogy  m inden  

le in te tbeu  m egh ízha tó  g yom  érte- 

sitaeket a d ju n k  a közgazdaság  

m ide n  ág áb an , de k ü lönöaen  a 

ke^akedolem  és ipur terén elő- 

f*»ruló p iin d ea  o ly an  m otzana j-  

r ó la  m e lynek  tudása  éa ismernie 

arr szo lg álhat. bogy  kielég ítse a i  

érdkelteket.

Ennélfogva lapunknak hpiu 

adUk valami nogvIiHü^u cmiel, 

liano incgclégodtünk a szerény 

. Krkiiő*' olnovez«- sol , d* an ml 

lolilK|,n«lunk I n t  arra. Iim/y u 
Kzeny cim oJatt értéken és tö 

mór -gyen a l ir'alom

Ifcéat lapunk ezen oIró fzá 
uík i^nuuiju, bogy nagy aulyi 
fogúi arra fektetői, hogy a vá 
rotaojto foly§m*tba utt adáa

v é te le k  v a g y  e gyéb  f o r g a lm i  vá l-  g »  életuedvekel, a melyek e * j na*y ai- 

to z áao k  le b o n y o lít á s á t  k ö z ö l jü k  u j| kolá* falvirágo,utaeáhox aiükeé««eek

o é *e k , vá lla la to k  keletkezését. va - *  k" k“ “  f° ^
. . f i -. itt  i UgadhatalJanuJ eok kikuaiéböliil valóba
lamml a régiek üzemében elófor- uroBD4DT̂  ,„ „ .k u  „
duIöyálloUaokamljenakoekmfg- !, hotT 1(r,0 t^—
szüntetését és m inden g a z d it . Ipa* í ia unalm ai a melyektől a h u n  M ^  *•
rost és k^reM kedót érd ek ló  do lgo t iptroeeig eok haatoot várta i

a leghitelesebb forrásból származó Af elhangzón koroiáiiyrMlBi

h ire to lg ilu t la l ko h o lju n k  ko,* '“  * 7  •
• I l«rvecetoek kifociaoll rtomé aLirnntltmlci

A .F o rg a lm i LrU w itó * W h á t;foffT1̂  u  u4rt w ltU| ^  ^  k«r«a«i> 
egy n é lk ű lö zh e tle n  orgán um  fog ■ icm utb ea. •  mi oam a mi hua i » i«o  
lenni, a m e lJ re  m ár rég szüksége 1 oyainkaak megfelald. hmoeia aaukrAl •  
vo ll városunk kozönségéoek, m ert! niéíyre ható lotéikadéeaÉHM ók^jtok m ar 

Hónak szo lgá la tába  szegődik é% \ Baúékwil » m**valóéiláaa  ̂ Oda
ano ak érdekében To g j. k,r«ju,oí
bsHznoc m űködését ! u  , u u , n  W l

b̂ s m in d ezek  dacára az e lő - véojir r e —ineá a it a> ÉaiaeeéóiéLaealj 
fizetési d íjd k a t a le^Julér«ékeltebb!,L* , “  iparoaofcaa* fa
árban szabtuk meg és pedig 4# éru îmabto «eu * • -

kürmányraluk lagyeo. bőg j mj iparoaak 

Egész évre 4 kor 1 Uffyee b*)oa dolgait iparMuk wléuék ée
Kél évre 2 kor kormAnyouAfc. hogy ** iparkrvtiüetek ka-
Negyedévrc 1 kor. teak^rét meeaiemeoflleg akarja kitAgiiaoi.

a . .  , . . mart ax iperugyek vete«éae a jal*aiaffi
m időn tehat Útra booaátjuk 'burokrat ku« uervasrttwo egjáJtalAo nem 

la p u o k  esen eiső axámáL, azere- aJI Oeatbaugbao u  ipar vennieeel*veJ 
tettel u d v d xö ljü k  o lvasóközönaé-1 lp*rf«jiödt,a oeaá •  laguvuiebb a*
g ü n ke t éa k é r jü k , hogy p á rifo g á - 1 ookonn*njaai u>.
,aáv«l u-Kvo nekünk fch.lív* m i , ' “  
1 . , . ^  , ’ g jobb  haiaakort kall adai, boaj aa ipar

Li " "*J
j n a p ró l- n a p ra  fp jle e z tbO M Ü k  é* eajtKiik volcméoje almiján legyaa k«arv««- 
és m u n k a k e d v ü n k e t  f o k o z h a s s u k . tuUib«to

K é s tü n k rő l Íg é r jü k , hogy o lva* . H* iuu*ioecyo» b*aiu«iakokai oyer 
•ó in k  é rd ek en  m in d ig  a legna- n,,k «j‘*rtaeiüieick »: jj toncnyb«. a.
gyobb axere eUel n  iK;ek*tettel i »Im „  i.
, • , i i i  1 t< lerjeMtviik, r ei<n lealulclnek uct
fogjuk szolgálni és kié égiteui , ■ * . . .01 ^ •jv.vnuru*. bclaö clelufc ajinl ai ipaiugjeirv t-

A .Forgalmi EriMlló* iparueok - rdt krirw kiba><» n̂ rr» iin^ 
j ucrketttősége. olyan Mkuree art*dniva)**fcCi 1^ feJmui* i
j — . a luiljuoekkel • aai a nyakai vlúr h* *
i a__t m a ± m 1 iniaunfny ei dieeukcdhciui k; Ipari önkormányzat A. ipw. ,

At i|>*n>e oatiAly kél ^vücrdra pe <'ljiui e7ani>>iie\rt n ii'H '*  « t

i uaatK v«igre tne^bal Igei inra talált m moa | »- MUlon.nni« edia ju*iok k r i« ir^ s

i L«m keroakeiloiiDi korm Uivuál. a ln>l m ^T oi^gven m nKyk. \ A: <éu

inár kixiioljran foxUUiunek e tir l a i e^rvn omHaéi: C« n:iüi. i.s ai n< r*r.,. j  

'iikU loll o«t|*2jt .'injainak <*rv.*nlé‘ Ívni \r nn»li*lib ai • • '■■»* l< • «. •

I W l l . k  in ,  ». l iT C Z i t k  » "L  p| lf |* fc in >  l< il \» U i4 lU a i «• » ifc.-U i .................

] <*v i|lt nk kikn f̂^bnlcai- Ca h Hl.« vigjt i, he «*i 4|<*jl»Mi<ii .« i.i>- m li >M
kurUn eki koVL-U'lüiéíi Jetnek kn l^filnM'iv , U'r In «  kinaik>>i.ni « k.*
exolcájú Uj iiAl*rotm4nrok beikUUnt # korje ordoi< bt‘u 1« In  t**«.ukri , r , # .

1 a 1 untjaimon tűm kiaxAteeiltwr kall. Ua.u <li ĵgai
| hogy ett a lelolle fonloe kórdéái uralja KeiUlienul U» l>« ••ib* i(> miaan«^
,#• abba a helyéé msdaifea taraija, a hol lörvioyiertaaeU tiá •/ b^gy er ipareaeu 
t(gigába éiivhatja aiudaaakat a* «f4aaa4* lélha* utalja tikkal u  , aragaáaj Jt
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Talafon aiém 4—*6.
Hirdetések julányo* Árban fogadtatnak el

Gazdasági p o litiká i.ka b a lká n o n
A közelmúlt napokban két kima

gasló gazdaságpolitikai esemény vonta 
magára a közfigyelmet Az egyik We- 
kerle volt miniszterelnök bécsi felol
vasása, a másik pedig a Lukács-kor- 
máoyaak a Balkáni szerződések tekin
tetében való állásfoglalása.

lükén László miniszterelnök a 
Wekerfe iskolájába |árt Tőle tanulta 
a pénzügyi adminisztrációt és az ál
lami pénztár készletek felhalmozásá
ért titkát Igaz, hogy mindkettőjük
nek azomoraan kellett tapasztaltok, 
* 0 0 0  appâ rtoli naffnraéticn koi- 
pol!tlká|a mily gyorsan emésztette fel 
azokat a százmilliókat, melyeket ök 
az adóprés Ogyes kezelésével lassan- 
ktot őozegyűjtöttek. Az anexiós krí
zis megette a felhalmozott milliókat 
és Wekerle teljesen üres pérztárakat 
adott át Lukács László pénzügymi
niszternek, aki csakhamar a minisz
terein^ székben is utódja lett. Lu
kácsnak Akerült tőle telhetőleg rend
behozni az ország pénzügyeit, melye
ket a mostani páratlan krízis azon- 
bau teljesen lerontott. Most nemcsak 
a pénztárak Qresek, de a legsürgősebb 
szükségletek fedezésére se lehet köl
csönt kapni.

A belpolitikában. Wekerle és Lu
kács utjai már rég széiválfak. Most 
pedig a gazdasági politikában is 
szembe kerflltek egymással. Wekerle 
Sándor Magyarország volt miniszter

i
elnöke nyíltan bevalja, hogy a keres
kedelmi szerződések megkötésénél1 
annak idején nagy hibákat követtek1 
e l; mindent feláldoztak az agráriusi 
érehkeknek. Wekerle most azt hirdeti,, 
hogy a Balkán államokkal kötendő uj > 
szerződéseknél meg kell engedni az 
élő állatok behozatalát és léke li szál
lítani a takarmánynemüek vámját. 
Wekerle tehát olyan érdekekért száll 
sikra melyeket az osztrák és magyar 
agráriusok teljesen pemorreskálnak. 
Az agráriusok orgánumai máris óri
ási lármát csapnak, hogy nem szabad 
á Balkán államoknak koncessiókat 
tenni. Bármily hatalmasak legyenek 
is az agráriusok úgy a Lajtán innen, 
mint a Lajtán túl, a két kormánynak 
az esetben elég erősnek kell mutat
koznia arra, hogy az agrár követelé
seknek ne engedjen. Mert a Balkán 
államokkal a tárgyalások csak az élő 
állatbehozatal bizonyos feltételek mel
letti koncedálása alapján indíthatók 
meg. Ha ellenben az élő állatbeho- 

jzatali tilalmat és a mezőgazdasági 
, prohibitiv ván,n^at továbbra is fen- 
tartjuk, úgy a ilkánon még azt a 
piacpt is el fogjuk veszíteni, amelyen 

I eddig mi domináltunk. Szerbia és 
| Bulgária nagy török te rü lteket annek- 
jtáltak. Ha már most barátságtalan 
, politikai magatartásunkat még gazda- 
j ságpolitikai szükkeblüséggel fogjuk 
, létezni, akkor igazán nem lehet re- 
Iményünk arra, hogy a Balkánon ed- 
!digi poziciónkat megtarthassuk.

Érdekes Wekerlének az a kijelen
tése, hogy d most érvényben lévő ke
reskedelmi szerződések megkötésénél 
az agráriusok képzelt érdekeiért ho
zott áldozatok még a magyar mező- 
gazdaságnak se váltak haszuára, mert 
marhakivitelük csökkent, a sertésex
port pedig teljesen megszűnt. Bámul- 
. az agráriusok Wekerlének ama 
kijelentése fölött is. hogy az őrlési 
forgalmat a magyar malomipar "erősí
tésére bizonyos kautelák mellett vissza 
kell állítani. A koalíció alatt Weke 'e 
is az agrár-konzervativ áram la t i i 
úszott, de most, hogy kikerült belőle 
és kívülről szemléli a dolgokat, tisz
tán láthatja azokat a nagy hibákat 
melyeket ő és a kormánya a keres* 
kedelmi szerződések megkötésénél el
követtek.

Nagyon óhajtandó volna, hogy a 
gazdasági érdekekért indított külpo
litikám kampány, mely már eddig 
annyi millióba került, ne az agráriu
sok győzelmevél végződjék.

H i r  e  k .
Az idei sorozások a Bácskában. A

bácsmegyei sorozások a következő Időrend
ben tesznek. Szabadkán: március 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, .1. — Az apatini Járásban: 
márc. 3, 4, 5, 6 és 7. — A zombori járás
ban: márc. 10, II, 12, 13 és 14-én. — A 
bajai járásban: márc. 26, 27, 28 és 29. — 
A bácsalmási járásban: áprii 4, 5, 8, 9, 
10 és 12-én. — A zsablyai járásban: márt. 
I, 3, 4 és 5. — A iiteii járásban: márc. 7

MajláthGergely cserépkályha, m ajolikaésterakottagyára
T ele fo n  » 2. Szabadka, 11. kör, László-utca 3 8 7 .  szám Tele fon  » á m  m

Az épittetfi nagyközOnség szivet tudomására hozza, hogy Batthyány-utcában (Edény-piac) 
Vojnlch-féte palotában, a Központi bank volt helyiségében

CSERÉPKÁLYHÁS ÜZLETET
melyet a jelenkor igényeinek teljesen mi 'dói ........................ tlelő cserépkályhák, takaréktüzhelyek, falburkolat- 

és majoiika' házhomlók diszeküel szerelt fel. Ugyan e szakmaba vágó javitásoka'lapok, fürdőszobái . „  _
szolidan és pontosan a legjutányosabb árban, úgy vidéki, valamint helybHi megrendeléseket gyor< 
san és pon<tt* tszkOzOtetnekl.
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E LE N  ES JOVO
politikai és közgazdasAgi havi folyóirat.
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Szabadka fejlődése.

Nagyszabású programmot vallott ma
dárnak Szabadka polgármestere, amellyel 
lehetetlen nem foglalkoznom, hisx^n a vá
ri)« évszázadokon terjedő fejlődésének ad
hat, sőt ad is irányt. Nem vagyok hive a 
mindenáron, való elismerés osztogatásnak, 
de helytelennek tartom az oktalan gáncsos- 
kodást is. Éppen ezért a programul meg- 
birálásánál egyedül csak a tárgyilagosság 
vezet.

Mindenekelőtt is megjegyzem, anélkül, 
hogy e megjegyzéssel a program mot meg
szerkesztő polgármester érdemeiből bánni 
keveset is le akarnék tagadni, hogy azok a 
megvalósításra váró alkotások közóhajt 
képeztek, sőt sok tekintetben már a köz- 
sziikséglet követelményei voltak. A pol
gármesteré az érdem, hogy megtalálta a 
megvalósitás módját és megállapította a 
megvalósítás helyes egymásutánját. Hím 
Károly dr. polgármesteré az érdem azért 
is különösen, hogy a megvalósitás anyagi 
eszközeit biztosítani tudta ugy, hogy ezzel 
a lakosságra külön terheket nem rótt. 
Tudom, hogy ezen utolsó kijelentésemet 
sok oldalról bírálat tárgyává teszik, s 
utalnak a kedvező gazdasági körülmé
nyekre és alakulásokra, melyek a polgár- 
mester segítségére szinte összetorlódtak, 
ámde ezen körülmények és alakulások ok
szerű sorakoztatása a lényeg. Enélkiil az 
összetorlódó lkedvoző körülmények és ala
kulások előbb vagy utóbb egymást tipor
ják lo, rogynak össze és rántanak magúk
kal. A polgármester okszerűen sorakoz
tatta a körülményeket. Ez az ő érdeme, 
nagy érdeme. Elismerhetem minden aggá-, 
lyoskodás nélkül ezen érdemet, hiszen 
azok közé tartozom, akik nyíltan rámutat
nak a hibákra is.

így például, még mielőtt a programra 
birálatáhnn többet írnék, megemlékezem a 
polgármesternek a -törvényhatósági bizott
ság egyik közgyűlésén tett kijelentéséről, 
nmely kijelentése különben bizonyíték a

kedvező körülmények helyes sorakoztatása 
mellett.' Azt mondta a polgármester, hogy 
titkos tartalékalapokról gondoskodott, me
lyeknek rendeltetése, hogy előre nem lát
ható gazdasági válság esetén bekövetkez
hető zavarok a pénzügyi egyensúlyt meg 
ne zavarják. Hat ez nagyon szép előre
látás, elismerésre méltó aggályoskodás, 
csak egyet kifogásolok a magam részéről, 
azt ugyanis, hogy azok a tartalékalapok 
titkosak Titokzatosságuk, nem teljesen 
indokolt. Talán lesz alkalmam ennek be
bizonyítására, egyelőre azonban nem fog
lalkozom e kéraessel, csak azért tértem ki 
rá, hogy igazoljam, miszerint nemcsak elis
merni, ele okszerűen kifogásolni is tudok.

Áttérek most a programmra és pedig 
azon részére, mellyel váratlanul kibővült, 
s amelyet bizonvos titokzatosság övezett. 
Ez a nagyon helyesen kulturpalotának és 
zenedének szánt nyugdijpalota, mely a 
városi nyugdíjalapon épül föl. E palota 
ügyét váratlan körülmények zökkentették 
a helyes kerékvágásba, h váratlan körül
mény a kultuszminiszter közbelépése, mely 
véget vetett az ezen kérdéssel szemben 
tanúsított,, hogy is mondjam csak, indolen
ciának. Álljunk meg egy pillanatra ezen 
indolenciánál.

Személyi torzsalkodások, meg hely
telen információk és bizonyára pénzügyi 
szempontok makacskodása" a kultúrával 
szemnen, a szabadkai kulturpalota felépí
tését a messzejövő álmának minősítették. 
A polgármester elé tárt kiviteli tervek is 
bizonyára csak növelték az aggályokat, 
melyek a kulturpalota felépítésével szem
ben az ellenszenvet kelthették és táplál
hatták.

Közbejött az a körülmény, hogy a 
közkönyvtárak és, múzeumok országos fel
ügyelője nagyon lesajnálta Szabadkát, 
meggyőződvén arról, minő siralmas el
hanyagoltságul sínylődik aniugv nagyon 
is tekintélyes könyvtárunk és szép. ha 
nem is kiváló múzeumunk, i.lól lehet mú
zeumunknak is \annak olv ritkaságai, me-
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N a g y  h a r c o k  e l ő t t .  G R Á D1su B oílaCTE!(A
Az 1907. évi XIX. t.-c. a legválságosabb tek önmaguktól lássák be annak fontosságát, 

időben lépett életbe. Az ország népessége még Népszerűvé kellett tenni,* magyarázátokat kellett 

alig heverte ki a közelmúlt évek gazdasági vál- adni áz egyes nehezebb szerhezettel me'gkon- 

ságait, midőn a hirtelen beállott pénzkrizis ujabb struált részekről, mert csak ezáltal volt elérhető/ 

válság elé juttatta. Elkeseredés, panasz hang- i hogy az 1907: XIX. t.-c. rendelkezései, úgy 

zott mindenfelől ; az ipar. a kereskedelem pan- ahogy, minden vonalon keresztülvitessenek, 

gott és minden megakadt, mi az ország gazda- Ilyen célok szolgálatában indult útra a

Sági íej'ődését és fellendülését előbbre vihette . »Munkásbiztositó«.

volna. Utunkban akadályt nem ismertünk Fölvilá-

llyen állapotok között kellett az ipari és | gositani akartunk, hogy utat mutassunk, ‘ mely 

kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és bal- a munkásbiztositás jelenlegi kliaoszából kivezet-

eset esetére való biztosításáról szóló törvényt a hetné az érdekelteket

közéletbe átvinni s keresztülvinni azokat a ren- Elvünk a humanizmus és az igazság. Kj-

delkezéseket, melyek a munkás életbiztonsága méletlen harcot indítottunk mindenki ellen, kit 

s egészségügyi ellátása szempontjából íöltétlen j önző egyéni érdekek és nagyratörő hatalmi vá- 

keresztülvezetendők voltak. ( gyak vezettek munkájában; mig teljes odaadás-

Kétségtelen, hogy az uj törvény olyan kö- j sál támogattuk az igazságért küzdőket, 

telezettségeket rótt az egyes érdekeltekre, me- Mindenkit meghallgattunk, minden véle-

lyek — a régi törvényhez viszonyítva — első ménynek helyt adtunk, ha az a kötelező objek-

pillánatra nagy megterheltetésnek látszottak ; ti vitás keretén belül tárgyalta a tárgyalni való

ezek a jelenségek azonban tüstént elmúltak, ha kát, mert épen ezzél akartuk megvalósítani azt 

a törvény megismerése és helyes értelmezése a célt, hogy a »Munkásbiztositó« az 1907:

által megismerték azokat az előnyöket, melye- XIX t.-c. által a biztosítás kötelékébe vont ér-

ket a sok kötelezettség mellett biztosított is. dekeltek szócsöve legyen

A törvény rideg betűi a maguk imperativ j Lapunk ezután is tartalmazni fogja a ke-

rendelkezésöknél fogva bizonyos ellenszenvet reskedelemügyi miniszternek, az Állami Munkás

keltettek azokban kiket közvetlanül érintettek és ; biztosítási Hivatalnak és az Országos Munkás

akik csak egyoldalú érdekképviseletet láttak betegsegélyző s Balesetbiztosító Pénztárnak a

oltalmazni s védeni a munkásbiztositó tör- rendeleteit, elvi jelentőségű határozatait, a m. 

vény által ^ir. Curiának, nemkülönben a m. kir. Közigaz-

Alkalmat és módot. kellett adni, hogy a gatási Bíróságnak és az Á lla m i Munkásbiztosi- 

Wrvénjí átmenjetr a közéletbe, hogy az érdekel- tási Hivatal választott bíróságának segélyezési



I. évfolyam. Orosháza, 1912. április 1. 2. szám.

A cséplftgéptulajdonosok szövetségének hivatalos közlönye.

E L Ő F I Z E T É S I  Á R A  :
Efétx év re .................... H koron*
Fél é v r e ............................ 4 koron*

Feleló« ue/kcfttlA: 

M Á J E R  J E N Ő

Sz ír t eutfoétf kl*dóhiv»i*l

K o f t U - t é *  411. t tá m .  
Miién lo»l * * * * *  kttirai .4« ktMofc.

H s g ltls n lk  ifiin d M  hé 1*éi» és IM ii .

P in w o lo m  I A z összes P é n zk ű ld e m é -  9Y ’ nyék igy cimzendök: Bá
tor i János cséplőgéptulajdonos Orosháza. Az 
utalvány szelvényen megírandó, hogy a pénz 
mire lett küldve.

Az összes levelezések a szövetség elnöké
nek: Ifj. Sitkéi András cséplőgéptulajdonos 
Orosháza intézendők.

A lapon feltüntetett 8 korona előfizetési 
tiij csak azokra kötelező, kik nem tagjai a szö-

Kongresszus.
A szövetség f. évi március 10-ikt közgyű

lése Budapesten tartandó kongre&zus megtar
tását határozta el. Ez volna az egész ország 
Összes cséplőgéptulajdonosainak nagygyűlése, 
melynek hivatása oly utakat és módokat tár
gyalni, amelyeken és amelyekkel a cséplőgép
tulajdonosok nehéz sorsán, súlyos helyzetén segí
teni lehessen. A cséplőgéptulajdonosok ezen 
országgyűlése fogja a már hét esztendeje fen- 
álló szövetséget oly hatalmas intézménynyé fej
leszteni, moly képes legyen jobb megélhetést, 
bővebb keresetet, minden téren haladást, a sé
relmek ellen pedig védelmet és orvoslást biz
tosítani számukra.

A említett közgyűlés a kongreszus előké
szítésének munkálataival a szövetség elnökségét 
és választmányát, szóval a vezetőséget bizta

koronátmeg ét a költségek fedezésére e 
szavazott meg neki. Az előkészítő munkálatok 
megbeszélése és a szükséges teendők letárgya- 
lása a választmánynak f. évi március 24-iki 
Békéscsabán tartott rendes gyűlésén kezdődött 
meg. Ezen a napon le lett tárgyalva az alap
szabályoknak egy módosított tervezete, melyet 
lapunk belsejében a választmányi gyűlés jegy- 
aőkünyvébcn egész terjedelmében adunk ie, 
hogy ezt minden szaktárs áttanulmányozhassa 
éií észrevételeit, esetleg jobb és célravezetőbb 
javaslatait a kongreszus« in előadhassa. A vá
lasztmányi gyűlés azon határozattal fejeződött 
*v, hogy a tovább* intézkedések m enteiét z i 
elnökségre bizta.

Az elnökség azon meggyőződésre jutott, 
hogy a kongreszus csak ugy les/ célravezető, 
ha az minden irányben hathatósan elő lesz ké
szítve. Szükséges lehat először, hogy minden 
községben és városban, ahol a szövetségről a 
csépiőgéptulajdonosok tudomásul bimak szer
vezetbe egyesüljenek. E célból tartsák köteles
ségüknek és sürgősen teljesítendő feladatuknak 
a következőket:

Helyi csoportok alakítása.

Az alapszabály tervezet 9 §-a érte-méhen, 
hogy minden községben, ahol legalábh 15 
cséplőgéptulajdoni* lakik, lielvi csoportot alakit, 
mely egy elnököt, egy alelnököt, cgv jegyzőt, 
egy pénztámokot és 5 választmányi tagot vá
laszt az ügyeinek vezetésére.

Ezennel felszólítja az elnökség az összes 
szaktársakat, hogy ilyen szervezetet minden 
községben és városban, ahol ez lehetséges ilyen

Figyelmeztetjük az összes gépgyárakat, gépipari cikkiket áru
sító kereskedőket, szóval a gépipari s/akmá- 

_  _ hoz tartozó összes érdekelteket, hogy a szö
vetség 1906. évi kOzgyfllési határo zata  értelm ében a cséplőgéptulajdonosok csak a/on 
cégektől szerezhetik be szükségleteiket, akik a szövetség hivatalos közlönyét, lapunkat, hirdeté
sek leadásával támogatják« A hirdetések közlését egy egész évre, félévre, yirgy negyedévre vál

laljuk el, melynek árál a szövetség elnöksége szabja niefe.
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Alapnál elmoodom as okit.
A technikus-bált követi tutpon még ágybar 

feküdtem, midin egy ismeretlen ur lép be 
szobámba.

Bemutatta magát.
— En Hossauberky Arisztid vagyok, -**-> 

mondá.
-*» Orvendek a szerencsének, —: felöltem 

szerény föhajtásaaL
Fekvő helyzetemben lehetetlen volt. *ni- 

gamat meghajtanom.
— Minek köszönhetem a szerencsét/ — 

kérdéra aztán.
— Mai bált tudósításának, — OWte . u  

idegen, — A mint a referádit ma reggel 
elolvastam, azonnal siettem a Tárógaxó. 
szerkesztőjéhez, ki határozott kívánságomra 
kijelentette, hogy a kérdése*, todotótást 
Lejtefy Cézár ur tehát; qa is$BÚ

Ezt magaűa is készséggel beiamtrem«
— Akkor hát axt is be fogj* U^ertiJ,. 

hogy igaztalan vol^ midin Túróssy Kamilla 
k. a. nevét • névsor végérfc tettel

— Istenem, valakinek «aj kellett utolsó
nak lenni . . . Aztán iiuics U szerencsém 
a kisasszonyt ismerni • M,

Hogyan? On net&.Ümett mind

Jótékonysáa*
Nem vglnának szoczjális bajok, ha a 

. vagyon, értelmiség és száhnazás által 

•Ifiidézett kasztok szorosan el nem zár- 

. koznának aa alsóbb százezrek, milliók 

kívánságai, eszméi, vágyai és életviszo

nyai élól.
^Ia Mérsékelni tudná magit az a rísz- 

Jtökr»tia, ha nem volna önzó, mindent 

Magához szívó a pluiokratia, ha okos 

v o W  a társadalom csúcspontján álló, 

vezér éÉ irányzó szerepet játszó értel- 

tnlaég, netrt hallanánk feJ^óhajtani irigy

kedő szemekkel reánk bámulni, nélkü-

zónek, gyógyítja a betegeket, ruházza 

a rongyokban didergőt, ápolja és se

gíti a gyermekeket, az árvákat, párt

fogásába v eszi az aggokat és Özvegye

ket és a higany érzékenységével ész

reveszi és begyógyítja az itt is, ott is 

megnyíló sebeket, fájdalmakat.

Az egyesülésnek ily nemes czélu 

iránya az. mely a mai kor és korszel

lem tévedésein, kinövésein, a civilisatio 

tulhajtásábóleredőreaction segíteni óhajt.

A »Konkordia« az a jótékonysági 

egylet, a hol nem néznek arra, hogy 

ki, melyik felekezetnek, néposztálynak

JOfećscOcet'a scenvédés árjába önteni ja ^0 *5  csak azt nézik, hogy hol 

áfökat a mflliŐkat, kiket a természet es U* minél hathatósaba.i legyen segítve 

Iftenség velUnk'egy ábrázatunak, egy|a segítségre szorulókon, 

neadeltetetésrehivatottnak, velünk ha- Az i!yen nagyszabású feladatok tcl- 

rtmlóaiáflrötltfe és boldogságra teremtett. ;je&itésére az egyleti tagok áldozatkész 

Mén forrongnia a í fcTégületlensé# j  adakozisán Uvül, még nagyobb körüket 

nem, esnék még ax Összehasonlítás a Í!i me£ kdl n>,t:rni “  eszmének.

tfyvút é* pazar jólét között, hory mindenki ezt az

JO&P..fcajobgqgiale a bányam ű ibő l físlc*y,rtct üs kvll» lifcgy igen sokan dob- 
proletárok, nem zavarná meg a nyugodt füleiket az egyesület pénztárába, hölgyeket, a kiket tudósításaiban megemlíti, 

együttélést, a testvéries érzületet a ka- a “ eK<inyi:k és szűkölködik nagyobb — Nem éppen valamennyit.együttélést, ; 
láfcioa rónaságori LnségeskedÓ . paraszt 

&em ^ellene v ̂ törvényszéket ülni 

a*ok felett, kik emberi mi voltuknak tu

lelki vigasztalására. — S on mégis merészel fölöttünk kritikát,

A jótékonyság es/.meje sugalta ne- ev^o\ui *s bátorkodik a szépségüké

kilnk azt, hogy ezen alkalmi lap kia-
osztátyozni ?

— Vannak j<4 baráti itn, a kik céhéi
dalában megunták a páriák szerepét — c1ása’ hoaájárul ^hh«>z az anyaggyülés- | munk4mban támogatnak, s az oly neveket is 

.ha juttatnánk nekik csak egy morzsát i^CzJ mely nélkül intézmény, de különö-: tudtomra adják, a melyeknek többé-kevésbbé 

abból, mlból nekünk egész sütet adatott sen a szükttlkndúk scgitési.-re irányuló j bájos tulajdonosait nem ismerem.

Nem InognAi&k a gazdagok paloUi, •“ *  fen, “ ">*“ “ *• , I. k̂ “ tak * * * ”
Köszönetét kell tehát mondanunk azok-11Z,ÍSU*Í *c“ct*

T̂ietD remegne pénzes zacskója mellett a 

tftzsér, ha puha zsölyében, márványos 

‘oszlopok között, a2 arany vakító fénye 

mellett, káprázó szeme egy pillantást 

vetne az árnyékban gubbasztó sze

génységre.

A társadalmat saját képére alakitó 

uralkodó elem nem rezzenne meg- fé

lénken as inség hangosan kiabáló és 

követeld anarchistíkus szózatától, nem! 

meftekUhtt a hatalom kényszerevei kö- 

httlsánczolt és'szuronyozott drákói tör-; 

Tények mögé, ha jótékonysági törvé

nyeket hozna.

At állam a társadalomra, atársada- 

fcwrt a* államra tolja á cselekvés köte

l e d é t

.Péátg1 »Konkordia« rés parvae cres- 

Túrtt, discordia maximae dilabuntun.

Egyletünk a »Konkordia« jeligéje 

alatt veszt, fel a társadalom mezején 

•meifmdtíU küzdelem nemes harczát

egylet vagyona ez utón is gyarapodjék.

Tartsák meg továbbra is jó indula

tukban a Konkordiát, mely nemes hi

vatását a kitűzött czélhoz képest, min

den igyekezettel elérni iparkodik.

nak, kik felhívásunkat . lfu.radva, ,• Ja.. I ~  É” UBy v4U“ l° "  " e* “
„ . , . , ■ . ia mint nekem tetszik,

szellem, es anyagi részéhez hozza járul- _  M  igM Cn tfhit hogy

tak es lehetsegessé tettek, hogy az | T^óssy Kamilla kisasszonyt nem ismeri ? •
— A legnagyobb készséggel. Sohasq is 

láttam.
— Hajlandó volna önt ezt á T á r o g a t <S 

legközelebbi számában is kijelenteni ? .
— Hová gondol ? Ez -lehetetlen!.
■— Akkor hát -másfajta elégtételt kell.

kérnem 1
— Elégtételt ? És vájjon miért, ha szabad 

kérdenem ?
— llát Kamilláért!
— Nem értem önt. Mi közöm nekeja 

Túróssy kisasszonyhoz? .... Ismeri an. H4h 
kubát?

— Úgy hirból.
<— Nos hát, éppen annyi közdia van az 

ön Kamillájához mint Hekubához. .írtl ?
— Értem. De annál több közöm Vtn 

hozzá nekem. Én á nevexett ̂ Őlgy wk>V*** 
bátyja vagyok.

— Ez nem teszi ftt előttem érde^esébbí
— Ami! nincs is. szó . . . čsak’ jvtflf 

hogy nem fogom, fcümi, mikep egy. HqaÉál%.

Elaöbtr as étien, őzt (ín asszony:
• JEj a bibiin tévedése;
Mert asszony nélkül nem t/ilrtlh((t 
A férfi sehol édénére.

Jiérés* JSm o.

Egy báli tudósítás történeté.
I,u >1 1.

I^jtefy Cézár űrtől, egy tekintélyes lap 
báli referensétől, % következő érdekes leve'et 
kaptam:

Tisztéit Uraml .
Van szerencsém önt r̂tesiteni, hogy

* lemondottam. nû r̂
^nyígetöve vált í̂nséget nobílís^eszkö-j irov többé tudósításokat a Táro-jkozel álló nö neve meggyaláztúsekl.
■̂ adVVj akarja enyhíteni; enni * £ ) g a tu-b*. j — On nagyon jó 'rokon' lehet *.



^^zabadkft, 1909. X r a 2 0 h t t t r -  ---------- Szombat, május 22.

miniiii ■«»■>! *»t«j
J[ jii 1JZS 

Á909I Zl GYERMEKNAP
A L K A L M I  LAP.

A lap tiszta jövedelme a Gyermekvédő Liga 

a a n céljaira fordittatik. ~ :: =

A Gyermekvédő Liga helyi bizottságának megblzásá- 
ból aierkesxti a szabadkai hírlapírók támogatásával t 

HAVAS EMIL .

A társadalom közreműködése az állami gyermekvédelemnél.
Irta: Pinkovita Józaef.

BÁRMILY nagyszabású is a magyar állami gyermek
védelem szervezete, a társadalom közreműködése 

nélkül nem képes feladatát teljesíteni Szüség* van;
1. a társadalom ellenőrző működésére;

Z a társadalom kiegészítő működésére.

Megjegyzem mindjárt itt, hogy a társadalmi ténye
zők közreműködése sehol sincs teljesen elkülönítve az 
ellenőrző vagy kiegésiitő működésre vonatkozólag. Majd 
oem mindegyik tényező ellenőriz és kiegészít és egy
szersmind, Csak amennyiben egyik vagy másik műkö

dése túlsúlyban volna — tartottam szükségesnek a 
könnyebb é t világosabb áttekintés szempontjából ezen 
kategóriák (eüUIUsát

X"
Miért van szükség a társadalom ellenőrző műkö

désére?
Először azéri, hogy az állami közegek működése 

túlságosan bürokratikussá ne váljék, hanem közvetlen 
érintkezésbe hozassék az élettel. Másodszor azért, mert 
a tapasztalás azt bizonyítja, hogy min Jen hivatalos tevé
kenység ellankad, minden ambíció kivesz, ha a nyilvános 
ellenőrzés nem hat rája az ő szabad kritikájával ser
kentőleg.

Amint az állami gyermekvédelem szervezeténél 
három fokozatot különböztettünk meg, ugy a társadalom 
részéről is három fokozatú szervezet van az állami 
mellé ál itva. És pedig

1. a legfelső állami hatóság — a belügyminisz

teri«« — mellé van felállítva a gyermekvédő országos 

bizottság, melynek elnökét (Edelsheim-üyulay Lipót gróf) 
és helyettes elnökét (Teleki Géza gróf) a belügyminiszter 
élethossziglan nevezi ki,

2. a középfokú állami hatóság — a menhely — 

me’.lé a gyermekvédő menhelybizottság szer eztetett, mely
nek elnökét (Szabadkán Piukovits József) és helyettes 
elnökét (Szabadkán Birkáss Gyuláné úrnő) a belügy
miniszter 6 évre nevezi ki,

3. az állami gyermekvédelem legalsó fokozatú 
szerve — a telep — mellé a telepbizottság állíttatott 
id.-ltt álljunk meg. égy kissé. A telep kiváló fontossá
gára már rámutattam. Ugyanilyen fontossággal bír a 

‘•leobizottság, mely, ha Jól működik, a gyermekvédelem

felvirágzik, ha pedig kötelességét nem teljesíti, ellankad, 
sokszor illusoriussá válik.

A telepbizottságnak városokban hivatalból tagjai 
a városi hatóság fötisztviselői, kik mellé a közgyűlés 
24 férfi és 24 női tagot választ. A telepbizottság elnökét 
maga választja 6 évre. (Szabadkán telepbizottsági elnök 
Birkáss Gyula).

Legfontosabb teendője a telepbizottságnak felügyeld! 

a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekekre, ellenőrizni 

0 ok testi és szellemi fejlődését

C célból a telepbizottság a gyermekeket választott 

fe íaJ között oéraeriat felosztja (5— 10 jusaon egy 

U.7 aV A tagok az igy gondjaikra bízott gyermekeket 
? időközönként meglátogatják, megfigyelik a gyermek iránt 

tanúsított bánásmódot, felügyelnek a gyermek ruházatára, 
tisztaságára, iskoláztatására, a nevelőszülő lakására, csa»- 
ládi és erkölcsi viszonyaira.

Igen fontos teendője továbbá a tagoknak a telep* 

orvos ellenőrzése.

A ie!eporvos — mint már említettem — minden 7 
éven alóli gyermekért 6 korona évi dijat húz. Köteles
sége ezát minden két éven alóli gyermeket a külső 
gondozásba adás első hónapjában hetenkint, azontúl 
havonkint ellenőrizni. Junius, julius, augusztus hónapok
ban a teleporvos hetenkint köteles a 2 éven alóli gyer

mekeket meglátogatni. Két éven felüli gyermekeket ne
gyedévenként, hét éven felülit legalább félévenként kell 
a tdcpurvosuak ellenőrizni. Természetes, hogy betegség 

esetén, a betegség természete szerint, tartozik az orvos 
még ezenfelül a gyermeket látogatni.

* Igen terhes a teleporvos feladata, nagyon is meg
érdemli a szerény fizetést, de ba vállalkozott az állásra, 
kötelességéi teljesíteni tartozik.

Hn. a leleporvos kötelességét nem teljesiti, nemcsak 
a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek egészségi állapota 
van veszélyeztelve és ezáltal illusoriussá téve a gyermek
védelem egyik nagy célja, t. i. a nagy gyermekhalálotis 

meggátlása, hanem el van tévesztve, hatálytalanná van 
téve a gyermekvédelmi törvény azon célzata is, hogy a 
teleporvosnak ellenőrző, tanácsadással egybekötött rend
szeres látogatásai által a többnyire csekély műveltséggel 
biró nevelőszülők közegészségügyi szempontból kioktat-
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S í r n a k  a z

Három esztendeje dúl a há
ború, tombol a fergeteg, ömlik 
a vérpatak és szomorúság bo
rul a világra. Dörögnek az 
ágyuk, a tüziengerré lett földen 
milliók küzdenek messze Id e -  

génben, itthon pe^ig gyászba 
borúit özvegyek és árvák sirat
ják az elesett hősöket. A pusz
tulás nyomóban kicsi keresztek 
nőttek ki a főidből s a világ-  
förgeteg fájdalmas szimbóluma
ként csoportosulnak, amerre a 
hadak útja vezet. A távoli apró 
fakeresztek szólnak,  üzennek 
hozzánk s kell, hogy szivünk
ben visszhangot keltsen ez az 
Qzenét. MindannyiunknalrErez
nünk keli,  hogy tartozásunk 
van azokkal szemben,  akiknek 
egyedüli gyámolitóia feláldozta 
legdrágább kincsét, életet a 
hazáért! Ne hagyjuk el a fá j
dalomban vergődő özvegyet, a 
gügyögő kis árvát, szent ügyü- 
két a tettek útjára vell vinnünk; 
nem csillogó frázisok, nem üres

á r v á k  . . .
jelszavak segitenek rajtuk,  ha- 

, nem a cselekvés. Be icell pfl- 
1 lontanunk efesöndesedettt fáj

dalomba borult kis otthonukba, 
látnunk kell szegénységüket, át 
kell szűrnünk saját lelkűnkön 

j a szenvedéseiket,  csak akkor 
j  fogjuk érezni, hogy bármily 
J áldozatot hozunk is értük 
Í mind kevés. Adjunk kenyeret
I nekik, gyujtsunk tüzet kályhá- 
j ikban, hogy ne dideregjenek,
|  ha beköszönt q tél hidege. Ez 
, a Katonanap eszméje, amelyet 
! Marton Aladár ezredes, a 6.
\ honvéd pótzászlóalj parancs

noka vetett fel és amelynek 
! nyomában mintegy varázsütésre 

megindult az áldozatkészség 
tündöklő megnyilvánulása. A 
Katonanap az özvegyek és ár
vák ünnepe legyen, ünnep,

; amelynek nyomában a szeretet 
! felszántja a könnyeket,  efosz- 
| latja vagy legalább is enyhíti
i a  nyomort és meggyógyítja a 

szenvedést.

ÁRA 60 FILLÉR
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A  révolvar zu rn a lls zta .
A kiriapirás mlvászete, ha u t  arra 

Mvam#, istentől megáldott tehetségű 
jrHnma, becsületes ember végzi, a mű
vészet egyik leghissaosabb á (i  

A hiriapirái Uyan aüváaae áldáa a

A hfUdlk nagyhatalom hivatott toll 
feu w o jö ió d é «  szerint, 

* « «  *  kecstleus. is it * sugallatára 
^ • á t n  Ml, odacojt a túr* kell i íaí- 

u  érden mfgtdvetell.
I ( M  é d  kirlapirt aki hatalmas 

•n m N t JOfttUL éa iftu lffo c u  t iu l a

^  M i* világiakba* a malyfcea 
k torenMÉ as elsflltott ak>

^otv a  cuűók, okirathamisitók
efrfceaa nláfbaa még exaknél is 

m & úbti m im **  Unmnek az ál hírlap- 
n o ,  átft a betad lt nagyhatalom hamis 
ÍHaíátal a*s«ar»{ják a népet a rabolt 
estaükksl feJelmetesaé teesik mafakat 
a hítsékeny kösönség előtt.

A szédelgők éa csalók ezen fajtat* 
assaban csak a fővárosban találja meg 
Vstns talajál, sert as ezen a téren tör- 
téafi visszaéléseket csak ott követhetik 
ál, ahol as emberek egy mást nem isménk.

VWéki Tárotokban es a faja az embe- 

TMéf salakjának bála istennek nem tele

pedhetik le, mert ott mioden ember is- 

*«n egymást i as esetleg kiszemelt ál

mosatok nyomban lelepleznék ezeket az 

fodividianoket.

A hirlapirásnak ven axnobao még 
I f j tya s as a legveszélyesebb.

Es o rm oUtr tru m a liu ic  
£ s  a minden betörő és gyilkosnál 

< veszélyesebb faj széles e ha- 
tydalom nagyon sok vidéki Táros

ig« to — de fóleg a fővárosban — éli 
MlieeeJtíJÍ eeot életét

Ef a tisrtesaégee társadalomból kido

bott egyed dórra kézzel markolja meg 

aal a tollat, amelyet aiás, becsülete« és 

fedvatott hirjaniró a tiastoséges megél* 

”j0££)jfciet régig » papíron, be

csületedet s mindent elkövet, bogy örökre 

megbecst^leuitseo.

A bakonyerdőben prédara lesé rabié 

ehhez a revolver zsírnál isr iához képest 

gentleman commeil font*, mert as a ba- 

konyerdőbeli zsivám cuipao a pénsedet 

| kft veteti gyanútlan uias s ba ast átad- 

| tad ueki, rongyos eletedet meghagyja, 

redra enged s te bár péns nélkül, de 

régi tiaita becsületeddel térhetsz viazsxa 

embertársaid köxé.

Kerülj ám egyszer egy revolver ssnr- 
nalissta kese kflsé, as kiszipolyozza 
utolsó esepp véredet is s mikor már kö- 
veteJéeeinek nem tadaz eleget tenni, ak
kor elrabolja a legdrágább kincsedet — 
a becsületedet.

ÓnfkftdjQnk tehá^ esek UH a bilinc*. 

nélküli, szabadon jáv? frak kos banditák

tól, akik beleesre a legmélyebb pocao- 

Fyáfa. . —3 *  »>*:* x~8ko’á - p:* 5fal és

szemetet minden lelki fnrdalás nélkül 

arczunk boz vágni képesek abban a hi- 

szemben, hogy akkor az đ becstelen 

életük sűrű fátyolin át nem látjuk meg 

fekete lelkűket.

A társadalom ezen fekélyeitől soha 

mig a világ nlág lesz meg nem fogunk 

szabadulhatni, hacsak őket a legnagyobb 

megvetésünkkel nem illetjük s velük 

minden érintkezést megscakitunk.

Előfizetési Felhívás.
Előzetest nyitunk a „ S z í n h á z i  

L a p o k*-ra, amelynek megindításakor 

azt tüzlük ki czélul magunk elé, hogy 

att a legnagyobb lelkesedéssel és szere

tettel fogjnk naponta megírni, igyekezni 

fogunk a mi szükebb szinmüvészetünkról 

tárgyilagosán es kimerítően referálui s 

a magyar szinmüpártoló közönségnek 

hasz jó s  szolgálatokat tenni. De nemcsak 

a közönségnek teszünk eszel szolgalatot, 

hanem a magyar nyelvnek is, mert ez

zel a magyar színészet iránt fokozni 

igyekezünk az érdeklődést éa szeretetet.

Van-e ebben az országban igaz ma

gyar, aki ne rajongna a szia művészetért? | 

Nincs — és nem is lehet! Az igaz ma-

müvéaset ssolgáiatában áll, annak él •  
ebben a meggyösódásben aligha less igas 
■agyar ember, aki a ml nemes törak- 
vénünket ne fogadná szeretettel s tőle 
telhetőleg ne támogatná.

Ebben a meggyőződésben s esze) « 
tudattal indítják meg lapnnkat, amely 
naponta (pénteki nap kivitelével) délntán 
3 órakor jelenik meg.

A .S&nhási Lapok “ első oldálán 
mindenkor aso* asinnfl art vég« Jelenik 
meg, amely a lap megjelenése napián — 
este — srin re kerül.

A második és harmadik oldalán as 
ogyanas napi színia pót aftzöljük, mely 
körül a hirdetések csoportosainak s a 
melyek ától mása a nagyköstaségnek 
bizonyára előnyére leend, mert ezekből 
tájékozhatja magát aziránt, hogy ssük* 
ségleteit hol fedesse.

A negyedik o)daln» kAaÂ flk at eMzA 
est előadásának rövid ismertetését s a 
szereplő szinéasek szinmüvéazetének bí
rálását tárgyilagosan és lelkiismeretesen.

Ugyanesen az oldalon, külön rovat 
alatt hoiznk mindenkor a .Színházi éa 
művészeti híreket, de nemcsak a helyi 
érdeküeket, hanem az ország és külföld 
megemlítésre méltó öeszes eseményeit.

A < B tio h áii L tpok* a ax inbáii évmd 

bezárásáig je leo  meg a erre az egén 

érmdrm előfizetést nyitónk, m elyre vá
rosnak m indenkori s?inm ü párto ló  és 

lelkes közönségét tisxtefettel fe lkérjük .

E lőfizetési ára (házhoz hordva) as 
egész áradra; 2 frt. — kr. (4 korona) 
Egyes szám  ára  3 kr (6 fillér) Egyes 
szamok délntán 6 órakor kaphatók Víg 
Zsig. Sándor könyvkereskedésében, (főtér 
liilinovics ház) a színházi pénztárnál éa 
este a színház bejárata előtt.

hazafin tisztelettel
a .Bilpkisl Laptk"

Szerkesztősége és Kiadóhivatala.

Viq bakaqosos és fia t fyisifr.
— Srlnrekerült november 18-4«. — 

Vaaárnap — 6« péptzing f o már rág, 

éa helye« beosztás. A 
még i n é  ka van a áa^Jrakosáa

iráal^ >tcn a napguJM jajfc  . ’idiaának,
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; Subidai Siaior
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A ibp kn|»l.;itü Vltí Z f. S a c d o r  kun^ vkortbkcdfcstbin é> a dohéuy nagytózsiic-betj.

A  bor.
G á rd o n y i Géza énekes M zitrr.üve,

3 fe lv o n ls b a n . 
l - ió  fe lvonás .

B aracs Im re  jóm ó d ú  gazdához és fe le sé g é 

hez Jú liához, k i t  csak azon fe lté te l m e lle tt 

A d tak  B a racs  Im réhez , ha sza k it le g é n y k o r i 
d u b a jk o d á s a iv a l éa nem  is z ik  tö b b e t bort, m e g 

é rkezn e k  G ö re  G á b o r b író , D u rb in t«  sógor, hoz* 

vá n  m a g u k k a l B aracs M a ty it ,  a k i a k k o r  sza
b a d u lt k i b ö rtö n é b ő l E r in e k  ö röm é re  m eg

csa po ln ak  egy hordó  b o r t  és biztat ják B aracs 
Im ré t,  h og y  ig y o n  ó is. A d d ig  k ín á lh a t já k , 
m ig  vé g re  eng e d  a s ió n a k  s is z ik . Ez p ed ig  

csa kha m a r reszeg lesz s részegségében e lza 
v a r ja  a f»íU-ségét és to v á b b  m u la t a c z ig á -  
r y o k k a l .

i - i k  fe lvonás.

B a racs  Im re  s z o rr.o rk o d ik  p o rtá já n  és 

riuá 1 ja a tö r té n te k e t. Tószom széd ja  E szte r, 

f ia ta l  Özvegy a ís z e n y ,a k it leá n y  k o rá b a n  bze- 
re te t l^a racb  Im re , ö rü l annak, h o g y  B a racs  

e lzava rta  fe leségé t, azt g o n d o lv á n , h o g y  m a jd  

most ót veszi el fe le s é g ű i. E  kö zbe n  jó n -  

n e k  G öre  G á b o r b iro  u ram , D u rb in 's  nógor 

K á ts a  cz igá r.y  k ís é re té b e n  éa fe N z ó lit já k  B a -

k o z ik  oda m e n n i, á t m» g y  az ö z v e g y  s ke z d i 
ó c sá ro ln i B a ra cs  H ó it  a fe lesé g é t, de ez v é 

d e lm e i  s eközben a n n y im  fe ld ü h ö s ö d ik , h ogy  

az ö z v e g y e t k iz a v a r ja  h ázábó l.
3 - ik  fe lvonás.

A z  ö re g  M ;h a iy  bácsi p o r tá já ra  m ene
k ü lt  B aracsné t a háznép  v ig a s z ta lja , m ik ö z 

ben az o rszág ú to n , m e ly  a s z ín té r egy  részét 
képezi, m e g h a lljá k  B 'u a c *  fü ty ü lé s é t, a k i  
k is  f iá t  a k a r ja  lá tn i.  A z  Öreg M ih á ly  k im e g y  

hozzá s h iv o g i t ja ,  de ez nem h a jlik  a szóra, 

m ire  k is  ti a k im e g y  hozzá, e n n *R- é.i f e l e s e  
szo litá sá ra  b e té r a házba e e k ö /b ^ n  k ib é k ü ln e k ,

rá c ; Im ré t, „h o g y  a d ja  k i Ju i í r Lol-

Dii ja t u. B jra c s  i.em i> * i ienk iz ik  s k ia d ja . 

E  közben E d^te r, a f i á u l  ü / . \c g y  á tszo l az 

e g y e d ü l ievö  B a rackh o z  s k é r i.  h o g y  jö j jö n  
á t a po rtó ; ír'*, * miniho.-y ez nem szándé

Göre Gábor birö uram nótája.
É u e k ii :  liutkay Sándor,

I.
Bú*! az m a gya rn a k  élete,
Bú^abh m in t a ít lle m iie ,
M e rt, ba nem kap feleségül 
K t  ÍOz i  íLÖg az eb>döl.
Lrfm  én i*  mAgbáza^odtam ,
H  e v e s t m ög is Nzaporodtam. 
S zaporod jam , gyarapcdU Lu ,
D e ré k ig  m ög kopaazodtum.

II
£ n  Is tenem  ad j ke g ye lm e t,
A  tiye rekh ö z  g y ilv e d -lm e t,
KrULLpiit, Lu/.át, tököt, babot,
H iz o t t  g y e iz n ó t Ötut hato t, 
i la n  eu sztau azt ön bánom 
H h a t.y o ic z a d u a t lá tom ,
J jz  \ j:aguak f i t y t y e t  b iiu y ' k,
H á r u ló  jó k a t k ív á n o k .

K te .*' í ^ M , ' ,.. ■% r- ...

* * * * * * * * * * * * * * *

az „ O T T H O N  kávéházban szerdán 
f. hí 2C~án ssts Bodrics Jó zs e f ze
nekarának közrem űködőstül. * * *  
*  Belóptí díj -lO l'lil őr.
M inden be lépőjegyhez egy ingyen T om 
bo la jegy já r. — T o m b o la tá rg ya k  Szila3i 

K orné l üzleti k ira ka tá b a n  m eg tek in the tők .
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Szabadka, 1914.______ ^  V. évfolyait < > )  1. szám. y '/  Cfltftflftk, Január I.

Fetei6ft tterfceuló • A  A  ' £  CI6flMléd árt;
HIRTH ALADÁR. ^  J P  ^  J  r M i A É l A l A

J n S f  jZ lH lS D  z : : 'L " - t,[H I R T H  I * I I I M I  ^ M f l i f l p J I  iucrki*/t..*i;c^.idd-
— n v ^ m  u, Jj I v  utca

* * mQvttxtti "*p|i, p________ '•> •■• *•

t ? "  V ^  I U n t  u ta k o n
Folyósiám 84. / J f f j L  BérletizDnet. álomkórown Ó-

P (A ^  döngflk, súlyos, vérző, tflvis-szurt
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .  ■ziwel é» mint, ki nem hiritfcn

impulzussal éled álom-világából, 
*”***  úgy érzem a hideg, jeges álom-

Szabadka, 1914 évi január hó 1 -én : csók leheletéi Körülöttem váfy,

H
m  _  _  m  pár szép akarva-csinált pillanat
A B  I  I  V  V  ®  szűrődik ki a kisvárosi hazakból,

H  H h I  l i B  ■  a melegtekintetü lámpák mellöl,
Vmiatík 3 felvooáiban. lm: Poitíe« Imre hül álmodik az élei való valót-

--------------------------_ _ _  L Y E K . -  lanságban ts megdöbben.« .u-

Sielistyei Osíkár husiárlfihadnagy -  Thuróciy Gyula |(| h|n| M u,c|n UrAnrn
Gaby -  — — — — Verő Janka _
Brenner Decskó, hadnarv — — Nagy Pál 0,v SZ*P sz-bb
Tódor, főhadnagy —  —  —  Szendrey Imre messze-»uhanóbb AlfK)* ál-
A* önként?* —  —  —  —  Vadátt JózmI  modozó ninek, látomások vib-
András, Szelistyei kutyamosója —  —  Komlós Vilmos rálnak és végtelen nag> »zent-
János, Gla.m flrnacy kulyamosAja -  Derenghy l.lvín csend . álmos álmodoxó csend.
A féri —  — — — Moller Kaiicza .
A vOrös nfl -  -  -  -  Fenyő Aladár °  H "*««  W  t,Jtm '"•gam.
A szőke nő —  — — N. Megyeri Olga m,n* ** eltévedi a zsál utcábaa,
Mici _ _ _ _ _  Zombori Ilonka összeérő, nyomott házak közt et
Anna — — — — — Nádassy Józsefné színes igaz (találással rettegi át
JuIcm  -  ■’ “  Burányin* Lenke lunft.pereert. mi* kű.utOl.e IU|,

Előadás kezdete este 8 órakor. hazudik az elei. L* látom, látom,

i t m & y  d r o g é r i a ?

Kozmetikai is piperecikkek .Gahy* bőrápoló icKríme, 
uappaiu ti poudere a legjobb (jyógyucráruk, be
tegápolást kfttmrek. jummi ti kauctuk es/kfaftk. 
Pipere H f>Ofyku!önle*e«*egefc, gatdaaági ház
tartási ajukn^letek Tea, rum és JikórkulönleueM*- 
jck. Hollandi cacao. jjyermrk tlphtitek. fogvá|<V 
kefe, ha keft. If»u et hajctatlok Bel- ts külföldi 
kUI6nlege»a*gek. 1 elelon iiim  3—27

Kalapját
w J L J  £ h i * i  

W e is z  H e n r ik  J J Íf|í£
kalapáruhiilban

R tiá lo s-ir to ta  I. mmáun
szerezheti bt.

NÓ1*. FERM DIVAT £S RÖVIDÁRU VZUL1Balázs 1 Jenő
A .NarKiiiia K lrA ly^b**

aláwmhrnkuém +m*m rnrntámmt m**m
l i a M k s  lit . Iitvá«-tér 8.

■ • gk « z tfé r f# H  m Szabott ár!

kiPácsoafl íny sccmiá iHár
ai Összes •é l-  ém fé r fi  
wmlmmimt i f t r i n a k

divatáru cikkekben Telefon 621



Színházi Élet
SZINHÁZI ÉS MÜVKSZKTÍ NAM! A !’

Felelős szerkesztő és la p tu a jd o n ^ . >AkK* >/'» i \j*. ^

Szerkesztőség és kíadóhivntal Batthyány-u I rVf-n '-7 ’• •- á n  <•<;;< ;»K an
és tőzsdékben 0 fillér-, .1 s /m lii/i í»*̂\ -•: ! - i ■
Előfizetési ár havonként l k«»n*na. e <  ̂ -a » -

Siabadki, 1914. »ktéber 27. !. évfolyam, 1-so szám.

IKHv’BÍ.I V I ILI



s z iN tiÁ z -M o g
E L Ő F IZ E T É S I Á R : 

E «é w  évre , , . . 6 K
Fel évi c . . . . . 3 K
Npjryrd ív re  . . 1‘50 K
E^y lt« i.r.pra . . . — ‘50 K

I gye* * ím  ára 10 fill.

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
SZABADKA 

!.t Árpád utca 160. szám.

H IR D E T É S I D IJA K  : 
oldal . * . . 8 K

hćl o l d a l ....................4 K
Negyed oldal . . . 2 K

egyszeri lilrde trs . 
Megjelenik m inden héten

Március tizenötödikét
minden magyar lelkesedéssel ün

nepelte mindég s a idén dicsősé

ges, most folyó harcai emelik je

lentőségét ennek a nagy napnak.

A nemzeti öntudat s a szabad

ságvágy, mint forró láva söpörte 

cl fejlődésünket gátló ósdi intéz

ményeket.

Múltba néző szemünk előtt meg

jelenik egy kép: a magvar nép a 

ngyoas márciusi esőben áhítattal 

hallgatja Petőfi ..Talpra m agyar

ját s utána harsogja az Eskü

szünk “ szót hittel és bizalommal. 

Ezt á'Vértelen diadalt az irodalom 

vivta ki március idusán s a szó 

ereje győzte le a fegyveres hatal

mat.

S a nap izgalmaitól ittas Pest 

este siet a „Budai.Színkörbe11, hol 

a lelkesedés ismét viharos erővel 

tör ki. Derék színészeink hazafias 

dalokat adtak elő s a szózat hatal

mas hangjai mellett nyitották meg 

íz előadást.

Azóta is megismétlődik minden 

márciusban ez a .lélekemelő ünnep 

ség és színházaink — mint amaz 

c ső márciusban — mindig ünnepi 

műsorral várják a hazafias közön

séget.

A márciusi nap tavaszi ragyo

gásában látjuk a nemzeti Géniusz 

őrködő szárnyait és szivünk nit- 

tel telik meg, uj erőre kap. látva, 

hogy a színész, a kinek talán gyei*, 

mtke, testvére hallgatja az ágyuk, 

bömbölését hihetetlen le’.kierővel 

mosolyog, játszik és mint kultu- 

lánk katonája nem hagyja el őr

helyét, dacol a nyomorúsággal.

Március tizenöt szivünkbe van 

vésve.

Kgy nap, mely alatt kicsiny mag 

erős fává serdült s bár galy’yait 

megnyesték, uj hatásai nőitek a 

szabadság fájának, melvnek zöld 

lombjai alatt élünk mi: remény

kedő, bizó magyarok. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B .  J .Dohányzók!
LIPSITZ ÉS LAMPEL

Olcsó és jó cigarettát szívhat ha a 
kitűnő egyiptomi szivarkahiivelyt 
vásárol eredeti gyári áron

p Ć A  nnptrkeresked<sében S Z A B A D K Á N  
v t U  tötvöS'iitci. Telefon 604



L  évfo lyam .
t i W H P M

8 M r k M s t 6 * 4 f  4« k ia d * -  

h JT « U l:

kúúU Mtat-ftái,KÖZVETÍTŐ közlöny EMflzrttoi ári:
E f t a i  é r n  8 k o r. — All. 

F é l  é r r e  6 k o r. -  flll.

l  | | ^  \'4 Í t m  t  k o r. 60 flll.

■ " . t 1 Munka közretitö és hirdetési vállalat ,0 au
r é n i t  I l l e t i  FtUIM* mvksmic.

Megjelen minden hó 10- és 25-én. bor8°ov ihre.

Előfizetési felhívás.
A „Közvetít# Közlöny* czélja közvetítés 

által kOnsyiteni a jelen szociiális bajokon, 
létesít egy elhelyező osztályt, összekötte
tésbe lép az ál leérni munkaközvetítő irodá
val, közölni fogja a napi lapokban az 
üresedésben levő állásokat, nemkülönben a 

. munkakeresök számát foglalkozásra való 
tekintettel, és iparkodni fog, hogy ngy a

o  munkaadók, valamint a munka keresők 
^ jg é n y e i és érdekei összeegyezbetők legyenek.

— A kiadóhivatal hirdetlek által oszközől 
ingatlanok és Üzletek eladás éa vételét, föld, 
ház és Üzletek bérbead isát.

Hirdetések által akar a magyar ipar 
és gazdasági termékeknek biztos piaczot 
teremteni, és ig^ a kereskedelmet előmoz
dítani.

Végre előfizetőit díjtalanul fogj* tájé
koztatni minden közhasznú tudnivalók iránt.

A lap megjelenik minden hó 10. és 
26-én. Előfizetési ára egén évre 8 korona, 
félérre 5 korong negyedévre 2 kor 50 üli. 
Egyes nám ára 20 fillér. Hirdetés k min
den tsó egyszeri beiktatása 4 fillér, három- 
isori hirdetésnél 2O>/0 engedmény.

Ax előfizetés május bó 1-évol kezdődik.
A mélyen titttelt közönség nagybecsű 

pártfogását kéri
a uerkew tíiég  ét klidihlvttal

A munka közvetítés.
Figyelemmel kisértem az állami munka- 

közvetítési iroda keletkezését, mindjárt két

kedést keltett bennem, vájjon czélhoz vezető 
lesz-e? vájjon aegitvo lesz-e vele az igazi 
sztíkttlködőkön ? Sejtettem, hogy nem.

Gyárosoknak, nagy iparosoknak, válla
latoknak, kik tömeges munkásokat alkal
maznak ; úri családoknak, kik uevolőnő, 
vagy tártai kodónőket keresnek e* ezé Ina 
megfelel-e ?

Vannak azonban oly iparágak melyek sajá
tos viszonyaiknál fogva nem rendelhetik meg 
alkalmazottjaikat az állami munka-közvetitő 
irodánál.

Nem felel meg végre kisebb, különösen 
vidéki kereskedőknek vagy iparotoknak, 
nem különben e szakmákba vágó munka 
keresőknek sem.

A rá lUmi munka-közvetítő iroda, me'y azt 
a nemes csélt tűzte maga elé, hogy a fog
lalkozás nélkülieket díjtalanul közvetítse. Első 
sorban azt eredményezte, hogy a foglalkozást 
keresők inváziója lepi el a fővárost és joggal, 
mert ott reménylenek díjtalanul és leggyor
sabban munkába jutni. Mái most, ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy az elhelyezések sorrendbe 
jönnek, igen gyakran megeaik, hogy a 
sorrendbe következő egy képzettebb, uagyobb 
igényű eegéd, aki kisebb kereskedőnél, vagy 
iparúinál kap alkalmazást, est a munkaadó 
nem birja használni, mert nem tudja 
képességét megfizetni, ő caak egy kisaebb 
igény« kezdő segédet alkalmazhat. Viszont 
ar.t is eredményezi a sorrend, hogy egy 
kezdő segéd kap egy elsőrendű kereskedőnél 
vagy iparosnál alkalmazást, azt nem bírja 
a munkaadó azért haaználni, mert a segéd 
nem bír igényeinek megfelelni



Szabadka, 1911. I. szám. Csütörtök, junius 1.

RENDKÍVÜLI ÚJSÁG
ÍV '&vA PANNÓNIA KABARÉBÓL! |j t S b l

. .  . . _  u ^ v r K Z i

Felelős szeffc*sfTo : Főszerkesztő : Szerkesztőség:

P Á S Z T O R  A N D O R K O V Á C S  E M I L K O S S l t T H - U T C A

Kovács K. Emil.

Ki ne ismerné e hangzatos 

magyar nevet, hisz a ki a mu- 

lató-Budapesten megfordult, le

hetetlen, hogy ne hallott volna 

erről a derék varieté és kabaré 

igazgatóról,- a kinek köszönhet

jük mi magyarok, hogy a né
met könnyű múzsát leszorította 

itt nálunk a színpadról és min

den ambíciójával odatörekedett, 

és törekszik, hogy nivós, szel

lemes és szórakoztató előadá-( 
sokkal közkedveltté ‘ te^ye ma-‘ 
gát a nagyközönség előtt š 'ez 
sikerül is neki, mert nem ki

méivé sem költséget, sem fá
radságot, mindig olyan művész
gárdát szerződtet, hogy azok a 
legmesszebb menő igényeket is 
kielégítik.

Mi csak rövid ideje ismer
jük, de már annyira megszok
tuk, mintha mindig itt élt volna 
közöttünk és hogy most egész 
nyáron át itt fog bennünket 
szórakoztatni művészgárdájával,

melynek tagja Árnyai Károly, 
Budapest kedvence, Szegő Jozsa 
a Nagy Endre kabaré elsőrendű 

művésznője, Virág Sacza, elő

adó művésznő, Szegő Poldika, 
naiva, Lonta Heddi, a legbá- 

josabb szubrett és Halmai Vil
mos, komikus. Ja igen, Önök 

azért érdeklődnek, hogy mit 

énekelnek ?
Csak nem fogjuk potyára a 

műsort elárulni, a ki kiváncsi 
rá, az hallgassa meg az elő

adást.

Képviselőház.

Budapesti tudósítónk telefo
nálja az ülés végén Saftgrün 
Izidor szocialista képviselő a 
következő interpellációt intézte 
a közoktatási miniszterhez:

1. Ván-e tudomása a kegyel
mes urnák, hogy Szabadkán (a 
Pannónia kávéházban) ma kezdi 
meg Kovács Emil igazgató ka-



RENDKÍVÜLI HIAD9S
m í£Gj i :l e n ik ;.m in d f .n r l n d k iv u  i i-sktbf .n

K i  ’ d o h i v a t a l

Pf fip. VtPBei Mz U B3?
Ttlafon 4 - 7 6 .

S/erkos/li

FÖLDES SAMU Hossuth-a.. Vojalttbái
Telefon 3 - 1 0 .

Párt és egység.
Nagy körültekintés kell ahhoz, 

hogy az ember megtudja választani 
azt a pártot, melybe rés/takar venni, 
ha tudjuk, hogy hol kínálkoznak nz 
előnyök, úgy meg is van a mód, 
hogy mtért és melyik pártot vá- 

(1m m » de még könnyebb az, ha 
kén ruha áruházát kell választani, 
ahol szabad bemenet, ingyen kis/ol- 
gálással jól és olcsón megvásárol- 
hatja úgy a kész férfi öltönyt, gyer
mekruhát, női felöltőket, mert ha 
elegánsan olcsóért az ember felru- 
kázkodik, könnyebben beléphet hár- 
Melyik pártba, mert az ember ha 
valahova megy, mindig a ruhájától 
lesz megítélve. És ha szép ruhát 
akar, úgy csak FMdes Samu kész 
ruhái a legmegfelelőbbek minden 
párt egyesüléséhez. Legalább az ed 

tfg elért sikerei azt bizonyítják, mert 
FMdes ruhái solr kitüntetést és ok
levelet kaptak már.

A Rendkívüli Kiadás célja, min
den embert felvilágosítani, hogy be
vásárlását hol esiközölje, hol a leg

olcsóbb és legjobb a vasjriás, ellen- 

S'ilyo/ni a di.ig.'is.’igot, megisii’er- 

ktni ;iz egyes ej árucikki k furg.i- 

loinbahozataláról és annak ái.uról, 

ho^y azt icentiil szebben, olcsóbban 

a nagyközönségnek hozzáférhetővé 

tegye. Llömozditani az ipart, keres

kedelmet, nagygyá, hatalmassá és 

versenyképessé tenni, ezért minden 

rendkívüli alkalommal Rendkívüli 

Kiadást hozunk forgalomba díjmen

tesen a nagyérdemű közönség ren

delkezésére.

A nagyérdemű közönség szives 

pártfogását elvái v.i tisztelettel

a Rendkívüli Kiadás 
s/erk. és kiadóhivatala.

Országgyűlés.
Jelen vannak a/ Összes miniszte- 

lek és az országgyűlési képviselők, 

hitelesítik a múlt ülés jegyzőköny

vét. Napirenden az altalanus, titkos 

és egyenlő választójog. kitr/ai 

7sufioLisig megtelve. Nagy /aj a 

jobb és baloldalon, az elnök c^-n 

gel, végre lassan a kuiclyck Iu 'h ::-



ElMntétl árak: 
ü g é t t  érre . . 5  írt —  kr. 

>*a é m  . . . 2 fct 6 0  kr. 

Negyedévre . 1  frt 2i  kr.

EfyM ui« árt 10 kr.
SPORT, H IR D E T É S I ÉS K Ö Z V E T ÍT Ő I É R TE S ÍTŐ . 

- =  M E G JE L E N IK  M IND EN S Z O M B A T O N . = -

SxtrfcMttfaág 
é t k la iáh lvata t:

Y crtn ex^ xJo U , T-aű VmcUt. 
& r u u t i  állu m í* kötelében, 

hovt t i  elűfiielés! jién ick  i§ 
A l*p  sccllcm i résiét illető 

kötlem ényck küldendők/

Kérjük tisztelettel mindazokajt, 
kik lapunkat megtartani szívesek ' 

toltak, hogy előfizetéseiket' mielőbb 
beküldeni szíveskedjenekf

TiđztdtUd

az „Achilles?
S2erkeAzt»8rffe és kiadóhivatala.

Lapunk igen tiszteli olvasóihoz.
Az „AchilUs* lap XT. évfolyamának 

fennállása titán eddig időhöz nem kötött 
megjelenésé cél, annyiban változott, hogy mint 
hetilap, terjedelmesebben hozza a fontosabb napi 
és társadalmi közérdekű híreket is, s a sport 
.rovatai ágy mint azelőtt, az „Achilles** egylet 
érdekeit minden irányban előmozdítani fogja .  
Sport hirei rendes levelezőinktől és a külföldön 
levő Conzulaink tudósi fásaiból erednek.

tisztelettel 
az „Achillesf*

tztrkesilőséye ét kiadóhivatala.

A zentai Mggakorlatok.
Zent* (te|iteml»er 2 1 .

Pont 7 órakor érkezett meg a királythozó udvari 
vonat a fe'diszitett pályaudvarba, hol százezrek soka
sága élükön küldöttségeikkel, egetverő üdvriadalommal 
fogadták Ü  felségét: * Kljén a lirá h f* .

A  perronon báró lleck táborszernagy a vezérkar 
főnöke, és Lobkovitz herczeg hadtestparancsnok meg
jelentek jelentéstételre. A  k irá ly kiszállás után báró 
Beck tábornagy' jelentését fogadta, mire Yojnits fő
ispán felé fordulva, k i beszéddel üdvözölte Ü felségét 
s hangsúlyozván Bács-Bodrogh vármegye és a szom
szédos törvényhatóságok küldöttei, valamint ezen vár
megyei, egyházi és polgári hatóságok, Zenta város ta
nácsa és kypyjselű testiilete legmélyebb jobbágyi ho-

dolatát s ragaszkodásuk nyilvánulását. Erre felhangzott' 
a népáradot lelkes kiálltása »éljen a királya. Ü felsége 
körülbelül e szavakkal válaszolt. Legfőbb hadim kötel
meimnek megfelelve örvendek, hogy e történelmi város 
területén megjelenhettem. Szívesen fogadom hódolatuk 
kifejezését, v igyék meg köszünetemet küldőiknek is. 
(Zajos éljenzés).

A  k irá ly  ezután Vojnits főispánt, Csúszka kalocsai 
érseket, Majorossy püspököt, Opacsics gör. kel. püspö- 
köt, a megjelent cv. ref. lelkészeket. Appel Kde zentai 
apát-plébánost k itüntette  incgszóiásokkal. A  k irá ly  
ezután katonásan köszönt s a várótermen keresztül 
menve lóra ült, katonai kíséreteivel követve, a fcllobo« 
gózott utczákon két diadalkapun a tiszai hídon át, a 
Torontál megyei területen fe lá llíto tt hadtest harcvonala 
elé lovagolt. S o tt a jelentéseket átvéve megkezdődtek 
az érdekes hadgyakorlatok, m it azonban a közönségnek 
alig számottevő tagja lá tha to tt meg, mivel a rend 
fenntartási intézkedések vissza ta rto tták  a kiváncsi 
néptömeget. —  A  gyakorlatok érdekessége egyike vo lt 
a Tiszán való átusztatás, 8— 10 lovat egy csoportban 

j s több ily  csoportot tereltek be egyszerre nyereg nélkül, 
i A  legénység vízhatlan levegővel te lite tt zsák csolnakon 
| a lovakat kantárjaiknál vezetve evezett át. Valamint 
| hasonlóan szállították a tüzérséget, kisebb részletbe 
| széjjel szedett ágyúikkal. A  csapatok átkelése után 
I megkezdődtek az előkészületek az elléptetésre, mely 

czélra a kirá ly Eugcn szigetet jelö lte k i, s ezalatt óriási 
közönségnek volt alkalma sorfalat állni.

Vojnits főispán, a város' és megye küldöttségeivel 
a k irá ly i sátor és az Eugen-emlék között foglaltak ál« 
lást, várva a kirá ly megérkeztét.

A  felség nagy katonai kíséretével az Eugen-emlék 
| nyugoti oldalán foglalt állást, mire megkezdődött a 

lovasság lépésben való elléptetése. Harsogó trombitaszó 
kíséretében, balra való kanyarolással Ö felsége e lő tt az 

j Eugen-emlék m ellett lovagoltak el. A  lovasságot a tüzérek 
j  követték, melyeknek sorát egy század huszár zárta be. 

Az elléptetés után a k irá ly kísérete élén lépésbe lo
vagolva a sátor elé, hol megállott s e szavakat intézte

I Vojnits főispánhoz. Zcnta város emelte e szép emléket 
< a dicsőiilt hadvezérnek? — Igen is felség —  felelte a 
! főispán. Zenta város háláját iparkodott a nagy hős 
j iránt lerónni. Szép és hazafias te tt a várostól, —  monda 
j a felség s igen örvendtem, hogy láthattam e szép 

emléket. Végül Ö felsége búcsút vett, lóhátról megfi- 
| gyelte az emléket, azt szépnek és történelm i fontossá-



Előfttttés-ár: S Z A B A D K A I
i*vr»* . . 

>V!i'\ i<» . . . . 
JilV.' »*iIrVrf» . , 
i.jjv .

4 frt.
Í  f r i .  
1 irt . 

X» k r

Cfly példány 10 kr. FUTÁE
Sxrrki-zlMilf 

lUklAkt, ViniN kát.
Kt-zira*-«k 

am  adataik »••%/

Kiad-Iilt if *1
B u b td k k  V # r * * »  h * t

Il-ik  félév* đ-ik mutatvány-isim. Ssibidki. 1889 augusztus 34kin. Megjelenik.atomhatott.

.1Z Oi'MZitf/OH- WrHVH tJ4‘k.

Az . A r li i I I c h • S |> ii r I • I! ^ \ 11* i- \ itmcii\ cin 
folyó év an;;ii*ztu<< hó 4. é* 11-éri l':ili«'s<»ri a li»i:ili-;ifi'iir 
i* !>•“ ' au hozva. Az ori*zái;o-» atlih-tikai \cn*envck
esél\-ár\elé* ( . ( .... !-) tál Határtól ;| kö\i>tkc/o (.(»! • >U :if

vettük :

.Mit ktiHZ«»iilii‘f Ilonunk közc-jé-z^éjííijjyi s/.rtn- 
jMiiitbóJ nz athlctikai versenyeknek ! 'I’ülili i/hcii in lát
tuk inilv kifejlett *zép görö.; alakok jelentek meg ver- 
Heny-|>ályaiuk<»n. Az athlctikai *pnrt mindeddig am.i^i 
áldozatot m követelt egyesületeinktől, tnij; azok ki/áió- 
lag rt tagdíjakra voltak szorítkozva.

Kz okhol minden korszerű r^vlctlicii divuak a 
veri'erivfogiidaaok, melyek a 1e li e t ö n é g e r nviijt 
jak uz, athletikai elu hóknak, hogy eneflc^ födözhen»»ék 
kiadásukat. A versenvfogadásoknál f.dolog a « :• j «' k *• - 
f. o 11 * á g : Mimi „<• o ii <1 i t i ó l> a ii* vannak a \er- 
aenyzók y

K tájékozást nyújtja az . A c h i l l e s - «  |. o r t- 
e g y l e t *  *ivmri helyisége (Vcrmes-léle 8zóllómcző»é:;) 
a hová azc:iI»nii. természeteden csakis 4 frt •'vili- 
jat fizető taxiik, vagy vcim-iihv idomító vendégek I«'|»- 
hetnek.

Ám«!«' * nHgy-k<i/.ön««*  ̂ H/intén jognál k i'áu lin ji 
meg, hogy ö in részesüljön ily tájékozá-lian. Mily ón.i-i 
nagy összegeket veszítenek túj«*k««/illanná;: mi.iit lii/..- 
tiyitja a l»ordeau\i vcloci)»éd-veri«eiiv, a melyben M a i - 
«j u u i h »I e r i v r i . a  franeziák bajnokának \^ r <* .  
a melyet heavatott körük már két nappal elold* k i k c- 
r fi I h e t i* I I e n ii e k tudták, ii nagy közönségnek
1 iVHttt!«•*• kimutat«« alapján la m in rovancsnlható mi- 
gánfog»dái»októ| eltekintve !> e gy m i 1 I • ó • h é t *
• f á z  n y o I c z v a n k é t «• z i* r , t r a n r j á h a 
került.

A* lekiismeretlen gaz hírlapoké csalása ily nagy 
vesztességet ^kozott ; mert azok a nehéz hajno-
kot J i  i / tu  k K v ó z t I* n ii i> k* hazudtak. Tehát a 
közönségre fonton tudni ; minő .ronditióhair vannak a 
v<*r**»nyzók (**xt makitt az I*>;yh‘t nyári hrlyi^i'-^rlirn, 
vagv •* vi*rH*Tiv-|»álván ónzlflhrtui), i'n kik indulnak a 
nevi*zi*tti*k közűi. Kz. okhói rmdrztűk l»t* az. atlilrtha 
Trrneny fogdán liolyim'p‘l» h h«d mindi*nfi*K* nport rr* 
tcnit^Mt adunk,

l^y ano tt «'|»p oly »n y c r í  m* i  i  I y • 4 r v i>* 

r í  i t *  (pnol) tartunk, minőt ac ,A  c h i I I e a - e g y- 

I r  t" rendezett he m ir  a télen a jégvitorláa én k«r- 

caulyt veraenyei a lk a lm iva l; még pedig aion kftlöinh- 

aéggel, hogy nemcaak 5 í r t o n ,  hanem » á r  1 f  r t «> a 

tétek ia axolgAlnak a lapul; éa igv *  „ • |> o r t •  m a n- 

H f  k "  kin üaateggel ia réaitvehrtnok azokban é a e z  

é l t ü l  t e I j  e a t i j é k o x A a t n y e r j i e k i i I o g -  

k ö a e l e b b l  v e r s e n y  V á r h m t ó  g y ű a c t i  - 

a f  i r é I .
Ily ,peoI*H>k*t minden.nap rendetflak a ver- 

aenvek elótt; m«f pedig délután á én 7 óra kötött ax 
rgrlct nyéai. helyiaégéhen éa eatre H—lft-ig a Ueorgie- 

K iadja: a i .Irodaln i-T im bt.*

\it-i-fi'-h* u n  l iá / h a n . Mily óri.í- i ii . • v • 1 -' ' •*  • '  ••

r  ,|» «• o l “ -ok a z  .- im v n k n * 'k . I• i /■ • fiv if | >. < !•.•* • '• * »

l ' i l n x m  ta r to lt  ii.i i I i*  i '- ' k-it •«•■.! v t

( ffV^ llli* , a » I I a if i 'i ir  , t  ‘ [ \ f i i -i • • * • •*

•"» : I '2 t i / i ’ fH í .  a .|i I" hii-/<.ii<-j\ ■ *•.' 1 • *

in  n j io f t . >1. i* » «• h I* •• ^ »• I. h- .•••• J  f‘- • 71 I ' *

’.TIm- I. : k k •, Ir ró, r j ;  l. t- r . .. .11.; v i ■ .
Ti IV ró rt LM Ir to t  > ili. A /  i t l i  . i i .--'.v  t - - j  i ! <* 1 

litr/ai < i l lő /ó k o r  i*. h, ' . | . t  ■ un,

S /- . l.,.| k « . . -

Az . Ar i ,  ; l l .- >  - S , , o  I t . i: - y | . I . .
h  a d k a I • T  •• i n i - •• Lr » I <• t " f  >< \ :m _r i» r\ « * i

«*Htvr > o ra k o r  m -i »rny h i/o tr- í- ji ^ \ i i - . f i n i  

ta r t l ' a l i o o n ,  a iia jy . r m . i. ii li. j « ' ! . •

T á r i: y ; A  \*-i -< n\rk f «• jt• I »■ x . a ti«'\*/ ‘

 ̂ 1‘h 'iiM ‘k f»*!í»ont.i!.a r -  :i ’j r . - i j  1 .• .*i k i /< n i*«-l : \  » 
t á rg y a lá s  i. T i . / |« > l r t t i  I 11■ <1. \ m \ . - \ -

Utaséli tám id ó i akad tak  «
_ A «• h I I •• * s  |I .. r I i;  - V | ,. I - --I--L . I ■ • ■ -

liy rrr  > »!■'■ h a la d j- i  k . \ . _•. . \ \

„ S / a h a d k  ii . i I ,

l.-n-i'ir ■1.■ ■ 1 i v’.,
I i i i l n f  : 11, : 11 t • t • ■: .1/ ''ii.. • j\ , i ( *\ . 
j.u-ká\al t.ini i• I*• 11 * ].••< •/. i _s> 1 . *
. lw i i . ’ l f .^ x a  - ‘.1 .

in-/.' 1 fái. ti•• a/ ni i'- k if ii* m 'I
c é lo /l l i .  k itű n ik  .. I': Hl i - .  1- ..M l'l I • ! ! ._ •
íi/.P IIH 'lt. i-irx !••! I l i n ' '  '  i • * ■ i <"i'  ! ii 1 I, ! ' . • • •  « \  ^
K^\ l.“ h «*1 \ • ■ 11 \.nln! tii-k1111• v i •>. ,i . \

i:-v|. t--u. k . \I!i*j-i io\ ál.l,á . I i . i_'\ . v í i . • . 

é\v á ll le im :  |m i I í^  .il:t]i./al*á!\  iü  i *i i v • i * «

m á r  k é t é .  c lo lt  «*t • >-i r.-t r .* I I I  • . *

c ik k ír ó  ű r . m ié rt nem  \ i- /i a /  íi^\i*t i h .* 'íij\ o , ■ • *• , " i

lllitlt ille té ke -  fő i Ilin  e|é. A / o ; i l i .hí k/ i| |«ko>I io i * ‘ * •

alae-*otiy h o- zuva l é!. ,i n io !\ iifk  .t t .ik  it • •’ * i 

h o ^ v  a k ii«*zöhön áil<’i > cfHciiy > kii'-k fi\ k « * '  

zon . A  h o s /n  m in d ig  n e iu fe le n  •

h o s zúx a l ii • * in é lü n k , ni-tn \ á '.t'.'- 'IiriV . . <l< i k .*

I l ie ^ le n /^ z ü k  . llo jjy  a e ik k h e n  f * ! l  j I• 1!«■ 1111 >1 *• »• • •« . 
k ért a » »a jló liir ó ^á^ iiá l k ;i| ijim k  e lé g té te lt . V „ s ' » ’ . *• 

A o h ille n  S jM *r t- K iv ié t*■ .*»0 tu jy a .

L apoak  m ai ss im ábna  a u.mu k
kel foglalko/ó rénz. .Nemzeti Zászló* riim>t \ ’ \ ■

lóhan szerfölött Mlkalom^zeru eint olv lurl.ij<*i/a'iiti.i*, 
melp uraíMgon-veraenvekről nvújt közieméin ek»’»

V a jm i m a lm a  a jim ljak  ked\ea *«'» t»>>ttik 
nak a HudapeKten futandó *zenti*t>ámu|ii-|ő\er«."itl ^ 
alkalmából a Verseny Kogadáa Irodát (liudap***. 
Teréz-kőrut 10. azám.) Ihvenezer forint ő>adék. nn*#% 
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VI DÉK I  S P O R T
Eldllietéttk :•

Egy évre . . . .  6 kor.
Fél évre . . . .  3 .

Szcrkesztóséj él kliddhlvaUI:
* Braun nyomda. Telefon azira 302.

Pelelóa uerkmté: Egy példány éra 6 fillér.

MATKOVICH BÉLA Megjelenik minden hétfőn és a szükséghez,
lőgymn. tanir. képest többször is.’\

A közönséghez! j f f i í
Ha a szaksajtóra szükség van, ha egy-égy 

lapalapilás nem végtelen egyéni ambíció, törtető 
érvényesülés eredménye, ha az érdekes igazságot 
gyorsan, eleven szavakban adja a közönség tu
domására, akkor a * Vidéki Sport*-nak is lét- f 
jogosultsága van. Feltevésünk helyes, mert a ( 
sport ma a legjelentékenyebb kullurtényezö Ma
gyarország városaiban ; a közönség végtelen vágy- - 
gyal sóvárog a sportversenyek, iránt, lázasan » 
várja a versenyeredményeket, kritikával él minden : 
sportactióval szemben és ami a fő, terjedelmes 
tudósításokat vár a sajtótól.

A napisajtó azonban nem alkalmazkodhat a ' 
sport világ közönségéhez, mert egyoldalúságba

 ̂ ,„;.,A lAlAkK.... . . . . I “ **& .......................

olvasni íkai sportra vonatkozó közleményeket. ^ 
fczt a szükségletet elégítjük mi ki. Nem a főváros i 
szúrnám dolgozunk, hanem Magyarország '■ 
Összes vidéki városainak. Az egész magyar j 
ifjúságot, a sportért rajongó közönséget látjuk ; 
el friss és igaz hírekkel. Csalódni nem fognak ! 
bennünk, meit a hangzatosság, felületesség, bő
beszédűség és megtévesztés helyett a közönség ; 
nyelvén, az igazat tömören és színesen adjuk a , 
sportvilág tudomására*

A szerkesztőség.

A délkerületi bajnokság
őszi fordulója.

Az őszi forduló kimenetele ugyan nem dönti " 
el a bajnokság sorsát, de mindenesetre valószínűvé . 
leszi a bajnokság győztesét. Ez alapon nem nehéz 
jósolni. A favorit a Bácska, .de két erős concurren- 
sénck az Aradi atlétikai clubnak és a szabadkai 
sportegyletnek is lesz még beleszólása A »Bácska« 
nagy formájának rendesen ősszel adja tanujelét, i 
mig tavasszal a csapat gyengébb. De az őszi fordu* . 
lót is elnyerheti még az Aradi A. C. és a Sz. Sp. E. \ 
a Bácska clöl. Ha az A. A. C  megveri a Bácskát, I 
meg a Sporlegyletet is, úgy kétségtelen, hogy ö lesz 
az őszi forduló győztese. Ha a sport egylet veri ‘ 
meg kél riválisát, akkor viszont övé lesz az első- | 
ség Az azonban bizonyos, hogy az Őszi. forduló < 
sorsa szabadkai pályán dől el és pedig tula|donké-

pen a sportegylet városligeti pályáján. Ha a sport
egylet az A- A. C ol leveri saját pályáján, de a 
Bácska ellen vészit, ügy csakis a Bácskáé lehet a 
pálma. De a Bácska a sportegyleti pályán könnyen 
vereséget szenvedhet; a sportegylet saját pályáján 
ugyanis még soha sem kapott ki Az A. A. C azon
ban szerintünk csak a második vagy harmadik he
lyet foglalhatja el, mert a döntő mérkőzéseit Sza
badkán játsza el. Győztes tehát a Bácska lesz, de 
csak a sportegylettől kell. tartania, ami a szabadkai 
footballsport nagy fejlettségét tanúsítja.

6 délkerületi bajnokság állása

* M é v jiteMU M m í. kétralék
r«m.
•ilm

Bácska 7 ;7 • — 2 14
...  • ....
Aradi C ". •  '.r.v;

Szabadkai Sp E. 3 V c r, 7  7
Szeged... _

........
. . . . . . . .

3- :K . ”‘C.......
Aradi T. köre ’*iT" T ‘ *2..

Újvidék , 3........ } — a ; .... i
. . . . . . . .

T. kinizsi Sp. E X v í r '
, Aradi Torna E 3 — -  -i1 3 c . • -

• ~ .• ■ -;.v.. r-i

Sz. Sportegylet. — Aradi Atl. C,
bajnoki mérkAzéa a városligeti pályán,

A Sportegylet bajnoki»csapata legutoljára mint* 
egy 6 év$ ezelőtt találkozott az Aradi atlétikai dub 
csapatával Aradon. A sportegylet akkor formáiénak 
tetőpontján állott, mig Aradon a sport jóformán 
gyerekcipőben járt Győztes 5:1 arányban Szabadka 
volt. A szabadkai csapatot a közönség lelkesen ün
nepelte. Az Aradi Közlöny pedig a következőkben 
emlékezett meg a mérkőzésről :

. >A szabadkai vendégek mindnyájan magas 
niveauju játékot produkáltak. Szép szál erős fiuk
ból ált a csapat, kik úri. módon, fairül jálszanak, 
támadásaik átgondoltak és gyorsak, a védelem biz
tos és hosszú rúgásokkal támogatja a csatársort, 
melynek léiké a középcsatár Šztantich, a balszél A  
Kuluncsics. szédítő iramot diktál, a fedezetek szinte 
áttörhetetlenek. Sokat tanultunk tőlük«
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kutyái Sport Újság
A SZABADKAI SPORT-EGYLET HIVATALOS LAPJA.
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K l ö f i z c k S c k :  j

llelyhcn: ! Vidókcn:

F^y évre . . 6 kor. ! Efiy évre . . 6 kor. 
Félévre . .1 . ! Félévre . . .  3 „■ !

1‘clclős izcrkcsitö:

MATKOVICH BÉLA.
Segt Jsu rk tu tó :

LIMPERGER LÖRINCZ.

Egyes szám ára 6 fillér.
i A k a d u n k  m inden hétfőn

Szerkctitóftlg ós kiadóimat«! HlttTH Al A|)Al 
kflnjmjumdÉjM (Batthyány-utca.) Ttlrfun 5 »

II szabadiul sportviszonyob.
Ha a szabadkai sport törté

netének évkönyveit forgatjuk, 

Szabadka város oly dicső múltra 

tekinthet vissza, aminővel egy 

vidéki város sem dicsekedhetik. 

S most? A sokat emlegetett, 

sokat irigyelt Szabadka az utolsó 

helyek között lesz kénytelen 

meghúzódni. Keressük az okát. 

Tán elsatnyult azóta ifjúságunk, 

elkorcsosult nemzedékünk. El

lenkezőleg. Ifjainkban annyi q 

lelkesedés, a testedzés a spoit 

iránt, hogy lelkünk örvend fö

lötte. S mégis a sport téren 

csupa sivárság, csupa tarló, 

csupa eredménytelenség. Inten

zív sportéletnek, szervezettség

nek semmi nyoma.

Vagy lehet ott szervezkedés

ről, eredményes munkáról szó, 

ahol nemes vetélkedés helyett 

folytonos ellenségeskedés ve

zérli az egyesületeket, Amig a 

szabadkai sport egyesületek kö

zött a feszült viszony nem en

ged, addig ne is álmodjunk 

sportunk felvirágoztatásáról.
Ugy látszik városunk egyik 

vezető embere, dr. Vojnits Fe

renc főjegyző is éles szemével 

fölismerte a minden bajok for

rását, az. ^ellenséges viszonyt 

egyesületeink között, mikor el

nökké való megválasztatásánál nek bajnoki méiközése van, 

nyíltan kijelentette, hogy a sport- hogy anyagilag és eil.teileg 

,nak barátja lesz, de csak ugv, is megkárosítsuk. Urak el a

i ha a sport egyesületek a jó szétvonás szellemével! Jusson 

;viszony megteremtéséi] szívvel- eszünkbe a klasszikus mondás 

;lélekkel dolgozni Jognak. Hí. nagy igazsága: „Divide el im- 

Vojnits’ Ferenc intentióihoz tel- pera.u Ossz. széjjel és ural- 

jesen hozzájárulunk, de nem- kodsz. Vidéki ellenfeleink ve- 

csak jóakaratunkkal, hanem szedelmesen fenyegetik hege- 

! megindított lapunkkal is. A moniánkat még a football té- 

: sport propagálása mellett cé- 'ren is. Lapunk az összes sza

lunk a béke fültétlcn megte-1 badkai sport egyesületek érdé- 

jremtése. Valljuk meg őszintén, I keit szivén fogja és akarja vi- 
négy sport egyesületünk van siselnl. A legnagyobb btialóm- 

egyik sem áll hivatása magas- j mai forduljanak lapunkhoz min-

Után. Miért? Talán mert sokjden ügyükben. Mindig szolgá-

, Szabadkának a négy egyesület ?|latia kész barátokat találnak 

jNem. A baj főforrása, hogy bennünk,

fezek az egyesületek mintha; Ha a jó viszonyt megterem- 

csak elvükül tűzték volna /i : tettük egymás közt, szó lehet 

„ha én nem tudok boldogulni, a szervezkedésről, virágzó sport 

te se boldogulj.“ Széthúzás, életről, akkor elmondhatjuk mi 

: gáncsvetés, aknamunka jellemzi is koszorús költőnkkel: ,A  

munkájukat ahelyett, hogy azt szabadkai sport újra szép lesz, 

mondanák: .szeretem, lelkese- méltó régi hírnevéhez.!- 

dek az egyesületemért, de a Adja Isten, hogy ugy legyen, 

tiedet sem gyűlölöm. Barátom Béke velünk! 

egy a célunk. Kezet kézbe! - • -

Vállvetett munkával előre!“

„Ilyen életet, ilyen felfogást 

szeretnőnk mi belevinni egye

sületeinkbe. Szolidaritás legyen 

jelszavunk s ne iparkodjunk:

pesti csapatokat lehozni épen; Sz«rkésztAs«R és ki«d6hiv«ial Hirtto 
akkor, amikor társi't’yestiletünk- Aladár könyvnyomdája.. Telefon 57Jt

A Szabadival ^port Újság
előfizetési á ra :

Helyben egy évre . 6 kor.
„ fél évre 3 kor.

Vidékre egy évre . 6 kor.
fél évre . . .  3 kor.
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— JUbert apó : Amelyik jobban viseli magát\ azé lesz ez a nagykosár- 
mindenféle.

— Z # a c r ik a  : Azért is rósz leszek, mert úgy is tudom, kogy nem az enyém 
tesz. . .  Gyi vesszőparipám/

6 fr l; M é r ra  3 f i t ;  » ' f j ' d  ówa 1 írt 60 kr. El&fiirtui 1-b«* % li»dob it .«» !b *n : EótTö*.nt«»ó#% *isfW » k ia b á l 
lu f t  kta?«* 4* papirk*r*»i»4ésl>eo, a lap tz t lkn ii r é m  ia kbld«*d&.
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FOafapolták Hárított U-
A SZABADKAI BOüBOLOE* HIVATA108 LAPUM. uri.~ukb.i

A  férjpótlékról.
Irta : OtrwmUcsymf — FmUm Elvira.

Gyenge nemem gyöngéd gyöngyei! 

Testvéreim a férjtelenségben!

Hozzátok szólok d e t r o n i z á l t  bál- 

királynők és m a t r o n i z á l t  bakfiis- 

konzervek, a kik még mindig szerepel

tek,- holott neveitekkel a báltudositók- 

nak immár harmadik generatiója ve

sződik. Halljátok meg ti is, hervad ásnak 

indult ibolyácskák, a kik a nyilvános 

szerepléstói visszavonulva, bús magá

nyotokban naphosszat elhimezgettek 

egy~egy ingbetéten,/ melyet vágytól 

égő férfi szemek nem fognak látni soha.

Zokszóra fakaszt az az elszomorító 

statisztikai tény, hogy Európában min

den 100 férfiúra 131 nő esik.

Mi következik ebhói ? Az, hogy min

den nónek csak háromnegyedrész férfi 

jut osztályrészül.

Mit csináljunk mi •/« rész férfival ?

S ha legalább mindenikünk megkapná 

a maga */« rész férfiát, még hagyján! 

De hányán vannak azok a szerencsét

lenek, a kik daczolva az idó hatalmá

val, egy egész -emberöltőn át küzdenek 

vágytársnóik légióival az Őket jogosin 

megillető rész birhatásáért.

Milyen őrült verseny, mi

lyen ádáz küzdelem az, melyet 

női méltóságunkról megfeled

kezve kell egymás ellen folytatnunk 

a fókötőért. És —  valljuk meg —  a 

legtöbbször eredménytelenül.

Mert az istentől elrugaszkodott fér

fiak, visszaélve szorult helyzetünkkel, 

börzespekulácziókat űznek szivükkel és 

kezükkel s a nők részéről mutatkozó 

keresletnövekedéssel szemben beszün

tetik a kínálatot, sót mesterségesen 

felcsigázva Ádám-juk*) árát, valóságos 

•ring«-et csinálnak.

Vagy nem-e hajmeresztő jelenség, 

hogy egy másodosztályú főhadnagy 

20 ezer forinton alul nem kapható; 

hogy egy közepes minőségű fiskális 

egy «fél ház»-ra taksálja magát s egy 

patiens nélküli doktorka ára 15-20 

ezer forint közt variál.

Ez az állapot immár tarthatatlan. 

Ezen okvetlen segíteni kelL

De hogyan ? Mit kell tennünk a baj 

megszüntetésére ?

A  felelet igen egyszerű. Mit tesz a 

jó gazdasszony, ha a csirkéskofa ki

tartja árából a cárkét? Ott hagyja a 

csirkét s tartózkodik a vásárlástól, mig 

csak a kofa meg nem puhul s nem 

adja a derekát.

Ezt a példát kell kJtotnünk. Rajta 

tehát! Kössünk véd és dacz- 

*) N« Uitćk VaM’Adámot értmil
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M EGJELFNIly^ZOM HATON.

Heti nóta.
Vi/keresztkor. - -

Vi/kcreszi, liugy vasárnap volt, 
Hibanak hí/ luha ez' —
D o  cs ö n d e s e n , m ert hát erről 
A l i  télié t, ;iz se les? ?

hogy így csúszott a naplárh;, 
Hopy tartoznék az ide?
Azt szeretném én csak Ifldm: 
Kinek mit li®z es. ibe ?

Korcsmárosok, gondolják meg, 
Keresztelni ki szokott ?
Vagy úgy hiszik : kereszt vízzel 
Tüzesebbek a borok?

P o litik á n k  nag y tavában 
.' avarnak e sok v iz e t?
Mert, jó urak* ugy e biz’ az, 
Valahogyan csak fize ?

y-Zk-. \ U*á

Garantirozott hírek.
— Délvidék? Oézának egy régi ismerőse azt 

vágta a szemébe, hogy zsaroló, vérszopó, szipolyó 
stb. 0 erre a rendőrségre rohant, mondván, hogy ö 
• vádak következtében flldőxési mániában szenved s 
óhajtaná, hogy a rágalmazó (?) ne boldogítsa becses 
jdenlétévd Szab*dkáL-Nem tudjuk a rendőrség mw- 
dorgálta-e e becstelen kívánságáért, ut sem tudjuk 
kiosztotta-e, hogy ily vádakért csak bírói utón keres- 
bet elégtételt, de aHg hlauflk, bogy 6 ezen vádakat 
valótlannak tárttá, kfliőfliben nem nyelné el. mint 
zó pulyka i  hámoanít diót.

L A  k o r d t a á r o i o k  tiszteleg te k a
Htoiayférfiwaál. Vui Mctfk valami atMOi-

ság. A  nem ze t ugyanis a k o rm án yíorfiak to l és 
k o r c s m á i t o k t ó l  egyaránt a/t kívánj.«. h o g y 
-lis zla  b o rt öntsenek a po hárba.

Dr. Krlrse rendöralkapitány *lemondoti az állá- 
sáról. E liirt £ városban lemondásul fogadták.

A színészek az Otílián kivéliázból kimaradlak. 
Úgy látszik, hogy megelégedtek a kávéházhan ural- 
kodó >gyöngy? allapotokot.

B ra u n  H e n r ik  szenvedélyes ollozó, rokonszenves 
hős, rettegett párbaj iiiéna és öiöktKéiflV jtikezési 
állományban levő vőleyényjelölt önbecsérLkének 
naponkinti esésének bulletinjeit lányos apáknak tájé
koztatóul hajlandó bárhova megküldeni.

ő f e l s é g é n e k  feltűnt, h o g y  Pest n a g y o n  
épül. H is ze n  mi is épülnénk, ha Ő fe ls é g e  nem  
bécsi recept szerint g y ó g y k e zd te tn é  a m a gyart.

M i n t  az anyakö n yvi hivatal jelenti, az elm últ 
héten a kö ve tk e ző k kötöttek h á za s s á g o t: E b e n - 
hardt Jó zs e f m arffiido kto r, S va rc N á c ik á v a l; 
M u k its  S im e o n , B iró  K á r o ly k á v a l; K e p e s  
T ib o r , B raun H e n ric s k é v e l; D r . P a t-k  B é la , 
A v a s  M a n o k á v a l; U  Ac>  Je n ő , K e n é s z  Ig - 
náczkával : P e rtirs  E r n ő , Takács Ja n ik á v a l; 
D r .  Fa rk a s  Fe re n c , Pe sti Ihász L a jc s ik á v a l; 
D r .  K le in  M á ty á s , D r .  Vécsei S a m n k J v a l; 
Sugár Béla, R o th  A r m in k á v a l; U r .  K le in  A d o lf . 
G y ö r g y  A m o rk á v a ! ; Pu sztai Béla, V a jd a  ja « 
b ik á v a l.

N y o m o z ó  G é z a , az o ro s zlá n y  (!ö w ) s ziv u  
rendőrfo galm azé eg y rendőrt, mert az e lfo g o tt 
egy betörőt, egy ko ro na 25 fillérrel tünte tte 
k i  H a g y já o ! H is z e n  N y o m o z ó  G é z a  M é g  
annyit sem érdem el, m ert m ég soha nem  f o 
g o tt el eg y ctifk e to lva jt sem .

A z  „ O t t l l t l l ”  kávéházban botrá n yo s álla
p o to k  u ralkodnak. —  M in d e n n ap  verekedéack
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Humoros hetilap HU'As \ v:; M rg jckn  ta i irn a p .

S i z t o s  j e l -

tUUemr : Ugy e édewin na iv o n  meleg van /

SzéJmmöMvegy . N em  tudom . N i l a i n  m ég a hárnáró  n rm  em elkedett.



BOMBA
Szerkeztőség é í  kiadóhivatal:

U P SIT Z -F É L E  KÖNYVNYOMDÁBAN S Z A B A D K A . | HIlíDE
IEC» J E L E N I K  M IN D E N  V \ s AKN\\|>M E G JE L E N I K  M 

K IE S E K  I* E L V I T  E ll’NEK A KIAD()HI\'AT.‘.Ln \>

fi ''''\\
Bomba. k u.'.i'y Egy élősdi kalaDdjai Szabadkán.

A  m a i n a p tó l e zu tá n  e cim c n  h e te n k in t 
m e g je le n ő  tá rs a d a lm i la p o t iru n k  O l v a s ó in k  
elć v is s zü k  a s ző k é b b  h a zrin k íe rd e s é g e it P e l
le n g é re  á llítju k a z  el»Nsdieket. K o m o ly  k ö z h a s z n ú  
tu d n iv a ló k a t  tá rs a d a lm i u jilá s o k ' e lő h a rc o s íu  
le s zü n k

N e m  fo g u n k  s z e m é lte k e t v á lto g a tn i de nem  
is n y ú jtu n k ' tért ^  m a ^ á n  élet fe s ze g e té s é h e z. 
A  s a jtó s za b a d s á g  vé d e lm e  r la lt  o r o z v a  ré m  
ra b o lu n k  becsülete t. V é d e n i és k tizd e n i ló g u n k  
.i, :^;i' 'M .V r t .  A  S -ijiű  a lá v n ln  r:iblói< 
k e ll. l e g w e r  le s z e lap e lle n ü k , s zo lg á im  l ó g 
juk a h a m is itla n  k ö zv é le m é n y t m e ly e t u g y a n  
nem  mi c s in á lu n k , de mi a z t  n y o m ta to tt  b e tű 
vel m e g ö r ö k ítjü k . P u s ztítá s t te s zü n k  a p e rv e z 
e lö s d in  m in t a b o m b a  s n y o m u n k o n  jö n  a 
tisztu lá s  uj n a p ja . H u m o r r a l  és k o m o ly  s z ó v a l 
e g y a rá n t  k iá ltju k  in d u ljo n  becsülettel ú tjá r a  
a » B o m b a .«  s ha r o m b o l is ro th a d t te s te t, m e s 

.tisztítja  tá r s a d a lm u n k a t a b ű z tő l. A k k o r . m a jd  
ha h iv a tá s á t b e tö ltö tte , nem  f o g  s is te re g n i t o 
v á b b  H a j  pu s ztíts a  h á t a  fé k e ly t a p a r a n izm u s \  
a » B o m b a  «

Valahonnan a felvidékről ideznvart egyén jelent 
meg a szabadkai sima határon. Mindenki speditőr ko
csisnak nézte Egyszer csak botrányt csap, t'o/.tcsst-es 
uri cmbcickbc köt s I irlapi nyilatkozatokat (es/.. A 
békés szabadkai polgárság nem ebrudalja ki. Erre m’íc 
bál'*r '.'i gr<t vcS7 s lelt szerkesztő ur.

A uj karierjct ti^v kezte, hogv m egfenvc^teít 
mindenki’, hogv kiteszi lm nem hirdet szeny lapjába 
A jámbor embereik fizettek csak  ̂ Szerkesztő \r  vduk 
Ki n? ke : jd n. Erkoles bíró lett. A bezsebelt pénzt koiiy- 
n\ címűén pezsgőzte cl A biro>/, >k i.igalm uz..^rt 10.^- 
b a-u  Ítéltek <i kelme azért párbaj >zott s inasokat m- 

’e^tet. A n\.i n.l i n.ilx p.ein fizetett. Szcr<j'". ki/-- 
N,»i ..u’ke; Č, > 11.) e n ,v rc k u  Oirnnlu >/.i. ínteieu 
timadasnkkal ostromolja, c -y  másik ny.indát i ;  beid- 
ó?ott fl rendőrség búnugvi tv-rlá l^ávJ is összeütköző >bc 
jutott hogy c7. az clósdi kicsoda nem más mint ki 
n lerhnikni okokból gvakran szünetelő lapjára a hir
detéseket előre felveszi, minden szabó ós czipész 'párost 
lepre csalt kinek nevét nemsokára hem mi hanem a  
nürton felügyelőség fo^ja feljegyezni.

Ki a sajtó szabadság orvé alatt fosztogatott, ez 
az egyén meg\^ szinhazba szabadjegy gyei s meri magát 
hívatlanul polgármester védojenek. s színigazgató barát
jának feltolni. Knvóház/ikban kötekedó strohuian ki tiz 
sz.St se tud leimi. Mások bérence. Szerkesztői mániája* 
megszedhette s rohan az őrületben, ennek az ajaknak 
egyéb csínyéről a jövő számunkban fogunk leszám olni,

" WW

S P i T Z E R  E R N Ő  V i l l a m o s
világítás

Tés erőátviteli berendezések ------  képviseletek

m űszaki irodája  é s eleetrotehnikai cikkek raktára  
Telefon sí. 422. S z a b a d k á n  Telefon u. 422.
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Olvasóimhoz!
F e ltá m a d u n k  !

Mi nd n y á j u n k na k  hi rm.mk k*-': « . ■*. ' - zaha-
di to i geben.  mer t  a tenvek a k « d  >k^-1 meg 
ke ll. n< v győzzek  ar:- <!. h, «. ada^- \an

F e l t á m a d t a m !  Mas  7a: - \ba;-  más tarta 
l ' imma l  f e l t ámasztom ::-*rlap;r- *i műk* -dusemet.  
tsokan lesznek,  talan a tohbseg.  a kik m o s o 
l yogva *s aj i-rv ; v g \ .. s / t ve  fogadlak a hírt. a 
: i ;n  T. (i >gy íme ez a K e p e s  mar m r g m t  mo.  
^('1' AÍik. nem tmd r n ug t o n  m a : :: dm.  [ vek ne k  
bar ^zanako7\a mosnia o^nak e> >z:maK* >z\a 

h ig \ g v e s z t i k  aj kukat  mégi s igazat adok.
M o z g o l ó d o m  es tu m !. i d o k m \ li l: r< »rí m a

radi!;. mer t  a w m m n . n  an a /  i ras kém* s/ere 
Sokan meg az /a f ogadlak  ez; a iapot .  tu »gv 
felesleges - ni:« • < i rganum.  a mei \  r u m  szoigaha 
a i  ul turat  es a íe.v. íágns< .d« >ttsa„ eszme-;  hze*  
kei a kétkedőkét  : g \ekezn i  l og o k  meggyőzn i  
a r el len ke zőrői

A e adura szolga'ntahai i  ar .v lég ele-; es 
i lég »ol szerkesztet t  lap all nálunk Szabadkan 
A tel v dagns odo i t s ago i  en nem akarom szo l 
gaim. csak f e l v i l á g o s í t a n i  akarok H o g y  jól  
i smer t  frazissal  el jek.  erről  annyi t  mondhatnék,  
hogy  az újságí ró tol lával .  a íeI\ Jagosi to f ak - 
l yával  bele akarok vi lagi tam o h  társadalmi  es 
közgazdasági  a t t r r u t a s o k  el rej tet t ,  soiet  zuga i b i ,  
m e k ek e t  ez a mi  laikus meg nem ismer,  m e 
lyeket  ped i g  i smerni  kell  mar  csak azért is. 
hogy  óvakodn i  t ud jon  az azokhoz  való v i 
szony tó l  es közel ségtől .

K r ó n ik a  a lap cím e. S e m  is akarok  e g y e 
bet. m int h etenként kró n ikásn ak  b eá llva , k o s z o 
rút fonni az elm últ hét elhullott tö v is e ib ő l, c s o k 
rot kötni az ese m e n y ek  leszak íto tt v irá g a ib ó l, 
sz é tsz ó rn i a b o g á n c s o t , a szam értovi& et, csak

azért  i-. Ili g . :: hasznaiba;« • . r n  ag t i s / t a r  al:

t br l apia nkmak az a n . i ^  ha a. hog \  na- 
gy on  si»kv/o;  k meiet i emi l  ütnek < »:t t. s . .da, a 
h 'I r v m  k«. i;t-n v s/ , . n t  n. iK' ,oi i  g \  ak?.::i 
biz< un  •. is t a \  • /> kém. a : 1; i - p o ; / ,  ,t e l f o ' . - kka
ei t iai lgatnak o k á n  ^senienveket  es je.em « ,vk< 
r nek e k  mél tán g om b os tu re  l ennének tm ,‘i etok.

\  kik i i ’ oi a f e l tu /estő!  félnek : jp<«m te 
kint, v b e n .  azo-at  v. -;ík samal ra t ud o m.  r mr t  
az- >k :i • ■;r t -  *■.;> d. lap< -mát asn l ek  at t -»!. 
a m.t  ped.g a * ddv lap. i kt  ■ ! elvárnák.  h i o \  j  
ne\  uk benne u sz a k . k r . ,mkaz ‘ttak név se.raban 
Ls ott  is iesz A k:km k üiru«« lelni  váln i uk,  
azokat  »s sinnalo-]-. . n - * • r: L m  v v!er :  ! i- /, k ne
kik ^_.akr .m :« /  pe: •. z- k.  t ' / r u v i  \ .s z m ”
igv i k ézn : 111 ^ok  i zt azzal  r u ' . d ia l adn h <g\ a 
tol t i i zest  minél  r i tkab ia:', * : .. :n me^

Hat a r o / . i t t  i ran>orn.  az - .n. : N1,*tni i  ;i
terén es tekint>-tben az i gaz^agot  akar om szó!  
ga'm.  sokszor  csak u t o ' a - o s  r«'^is/ t ra.assal .  
gvakran meg elől e akarom w t i t e r :  az i ga/sag
fenvenek cso \a i t  A tarsadai omnak e^ kozgaz-  
daságn életünknek a m m  rakíeneie.  hog> targv 
után nem .:ell keresgetnem h e  a t i s/ t at  is f e l 
keresem.  nemcsak a p i szkosat  Sőt  az e l őbb i t  
szívesebben,  mint  az u t ó b b i ’

Munka t ár sam lehet mi ndenk i ,  a ki velem 
együt t  es egyet  erez. b e  a ki nem erez velem 
együt t ,  azt is szívesen f o g a do m munkat a i samul .  
mer t  az el l enkező nézetet  is t i sztelem,  ha nezet .  
Sorakozha t i k  zász lóm ala az. a ki a szépér t
tud lel kesedni ,  de az is, kinek a chn mque  scan-  
dsícusc sr I rcdvenc ol vasmánya.  Y'oi la ’

K e p e i  T i b o r
•  ..KV4«(fc*“ talál*« ***rk«*il4 jt



M olnár (ívu i^y .T

A ii11i .iii' 111 *ziné.»z-dn' segnek cgv 
<-|\hii niAitjijH kei ult a s/i "/-nyes, vas
ul. r.ai t><! Ív/ nte« szobában a i Hvatali rt 
miliőt rtllgLa Siratott i:P" K IIIH-
gyai 1 liali a

A nemzet; nznliáz egy- 
kuii zKajnoki nAgyja, 1>A- 
null. irigyelt művésze.
K.un hölgyek kedve.nrze. 
ki fél fiA« szépségében h 
kla-^zikus koiTA eml^kez- 
ielett, a bihan B7ár:nH-
. asu Molnár (íyörgy, tiít- 
^ikus voltához kegyetlenül 
ilítíunloKn végzé be földi 
pályafutását ée hagytA ilt 
.jtt a világot, melyben h 
.ml yen nagyi A emelkedett,
■ l\An széditöt b u kv A ke
rtit, egy néhány száz fu- 

imt »'Vi kegydijra és fi
it- léai e

l"/»vári színháznál — lajrtalom, csak 
az o vezeté e alatt — elenvéaztetelL 

nimd olvnn pihenő pontok szi- 
11<“ /.etünk éh tében, m«̂ ly »'k mindegyi
kénél ogy-rgV Oinl* kkT.Vr 1 1< ll* t M .'llrtl 
»iyigynek Al hí h n i

Ks u mig » gyes alkalmazkodni tud" 
h ■7''i'•7/tU'>'c< V kAs • V'-n^cilkig s7,o-

Mólnál tíyoigy. h Irg- 
nevezetesebb lirt'jikn>ok 
egyike vala. kimk Sha-
k'HpeHi'Pi Ajakit asm, lé-
ii) es, nagy koin'zepoziojii 
ívndezöi talentuma A mu 
gyár színészet töiténel- 
nének megirAját. lapokon 
► érésit ül kell. hogy maji 
Uiglalknzt a>?a. Pályáin 

kezdetétől egéhZt-u Addig
* inig annak zenitjére ju- 
ioit. annyi tényt áiA8»- 
lott é* annyi hasznosat 
hozutt a magyai ’ ■ziin'- 
-zetie, h<g_\ későbbi té
véiébe], meiyik különb« n 
<i Iihnyatld> rendes követ
kezni n \♦ i >■/.' k u k  lenri u pályán, 
gyöngéd rlné/t'M e .»zámitLátták \olna 
mkább, semmint gunyia é» kirsinylésre, 
mely élete javában egé.«z <'iove] illette öt.

A budai népszínház hatalma* nikeiei, 4 nemzeti színházban tovább tejlelt 
Sbakenpeai e-kultiiKz, a urpsziuház egy 
néhány fenomenrtlis aikerll h egészen 
inoli-iü k.v.teKl látványossága, a ko-

MOLNÁR CTÖRŰY.

katlan unin-ple* largYM maradink é* 
niHi adnak fényes anyagi kői iílményeik 
közepette, addig Molnár Györgyöt el
lentmondást nem tlirö természete inái 
idő elült elűzte m művészi központból 
és feiftkoia javában került bolyongaui 
a vidékre, meg nem nyugdodva sehol, 
és bosszú évek inul tán ismét visszAke- 
kei ült Hu lapestre romnak, multj*

árnyékának, hogy régi, nagy di< sóbég e 
színhelyén időnként érezze azt a  meg- 
alázt.it.ist. hogy még kegyelerakenyeret 
is sokajlák

Molnár György hatvankét éved kő-
inban hunyt <1. Szánandó váza volt az
egykori (Is11Ah fél Annak és utolsó,
í^r^szt m«g><telietetlen éveiben a  na  

volt szorítva, hogy szi- 
nésziskolát tartson és igy 
ktlzködjék gondtalan nyu
galmat érdemlő napjaiban. 
''/itlkAs helyzet-e még nép
színművek Írására is ra
gadta, de e produktumai 
rlfltt is csak a \r lrk i 
-zinpa lók függönyei hú
zódlak fel

Az ujabb hirlapii i-i nem
zedék kegyesen bánt el 
a sok méltatlanságot ért 
nsgy muvészszel é> úgy 
vi léki szerepléseit, mint 
■*/.mész iskoláját nielrg jo- 
mdiilattal karolta tel k i- 
vetkezeieHen.

Az nt dibi idob*-n azon- 
lián inai nagyon meglo- 
•t\\atkoztak a nitven 1̂-kri 
is A/, orec művész a 
nyálon hazajárt a Székely
földre. < sikmegyébe. hol 
rokonai laknak. Nagyon 
jó napokat élt itten a 
szerető rokonság köré
ben, de ngy látszik < sík- 
megye hidegebb klímája 
megártott neki s a nyár 
vegén betegen került 
vissza « fővárosba Itt  a 
betegség ágyba döntötte
- többé nem i> tudott1 ibniállani. Kgyedul házi- 

aí»>zon_> d aitai ápolva, elhagyottan feküdt 
a nagy muv< sí a ki egykor a magyaj 
színpad dics 'sége elkényeztetett alAkja 
volt.

Tenn i,>e mondanunk >*e kell — 
nagy pompával ment vegbe. A nagy- 
szegénység után fényes temetés Mai 
ez nálunk így szokás.

Legyen áldott emléke!
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IR O D A L M I  E $  M Ű V É S Z É T )  H E T IL A P j

A  M l C É L U N K .
Rodin mondta a nagy szobrász, 

bojy » «»> emberek félnek t i  igaz- 
liptói éa a haxudozást imidiik.

Lzek * szayak jutnak eszünbe, 
púkor útnak bocsátjuk lapunkat, 
hogy ezrei emlékezetébe idézzük a 
közönségnek a nagy igazságot, mely 
elSftÜnk, a ló ! ’ egy isteni bálvány 
bóptsko&k k i a tétlenség1 homályá- 
bÜ  éa dg? érézxük, hogy téroen 
ÍÖva imái keü foháttkodnwjk e misz
tikus ttallembot Ezt cselekedjek, 
tafrt lelkünk a művészei, a kultura 
istenét sxomjutanjt, hogy új vallás 
t&ltse el szettem! Világunkat. — 
Vallásunk megszületik, a müvéalet 
bálványozása csodás varázsban élteti 
lelk&nxei és erfít ad munkánkra.

ttjühödott ambíciók s pro grammunk 
pontjai, mint egy-e<gy iip» .sejtetik 
velünk a Nagymindenség hatalmát, 
melynek beláthatatlan birodalmában 
a szabadság fensége, az isteni akarni- 
yágyás és a beteljesülés egyesült 
Szelleme trónol.

Átszellemüken sóvárogjuk a pilla
natot, melyben térdenállva színe előtt 
lehetünk e nagy istenség zsámolya* 
nak. Már-már itt érezzük egész körei" 
sédben, de egy intő szózat meg* 
félemlit, hogy szinte erőnket gyen
gének érezzük.

S akkor látják, hogy százezrek 
lelkében felsejdül a vágy és fohászos 
arccal tekintenek bele az ismeretlen
ség erejébe. Szemük keresi az utat, 
de a tétova ki nem ismerésben elerőt- 
lenednek, a miként mi csQggedés- 
beo, ők atéltan megtorpanna!:. Most 
egymássá ismerünk. Megszólal ben
nünk a lelkiísmeret s ’oarancsolón 
egymásra kényszerít. Mi lelkendezve 
sietünk feléjük s szép csendben fel-, 
ébresztjük álmaikból, hogy harsányan 
betefuvolázzuk füleikbe;

— Látjátok istenünk? — trónusa 
a gondolat és az álom, a mi vallásunk. 
Térjünk hát hozzá, mert e világok 
végtelen bGnfertöjében a tétlenség 
porlasztja már erőnket 1

Mióta elmentél . ,  .
tiim im  lányiban rifpg  u  irtom,
^lorairOrdi ŰIj m  hajam kJ rí itüit uálaUt kutat 
é* rírtak, *«4rtaJi, kflnnje*r|d ériUtUJ, Iwjy jAau,
•íiu iiofMM.

Miit* (tiMBtlI irtrt* tajlkkJ Un < ktf*m , 
tobóc lijaan t  H iti,

miHitimvtiU,

Kapott hangén clrrtf u  én, 
nyújtja > pircir, mi)« naplómnál 
i  mutiiAt Bii*m i la w ú m it kőidre,
AidU ilmutéi.

Htnftf/újái tompul a tálamba, 
tamiléul hin|u!ittkan fürdik a gondom 
hiiba it »áriak!

Ta 12 in bunlm »így i morf meg j;a/»»edek értsd 
uinu lufiinául váll a kivánaágam 
mióta almantél,

Unott igflarmaiígjil jiürídik b*Jím az idd
t*ián mtgjöiu. . . talán . , .  #rűnói híjamról l«*m l
|  bJ«lt toitorújil.

K»íla elmarnál nina U»au . . . alhuíi a »írig©*
HiiaMtt naktd idtut^im, cuk züllött, lakd 
•tinak ptttMtamak ríjtim, mir» migjéit.

ElhOl a »ágiara; barna nyérijirakák 
lomifttfl hulláiitan vimditot rirofc,
«• a holnap k tofnappi Urpvi, bop mm Útiak.

lttu-9  mir? •  kandal hzik, Tégod »ária* » — (iram... 
t  kéjtdl tirom, Hogy Moppnitz l raatkaléw«, 
amit #»kad azá/rtim, alwtlik btnnam, 
oiatatt katpdta (tatái, — míg így váüak.

Camctéfc E kfnér.

M IL K O - K Ö N Y V T Á R ,

A  világ szellemi életének hatalmas 
paránya az a tizenkétezer kötet könyv, 
melyet M ilkó  Izidor gyű jtö tt ölsze, 
hogy talán az ő könyvtárában szorul
jon össze valamennyi ünkkulturérzéke, 
mert hiszen most adjuk tanujelét élete 
legambíciósabb fáradozása meg- 
becsülésének. Író i szelleme kiemelte 
öt közülünk, hogy aztán: — most — 
magával ragadjon és fölébe helyezzen 
a kulturálatlan élettengődésünknek, 
mert bennünket ajándékoz megkönyv? 
tárával, a Szellemi kincsek e szinte
megbecsülhetetlen tárházával, égd
vásárolniakarása, a mi ő lakaráia és
X idegen próbálkozás, Szeged

az ő bennünketakarásán, nem v é g ' 
ződhetett eredménnyeL Szabadkához 
fo rro tt egy m ástszeret és nekünk ju t
tatta Őt és ig y  lettünk mi is az övéi.

Könyvtárának, — melyet Szabadka 
városa most vásároj meg 80.000 
koronáért — m flveliségterjejztő ér
téke úgy tartalm i, m int'formaj- T a r
talm i becsét a legjelesebb írók to lla 
alól k ikerü lt müvek adják meg. 
Külső formai értékét iparművészeti 
gazdagság alkotja. Általános értékét 
egyes könyvek ritkasága, mások ex- 
librisei emelik.

konyvt.
1513— 1592. éveiből származó 58 
eredeti munkát találunk. A  XV IL  
század 1601. és 1698. év<;i közt 
terjedő időből 91 mü és a X V III. 
század elejétől a X IX . szá2ad első. 
két évtizedéig terjedő időszakból 207 
mü található. Az amsterdami Eisevir, 
a velencei Aldus, a firenzei Giunta, 
a pármai Bodeni, a párisi D idó t, 
W ettheim , G io lito  cégek it t  feltalát' 
ható kiadványai muzeális értékkel 
birnak. A  X V . század . kéziratos 
könyvei egészítik k i a ritkaságokat 

A gyűjtemény 3430 szerző 0250 
müvéből —  10600 kötetbő l — váttt
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E lap története.

I V  ö v iJ  éi egyszerű tö rté n é l, de elég ép ü 

lete?. lesz a rra , hogy m eg h a ilg a 'sá k . 

L e g in k á b b  S /a b a Jka  lu le in e k  s /á n tu k , Jc w i -  

m ó l v e te ttü n k  azzal is, hogy m ásutt is m egöl v ás

sák ; m i e te k in te tb e n  n y í lt h i* m  viszünk, fe l

jog o s ítu n k  m in de n  ide ge n t, ho^y p«llani>on 

be, n ye r|cn  im p re ss ió t annak m m  Jen u w n -  

n y á ró l, v igye  el b ház h íré t, m o n J im i r :a 

d icsé rő l. vagy rő ja  meg, a m in t rá h tapa-,/ 

ta lt g a z d á lk o d á s  jó l vagy ro s s /u l h a to tt, Ipar 

k od n i fo g u n k , hogy tö r té n e iü n k  h íven  é> ig a 

z in  leg yen visszaadva .

E l  ■ lap  a sz ab ad ka i .I f jú s á g i  k o r . g je r  

ineke . H á n y sz o r  k érd ez ték  m á r igen  ok o s 

e m b e re k , akik •  köz|ót m indig a jku k o n  h o r

d o z z á k , a kik n ag yo n  de n ag yo n  lé ink S z a  

„ b + d k a  r e p ü l j  b ó já t , •  kik a v ilág ért  sci  ̂

a l l& r a l , 1 i o g y  S z a b a d k á n  egy  em ber 

a k a d jo n , a n n á lk e v ísb é  eg y  kór egy  ickiü let , 

a m e ly  kitűn ő h írn e vé n ek  á r ta lm á ra  lehetne

— h o gy  k icsod a m icsod a az a t  » I f j ú s á g i  

k ö r * ?  Há t  az az >1 1 1 u i  á g i k ö r .  b i

zo n y  o lya n  tá rsu la t, m e ly n ek  tagja i Ju tó n  

em berek  é s  lu rc ia  d o lg o k k al fogla lk ozn ak , 

E g y ik n e k  sin cs k ü iü lo k  lé tjo g a  a sz ab ad k a i 

f io o m , m ü ve it le v e g ő b e n  külön  sem , h át m ég 

t á r u i i g  ba ó a s z e iz ö v e tk e z v e ! K ik  azok  AZ

em b e re k?  í g y  viídsegéJek, kereskedő segídek, 

n é p tJT trtk  , al- a J o lya n  is, a k i  azt hiszi, hogy 

ó bo icscszc ttu du r, |o g iu d o r , ug yséd , keres

kedő, iro d a lm i la c to r lesziS tö bb  e (éle is o ja .  

bgv lU d im a i ljn  h iba p e tji^  m in je g y ik k e l ko 

zos . a11k is u .c i i  j í  em ber ».m ondám . any- 

n y ira  le im  kell, hogy m in de n k o m o ly , meg 

éien eden , csak a k o / io é r t buzgó em ber meg- 

l \ ) i r . i : i k . . : . i  r - ; : j  , tr.Ar pedig ki se il azt m un 

J j n ,  m á r :in kovc tse /e se  lesz > H át v . ia -  

m e n :n i t. '^ ia  a n r jk  a futása Iá rsu la tt i. ik  —

I i a ! a 1 e m b e r  m é g 1 Ez nevetséges, tö bb , 

ez b u s s /a n t i !  K i  cu-k m ernek. . . ? N os

ün t m e rn e k?  K o rt a ia iu lam , o l l  cgsm ással 

beszelgcim , u ^ á g o t oU asm , le io iva »,is t la r ia m  

ko m e rte t, bá lt. sors|A tékot rendezni szegény 

is ko lá t fiuk  le lsegélíscíre, k ö n y v tá rró l á lm o 

do zn i , ezek m ernek l a p o t  a l a p í t a n i !  

M en jenek ta n u ln i, \íve ljé k  m asu ka t tu z te s í-  

f  r v-*11*  ̂ «t: ér<icm - -*Ü4* *-
ha m «|d tu dn ak  v a la m it, akko r . . . .  N os 

akko r ? A k k o r . . . hu llgasanak. De kedves 

u r .im b á tvá m , m egengedi hogv t ig yd m e z te s  
se m ; hogy ká tvuba /o k k é n t ? I.ássa, hisz azok 

a fu rcsa em berek épen azt teszik, s z ó ro l-u ó ra  

, azt le u ik ,  m in dé g azt cs iná ljá k , hogy ta nu l- 

|n u k , tisztességesen v ise lik  m ag úka t, ka la po t

fa ra s z t is te s /i ; meg .ir tá n  összejönnek tá r 

salogni a kö rb en , ezt se tessék nekik roaX 

néven \e n n i, m e r i ugvanezt ic s lik  a »nemzeti 

aaszm ó. bán, a -p u lg a n  o lv a s ó k o r, ben, az 

• ip a ro so k  k o ré *-b e 1' stb. N em  ta rt ja  ke d ve i 

u ra m b .in . im  tisztességes do log na k , hogy a 

kereskedő segéd, m ik o r k iizad ta  m agát é g é «  

u j j  az ü z id b c n , az ugyvédsegéd, m iko r ö u *  

s z e lu to t t j a váro st p r in c ip á lisa  rende le tébő l, 

a t jn . iu ,  nu ku r k ivesződte  magat a gyerm e

ke ik é i, nem  ul be a tsapszćkbe, pénzt, e jé ö -  

seget. becsü le te i p ré dá im , hanem  elm egy »X 

■ Hiúsági k o r .-b e  1

L a p o t szerkesztem , ez m ár egészen mAa 

J liIó , it t  á lla p o d ju n k  m eg egy kissé t  né l i f l k  

meg a vetést.

A zo kb« n  a f iu kb a n  o tt az » I f ju U f i  k ftf» -  

t-en, nn n t keJves u ra m b á ty á m  b d á io i k á * y -  

te lén, nagy az e lh a tá ro z ó m ig  arra, b o n  o l*
— ------ ». t i ^ ji l m m  n f r t i i i  l lr mxtettégta

em eln ek  a z  é rd e m  elótt, ú jsá g o t o lv a s n a k ,e / t  

ne le ssék  roiz. n év en  ven n i, m ert ezt m ár a 

sz o m széd  A u sztriáb an  is m in Jc n  isk o lázo tt

A „Bácskai Hírlap" tárcája.

ál p h ^ iW«*  a m4 MáJUf

t k«kt ***• 
ÉA Uj Mmfm mUkf <f,

Az „HjMsági kör“

ro m latlan  érzékü k  van  a s  iránt, h o gy  befog
lak az ú r ia k a t  a m o is á r o s  le v e g ő  e lő tt, 

ls e i  a he ly i n yo m d afes ték  s z é lá r a u l m io d a a  

h é te n ; m ég e lég  fia talok  a r r a , h o g y  arcukM 
a p ir, ak á r  a sz ég ye n , a k á r  a  h a ra g  p ír ja  e l

b o n tsa  a so k  g y a lá z a t  m iatt, m e llye l S z a * 

b ad k a b ec sü le tes fejét c lh a lm o z za  azaz újság, 
m e ly e i k id o b lak  a tisz tesség es h e ly e k rő l, m e

ly et m in den k i m egvet s m égis m in den ki ol* 

v a s , a m ely  m eg  van  ö lv e , i  a m e ly  ép  azért,

(M^ifc*l|a HJ j*«U.r islialtlö férflá, kit » 
»iaaik k>it»‘ «4a;«iéri • • f n t r t nmHU  la
U(4waAfa4n a B tiu iiw  Piripócij o*m»I niküiik 
M, *4* a Uj** »1*U Uaaani*«*-

mla.)
U* Uí«»#, Umim •«k*«, 4* kalyakMa 

lawifMM* U(*t«U Ub«n<y«(^-I Mé4Uní. Aa igaa, 
hagy mm k»«aa a a ^ « rM il*M « c  k«H U W ,  aő< m «  
k«̂ áa anélUoaif, 4a Ul1 taUfctafc a laáiaialk«« ki«áU 
M|baU Mtáak )áruk ai*tua bfcariU p H á fl • t«|ra

»•kan tu<loi>» kall, ait |«Vsq(»lu ? Aal mondják 
bojij a jftvB liikki r*j|R*a*k ttaailyod riactai kutOil. 
Km  WUl, 4a T»V»*rt l«n*k : alt lírrMlirdai mind 

addi(, míg a **  hta l.lálo«, a air« •■OkUf«« rtn. 
Rfjr kiaiat p«ita mai r*f4|i, Ko^y Saitbaa t f j  rtjiéWrt, 
tiloklaljaa UIJtj*loao4l b^p rala. K k4p titkát i-Dki 
aa aariaaalta M|l»pai. Naa »frW «ll« ptdig u iri, 
M rl (aOrayB i« boruiaJsaa dolgok*! kall t»I» litoú 
a aiiknak a — aJc lalar — aam hsUndi l»<
j j ib *  »*16 . . . S M^iia — Ulálkointt t f j  retmlhi 
ItlUa, tttdiiUaoajuhoaA ilju, a ki iddi^-addiflaorfui 
diroaott aiiáLan, a mif caak agy sfii*l éjlrlra a I. 

fályoasil k^pbaa nrm lop4*oll, i olt agy k^l krsjein 
kalavénr léoy* Brllatl a fitvol tilkiU  

uadilutl. KallanlA bonalma, a mif Uiult. Mun>l|ák, 
hogy a laakadkai liraidalaii *l«t vala ott awuxy i»lfu- 
igMÁbaa Ulaatva. A »affány ilju iutul*u nórny rt L. î

■ nntk Ultira. Ó #|! irftla itj n|«ti!

A laagéej aénel M>rsa TDj;rro rr>pp»vjlul

— 1>* a bií tug*m illet, — hti bii c*»|'(Tiie íflrk, 

bogy i|ya* találok jí™i. »», Logy n^rnyu m  

l*dkai artám vau ^luáault arcátlanai^nak uui.J>ntk\ 

már » • *  aa, lit-fr ti>|y.<n inurr-".« ragjuk a un ti 

aioa\ainkkal. Al |>i><lig t^ny, In>py ŵ g as Ati"| " 1 
ia B*g lakai itukhi, La kit kn »J.RliUi Vrlii I- »• 

»■b*r. Ka a tűi Uriadalrui 41tlUnkUil )>tdig rrlitiki- 

l<Uli aakal nyaltaia, I Ugyaatyira lurg uukta a^yi-ui 

b .* j — Ua 'UK«« valalltabl a tmrtas Iritt «t» 

jlayük, vagy a e«eng»i attirgQ UIAgá U ju a u  laainl* 

nauk kva4 b«rda*i it a san taala, U l  fa aa ^u.ui 

láraadalai *iaMay«kUI i* bt ládáik w ir t»m i 

Mi bgtwhaafA.

S iw k  aaariDl bá|o* f^lrt a aok taá«tá-

nár.l, hadd li*«0k * i  v»b ai Hsaiig rioe»> k W  T. . .

Ah! V.Ubaa UauU toa1 COkolm V«I4 M p k  

. t»k ’ »Ufcfjük rair^duiv«. tóea*e6e bá^«a

irájilam j4od«la\adal.

Kt »o«( — ad rt« I

I
i A ,IVk* itilM  aagylaraa MajirWa iU*k. k
l|riilL<,il cULilikao Lutft« tugirOaoa hirogai)« a p. t.

; put>]<viinui. U ir a Ujvn'.kfio c««JalaH>i tsitáar ÜrmJ 

|a nriuüok rlt. l ' . . . , t rlak kalauiolaak lolfali a «•

( rájcgal b.imrli »aonyrg . |h-*íí»*I»b, is^alala* la»p«a* 

tün.Ur l. nyrU.I >i .|| J c. lu j i r r ^  aur^n f^Tal k<«-o*4ik 

k itul. K'.'.-t k. mi, ilUu.a, nyíl A U krek lakad>>

Liml>.'k I»..! lu rp ia U.krr'akkal. A >'Mf|fk|ol áf> 

Iiyrklia l.rl^rava a u< uLi.l'-jj.ai i«l*bbnk atsbraa lalba 

1-k, <lvni|>u»; Cuiiuiukm, »jf» Tl.ial aikakaa. 

Kri.n Hjf rg ^ t  b»»eag. Irrill al, a .> l)»a k . . * ^ «  

mafia.L« n  l/ . l , ,  « « let,j Mit tisa< iaa>ab* >aUa*

«H'ki>k út l arr^rJr«, után ai') maJn., , |,-i** araa; t>a- 

lnt.kak uukallisk \ij.>ran A t»lak>'ii i . ta*lai) ,4lal 

, 'in tH  triul>r«uJi i>,uim rkrk lu ^ i.ik , iu»:*»k ■••4 

, ' í.' lka » » •  Ii.í. x t i l i  wulcgiiiik.it l. iuk  k>k»'- a«- 

Im.Ht", A M íU iIU i .l i'lliirll raii.w* ú «^a kr|«tl M 

iiJrlLrk »llu'V, U> nr|t»gajla u^taii, m i'.l>ab,

.••k  akkol fogia al ll| k .tl |-«i 11.-4, .., U  a*aak

U||ai hí) goiiin kril'.rk a i k, mim I .1 t . |'l « i

•Ih. I' trl. IVl Inriir'rs, l  ^  ra>> ................ .

l i a m I r '  ralHarti .  kel UI-I- W  la«,a >.ar*«ltg

• ba I Iliiül, w  u< ll a Ura*.. k(| La-k ti«' Mf



S a n u i ó ü  k ö z l ö n y e

a középiskolai tanuló ifjú ság  saám ára. Z}. ^  Q

y: 1 .\r K”'r I U < • r < > 11*. •-'•i nllt-r.

Vegjeleolk minden hó 1. és l&ik nipjin

8terh$*rt5r
Irányi István, ny. gym. tanár.

Fümimkatírtt
Btbó-fíige György, gymn. tanár.

S{« ffc M z 1i « e f  m  k lU ó b iv a U I :

4 Szabadka lőtér, Rádic* j?áx) #

Im va a U p • í r l l n n i  é« a n y u n  r r a i l t  illM 4  

tiiiud rnn rtad  kü»km^OM -k ii.té irndüfc .

Néhány szó a tanuló ifjúsághoz.

M időn lap u n k  e lv i számát a tanu ló  ifjú sá g  
közéin* a d ju k . Iiiz t.u  az a rem ény, l io jjy  az i f ju -  
aá^ m p ^é itu * */.ándékunk s czé luukat, m é ltán yo ln i 
fo j j ja  tö rekvéseinket.

(,'zélunk luftunk!tan segédeszközt adni az ifjú

ságunk. A"77 ohhan mindazt, mire, tanulói pályá

ján szitkai'<]*’ hitet, meglelhesse. Segédkönyv akar 

huni In fiunk nz iskolai könyvek mellett, melyben 

c^ves részleteket bővebben, az ujabb kutatás viv- 

tiiánvait figyelembe véve, adunk. Kpen e 
őzé) liól hí fiunk/tan kiterjerzkedünk mindenre, mi 
a közép i<knlni oktatá< tárgyát képezi. A nyel
vi ki t; épen ?///»/, mint a történelem, természet fiúin* 
uní:>; .■ ■ ■. ->}'!• í , hm'.vA i.ü't--!»n/it

osztottuk be. ho^y mi’iden számban leljen az itju 

a tudomány min ién áfából ismeretterjesztő ezik- 
keket. 1 >. által a/ ifjúság tudományos közlö* 
)i\évé akarjuk tenni lapunkat.

ll tudományos oldal mellett azou t̂an nem fe
ledkeztünk meg a muhi itató, szórakoztató olvasmá
nyokról arin. — Hozunk eÛ széléseket, axiómákat, 

tahh''juhit a figyelemmel kiérve, a középiskolai 
tti un lóság beléletét% minden számunkban küz- 

Ultik az i/jutoíyot érdeklő hirvh-i.
Jlrhjt adunk oz otthoni munkálkod<íouik t>, 

midiin feladatokkal szolgálunk s azok megfejtőinek 
Vcnit közöljük s esetiig magát a hufjobb munkát 
nyilvánosságra hozzuk .< jutalmazzuk is.

Szóval lapunk rzélja. hogy a középiskolai ifju- 
súquuk rnidvx közlönyévé váljék, melyben raitf ejjy- 

nVzt ismereteit gyarapító közleményeket nyer, 
Jiiá>ivs/.r az önálló munkálkodásra is kedvet kap 
x' m ki tér nyílik.

Hogy czélunk cK'rjlik, ho-jy lapunkat bárki 
is a legkisebb nehézség nélkül szerezhesse meg, 

szabtuk i*Kifizetési urainkat oly olcsóra

lO^ész évre 4 korona.
l*Vl évre 2 korona.

Heinéi ve nz ifju&íj; pártfogását, h bízva ne

mes czélunkban, lioi’ftntjuk világgá lapunk elstf 

h/.ái:iát az I-tou h a haza nevékn.

A  .T A N U L Ó K  K Ö Z L Ö N Y E *

 ̂ A nyelő.

^Mikor ki* gyermekkorunkban legelőször 
alakult szájunk és fordult kicsinyke nyelvünk 
az első tagolt bangók megalkotására, akkor »ze- 

reztilk meg a világ legnagyobb tudományát; 

akkor léptünk be a legbüvfoebb, legtarkább 
világba. Megnyílt fülünknek é* eszU'ikuck a 
kerek világ. Belelni kezdett nekünk nemcsak 

jó anyánk, hanem me szólaltak körülöttünk az 

és/. nélküli tárgyak s a mi*; fülünkbe e^iesergett 
a madarak változatos zenéje, elkezdett szólani 
hozzánk az erdő minden fája, a tnező mindenik 

virága. Ls mi beszélni kezdettünk velük. A. 
nyelv, <*■/, a le^ »alvóbb líinesünk, vezetett be a 
!;ir; •* ;7*í vil.^bi š frir.ii.'1 ;i orr ke?. l:k a n i 

rendszeres ^ondolko lásuak. a liol beszíiüi meg
tanultunk. Mert adli^ nem volt ^oudokiiainlc 

közlésének ren Iszeres e-i/.k'íze. Kzzel kezileiíilnlc 
ismerkedni a najjy viiá^^.il, annak iii'iidca 
gyönyörűségévé!. — Azután i«‘»:t e^y másik vi- 

1 á̂ -. A mikor inobóka lelkünk foürta környeze
tünk legtöbb ^yö iyön i^é t. jöttek a tündérme
sék, az adomák, < Hhszélések s eliíilt'ítt«‘k min
ket boldogságai. Lelkünk minden öröme, a 
nyelv fejlődő mentán másával 'II k.-ipeMila:ban.

S meglátjuk majd. Iio^y miiii.en s/.- uvedr-'iink 
i*. .Mert az emberi ter:né-*/.*‘t a!kőtárán il fo^va 
olyan, lio^y a kifejezett örö:n. i .̂i/.i örö 11 s .->Ak 

az elpiua^/^olt fíjdaioüt talál nyu^ovásr 1. lliš/.en 
a le<relha<ryottabb állapotban is bes/.éd lel adunk 
kifejezőjét érzelmein k ne'<.

Mennyivel több kö/.e vau a nyelvnek isme
reteink bővítésébe/.! Minél inkább behatoltunk a 
nyelv természetébe s minél ké^/ybli é> több ol

dalú eszköze a nyelv gondolataink kifejezé^éni'k, 
aunal »/.élesebb köiii ismeretünk, annál többet- * 
érő a tudásunk. Annyira s/.oie-. e^y v«-lüiik a 
nyelv, hojjv lelkünk le^beiiMÍ fejlődése vele áll 

öszeküttetésben \ >«ít a j«*llom tejlodw1, Ín épt’ii 
ez oknál fo^va.

A mint az e^yes ember e^ész élete a böl
csőtől a koporsóig a nyelv isteni o.-/.ki;/.éve| 

tökéletesíti ma^át, épen ú^v, sőt mé^ <̂»kkAl 
kább a nemzeté. Mert az  e^ves einb.*r .u.-v.--I i-
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AZ IFJÚSÁG
l-SÖ

é v f o l y a m !r TANULOK LAPJA
l-SÖ

)-( s zA m  M

M E G JE L E N  

M IN DEN  

S Z O M B A T  

R E ü r iE L  :

E O Y  SZAM  

ÁRA * 0  FIL.

ISIS. évi 
mápo« I.

B E K Ö S Z Ö N T Ő !

I
STENFÉLELEM!

EMBERSZERETETI Ez a ket

tős cél lebegjen a szeme előtt 
annak a tisztes gárdának, mely megfe
szítette erejét, bogy megtudja, vájjon 
elég képességgel, tudással és akarat
erővel rendelkezik-e a jövő magyar

ságra várakozó nagy küzdelem, a sza

bad ' fejlődés biztosításáért megkezdett 

harc ráeső részének megvívására.

Minden olyan eszme és törekvés 

méltó az érvényesülésre, mely az em

beriség, vagy annak legalább egy ré

szének helyzetén igyekszik javítani, jo

gos követeléseinek törekszik érvényt 

szerezni. A gárdának, mely összefogott 

a munkára, célja az, hogy az ifjúságot 

vezesse, szellemi életét irányítsa s tel

jesítő képességét fokozza. S erre szük

ség van I A dúló világháború sok esz

mének adott életet, melyek nagy része 

nem szolgálja a tiszta erkölcsöt, már

= = \

pedig, ha ez „megvész, Róma ledől, s 

ii rabigába görbéd/

' A kertész a faiskolából kiválasztja 

| az életerős csemetéket és külön ülteti

li a többitől, ritkább sorokban helyezi el 
1 őket, hogy fejletlen, s rossznövésü tár- 

! sai ne gátolják a tovább fejlődésben 

i; és a termés meghozásában. Igy akarja 

; e lap kiválasztani a helyeseket és eze- 

| két az ifjúság leikébe plántálni, hogy 

: jó gyümölcsöt hozzanak.

Lehetne-e mást kívánni e lapnak,

; minthogy fejlődjék, végezze munkáját 

lelkiismeretesen s kisérje működését jó 

eredmény És, ha a közönség szere- 

’ tettel, megértő bizalommal fogadja „AZ 

IFJUSÁG“-ot, ugy lehet állítani, hogy 

a tisztes gárda ereje elégséges lesz a 

^küzdelemre, méltóképen veheti ki ré- 

j szét a nagy munkából, Széchenyi azon 

J eszméjének kivitelében, hogy: „Magyar- 

jj ország nem volt, hanem lesz !“

"C E
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DEL-MAG7AR0RSZAG.
JUŽNA UGARSKA.

D tfltljib jo  I kr&ćAiiskoJ protvltl. A hazaszeretetnek ét keresztény fdlvilágosodáinak.

0Mfo4ar»t*tDO i 4nftli«io R a v u a l«  —  l i U n  

M  a » r * * lk a  a ia k n g  « i a t n  —  P r id p la ta  : 

o a  c * 4 i o a  I  k rn o a  4 0  f i l la ra . I b ro | tO  0 11.

ii« (k r it i6  <• ki»44

Dr. Tumb&sz István

V a je zk án .

Gatdusigi es társadalmi tájékoilaló. —  M agja lto ik  
muideo lió végéo. —  JS I6 A ie lAai ár : f f é t t  4vra

2 koron* 40 fillér. 1 nAm 20 fillér.

12 krvi junaka.
V banatakora bőikéneku je 27. maja ohavljeno

Otkrióe kip* K iu  EracaU arndökog muiYnika. Na otkriéu 

)• Ugaraka vlada prvi pút zastupunn. Juath, pridnidiiik Ha

bon, )• drio govftr, i oaveo je megju OHtalim legtud a si- 

Teraih naroda o jcdnom junaku, koji ae nukobio na nepri- 

da Őelu vojsko; rójak* mu je un ostade anm 

M alaom x4)odoo. öulio* mu probode aroo i iluftman je 

mkiio, da jc pobidio; a duSmoni m  w podavili u krvi, 

koja je kao more na te^U i* junaka. NoA jo aimtav 

drftavni Ürot — nualari — íz krvi junaka, nmčenika izranuo.

J murik* krri •wm éj -bkl/cg m.iín mii-«* Vn̂ io
bcaánata audaa ii#.i ..j f i  H- !▼»
•trtjaoaka miDlaUrpitdaidiiikA udavilo. l ’otetlion muteca 

maja m  udarl berou Qnutsch, uzrok pada mu je ob& 

pravp blraoj% kője uaprkoa Ugankoj koaliciji oavujiu i glede 

kojef ••  Ui avu avoju glatkoat nije zuao udeuiti na aabor- 

Bkim atruokama. Na avrtetku maja miseca ko udavi i n jo  

go t naalidnik, Hohenlohe herceg uzrok pada mu jc nat'in 

UTrftteoja trgovoćkih ugovora sklopljenih sa iuobtrau^kim 

drftarama. Hőben loho jc litio da ae ugovori uvrete jxxl ua* 

alovom obóe c&rinar&ke tarife; a l'garska Be izmetnuln u 

to® pitanju, da w moro uvrstiti u Ugarskoj kao ugaiuka 

carinaraka tarifa.

A  hösök v é ré b ő l.
A torontáli Nnpvhei'skereken m. hó 27-én folyt le Kiaa 

Ernú, aradi vértanú, (szobrának leleplezése. A leleplezéeeu a  

magyur kormánv in *zm*|>i‘lt ćn pt‘dig most először. Justh, 

parlflmenti elnök, lx*sz6let tartott & eg,vel>ek között idéxte 

nz északi nćpek ogv legendáját egy kiváló h6*r6l, ki aerB- 

gónek flćn azemljoiíllt az elleus^g^el; nerege elhullott már, 6 

magú állott ott a csatatéren oldala mellett fiával. A láodzaa 

átaaúrta nzivét » uz elleiini'g uzt hitte, hogy e/.zel gyöi^del- 

me*»ke<lett, j>edig az következett l»e, hogy a hűn szivéből ki- 

ömló twiger vérben fulladtak u hő« ellenségei. Alkotmá

nyunk, állami életünk úgymoiíd — hősöknek, m&rty- 

rokl ük véréből fakadt

A híirt vérnek erojo május héí folyamán gyönyörű ered- 

r-.’ \xiVot proUtkálr, n menliyilK'n egy li)** jd«tf két ooztrák 

u:iniiizterelnök belefulladt. Májún kezdetén G huUcIi báró« ki 

a iung}ar koalíciónak bonzantÚHÚra elfogadta az áltaiánoa 

válan/tói jngot, de annak osztrák kivitelét ill«tőli*g miuden 

(simasága dartíia Kein tudott mogegjTzui az uttani parlamenti 

pártokkid. M áj uh végén belefulladt utóda Hohtolohe hero^ 

bukáháuak oka a külföldi államokkal kötött kereskedelmi 

szerződének iKrikkelyezénéiiek módja. Ilohenluhe azt akarta, 

hogy kö/<"ií4 vámtarifa cimen cikkelyeztet-seuek U* a szerző

dének, Mag\-;)ior»zág ellenben azon állásjxmtra helyezkedfctt, 

li(»gv itt magyar vámtarifa eimeu kell Ixrikkelyeztttniök.

Prslen
i f i  fnnruak<)([.|

Pr»tcD n ij® ítü iiíljcn  kao pridruct urcun. P n jn , bi»ku]>i, i ni-
koj« redovDÍc« ooac pnttru. I> i\ji nnrodi mi nibili rn/.itn un nji-
prij»  aego  íto  tu n d ili nn ob m ^n c ruropojce i <xl rtjili (n o svojili, 
aJi p n t t a  u A m crík i sn m m f  o tk rira  nitko nije vid io, ni p ic i u 
H o o e ro vo j dobi o pratena ni su sanjnli. Prnton j<> imobmJU'iii, ci- 
vü Liim oi »vit iium io , kno u v re u u ja  vrst poi-itn. V et; i htu i b;«bv- 
k>iMÍ aa rabili jK Ű it okniglu  fonne il im ío n uu valjkH ; ogv|i|jiini 
a *  fonnu aoarub«ja ó dáidu l r»\-nn, i na ovu m vnu il r m u  izritHÜ 
\m «  ÍII slam én po v o l j i n ' noeiti gn an aobom poć»t p ro b iw  n ke 
ja  riim o  na nit, aa kooiotoijo  noécnjo »c o p m rio  tnko, da te na 
p n t  mogo nataknuti.

Pratcn kao  pefiat *a*1u pa oaobu noscéí^pi, jc  fnrno Jo -
aipa dao atatao ai p n t ^ j^ k ^ d  gn j« postavio  ea prvo g  ;

»•> >ir»clidnil.n, : voj

A  gyíirü
(Frmii'm uláii.l

A ilrű ncin :i t i i i ' i U T i m 'k r .  Pdpifk, püb]>i">kűk é* urerre- 

ti‘hi»<"k jíxu rű t \ i^-liK'k. A vud n íp ck  rnic li'itt m flv rlt európa iakka l 

ći in tko /iii kr/.dtt k volnn kiil<>nfr-le hiúsrfgi c ikkekke l éltek, de gA Ű- 

rű t A m erikn  í<*lfo<l«’Z<'->-rki>r ^enki ►•■ni liít>>t(. H om ćr idejében g y ű 

rű rő l senki Hcin á liim du lt . A  g>firűt u inflvclt v ilág  h o rU  fergn- 

lomb.i, m in t n pecsét ti.k^lc to e b b  al:ikjrft. M á r  a régi babv lon in iak  

ib hHsznalttík a pecsétet, nb ik jn  gninb vng> henger vn lt, az cgvp- 

tiin ink  sknrubeub bogár n lukút, mi ly n lu l v izsrintch volt, a vixHzintca 

o ld idm  kivéi-ték nevüket vagy valam i tetazéo u o r iu t i je lk épe t; hogy 

m agukka l vi»elhensék a kcresztö lfúrt pecsét foná lra  föggcszte latt, 

kényelmes vi»elhetés uen ipontjáb< jl úgy két^Q lt később, b o jy  újjra 
húzhntrt legyrn.

A gyűrd , m in t pociét, annak  w m é ly é t  képv ise li, a kié 

okból ado tt fnraó Józse fnek  nniny  gyilrŰt, m ik o r  he ly tn rt^ jáv á i(c -  
v tCu  l i i ,  i,,ik '.i N, I V mIíKKií- i ihlhIi v .i  r rm lí lf i ' r l ’h i i  i-
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13. V ukov L u k ács b eje len tése  a  Futó Hírek  m egin d ításáró l
14. Sán d o r R a jč ić  b eadv án ya a  Neven  k au c ió ja  ügyében
15. V ukm anov Sim ok ov  F áb ián  b e je len tése  a Neven  beszünteté

séről
16. Sárk öz i L a jo s  be je len tése  a  M ai Színlap  cím változásáró l



Ű JSÁ G  O K, FO L Y Ó IR A T O K

T ársad a lm i és p o litik a i lapok

17. L ju b a v
18. B ácsk a
19. B á c sk a i H íradó (1871)
20. M isečna krón ika
21. S z ab a d k a  (1873)
22. Su b atičk i g la sn ik
23. S z ab a d k a i K özlöny
24. H étfő i Ü jsá g
25. S z a b a d k a  és V idéke (1877)
26. S z a b a d k a i E llenőr
27. B á csk a i E llenőr
28. D élv idék  — Sü d lán d isch er C ourir
29. S z a b a d sá g
30. N even
31. S z ab a d k a  (1885)
32. K özvélem ény
33. S z ab ad k a i H írlap  (1886)
34. N éplap
35. E llenzék
36. B á c sk a i Szem le  (1893)
37. Su botiőke novine
38. S z a b ad k a  é s  V idéke (1893)
39. N épszava
40. B ácsk a i H íradó (1896)
41. B á csk a i N apló  (1896)
42. Iparo sok  L a p ja
43. B ácsk a i H írlap  (1897)
44. B aővan in
45. B ácsk a i Ü jság
46. N övi vek
47. Igaz  Szó
48. S z a b a d k a i F r is s  Ü jsá g
49. S z a b a d k a i K is  Ü jsá g
50. S z ab a d k a i Ü jsá g
51. B á c sk a i F r is s  Ü jsá g
52. F e lso -B ácsk a
53. B ácsm egye
54. K özérdek
55. B ácsm egye i N apló
56. S z a b a d k a i F ü gge tlen  Ü jsá g
57. S z a b a d k a i H írlap  (1906)
58. F ü gge tlen ség  (1906)
59. B á c sk a i N ap ló  (1907)
60. D élv idék  (B ácsk a i N apló)



61. N aše  novine
62. K a to ličk i p u čk i sav ez
63. D é lm ag y aro rsz ág
64. T isz tv ise lő  Ü js á g
65. H étfő i H írek
66. F ü g g e tlen ség  (1910)
67. S z a b a d k a i H étfő i H írlap
68. V a sá rn a p  (1911)
69. R eg ge li Ú js á g

V egyes szak lap o k

70. G a z d a sá g i K öz lem én yek
71. B á c sk a i G a z d a sá g i K özlön y
72. T an ü gy i L a p o k
73. A dó- é s  Ille ték ü g y i K a la u z
74. M ag y ar  M oln ár Szem le
75. N ap i K özlön y
76. Jo g é le t
77. D é lm ag y aro rszág i M éhészeti L a p o k
78. F o rg a lm i É rte sítő
79. K ö z g a z d a sá g
80. Je le n  é s  Jö v ő
81. M u n k ásb iz to sító
82. C sép lő g ép tu la jd o n o so k  L a p ja

A lk a lm i lapok

83. K o n k o rd ia
84. A  G y erm ek n ap
85. K a to n a la p

E gy h áz i lap

86. A u ton om ia

Sz ín h ázi és film lap o k

87. Sz ín h áz i L a p o k
88. Sz ín h ázi N ap ló
89. Sz ín h ázi H írlap
90. Sz ín h áz i Ü jsá g
91. M ai S z ín la p
92. Sz ín h ázi É le t
93. S z ín h áz  — M ozi

R ek lám lap o k

94. K özvetítő  K özlön y
95. R en d k ív ü li Ü js á g  a  P an n ó n ia  K a b a ré b ó l
96. R en d k ív ü li K ia d á s  r v



Sp ortlapok

97. A chilles
98. S z ab ad k a i F u tár
99. V idéki S p o rt

100. S z ab ad k a i Sp o rt Ú jság

É lclapok

101. Bohó M iska
102. B um berdó
103. M enykű
104. R ak éta
105. B om ba
106. K ró n ik a

Irodalm i lapok

107. V asárn ap  (1891)
108. B ácso rszág
109. T ulipán
110. B ácsk a i Szem le (1918)

I f jú sá g i lapok

111. B á c sk a i H írlap  (1881)
112. T anu lók  K özlönye
113. E lőre
114. R a jta  F iú k
115. A z If jú sá g

Szab ad k án  nyom ott, nem  szab a d k a i lapok

116. N ovog sto lióa g la sn ik  — Ü j Század
117. D él-M agyarország  — Ju ž n a  U g arsk a

SZ E R K E SZ T Ő K , Ú JS Á G ÍR Ó K

118. A ntunovits M átyás
119. B e rk e s M árk
120. B o gd án  D im itrijev ić
121. D ugovics Im re
122. F en yves Feren c
123. Dr. F isch er Já k ó
124. G rohm ann  V ilm os
125. H an delsm an n  — H av as A n tal
126. Dr. H av as E m il
127. H irth  L ipó t
128. Iván y i Istv án
129. K a lm á r  Je n ő
130. M laden  K aran o v ió
131. K ep e s T ibor



132. Dr. K le in  A dolf
133. K ón ya L a jo s
134. I l i ja  K u ju n d žić
135. M ácskov ics T itu sz
136. M ijo  M andić
137. Sam k o  M anojlov ić
138. M ilkó Izidor
139. M ukits S im on
140. P au kovich  A ndor
141. Iván  P etreš
142. D ušan  P etrov ić
143. P u szta i B é la
144. R ad ics G yörgy
145. Sán d o r R a jč ić
146. B lašk o  R a jié
147. Dr. R e isn er L a jo s
148. R évész  Ernő
149. S o k csic s  A n ta l
150. S z a la i  A. L ász ló
151. Sz ieb en b u rger K áro ly
152. Sztoczek  K áro ly
153. Dr. V ran je  Su d arev ié
154. T erbe Vince
155. Toncs G u sztáv
156. S t je p a n  T u m b as
157. V erm es L a jo s
158. B oško  V u jić
159. V ukov L u k ác s
160. A B á csk a i H írlap  szerk esztősége 1906-ban
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Pár éves gyűjtőmunkája során ren
geteg adatot és anyagot gyűjtött össze, 
és hihetetlen szorgalmú munkájának 
köszönhető, hogy könyvében csaknem 
s z á z ö t v e n  kéziratos, nyomtatott na
pilapról, folyóiratról, társadalmi-politikai 
kiadványról, irodalmi és egyházi újság
ról ad alapos áttekintést. Ezfk a lapok 
legnagyobb részt szerbhorvát és magyar 
nyelven jelentek meg. Értékes kötetében 
minden egyes kiadvány életrajzi adatai 
is megtalálhatók: az olvasó megismer
kedhet a lapok jellegével, szerkesztői
vel, munkatársaival és azokkal a téma
körökkel, amelyek több mint száz esz
tendővel ezelőtt városunk társadalmát 
foglalkoztatták.

Külön értéke ennek a gyűjteményes 
kötetnek, hogy a ma Jugoszláviában és 
külföldön fellelhető régi szabadkai újsá
gok első oldaláról több mint száz fény- 
képfelvételt közöl, s hogy mellékletében
—  tizenhat egyéb dokumentum melJett
—  negyvenegynéhány újságíró arcképé
vel találkozhatunk.

Kolozsi Tibor terjedelmes kutatómun
kájának igazi értéke ma még fel sem 
mérhető, de hisszük, hogy megjelenése 
után új megvilágításba helyezi Szabad
ka társadet/mi, politikai, kulturális életét, 
s olyan termékenyítően hat, hogy kötete 
nyomán újabb és újabb művek szület
nek.




