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Elindulásának negyedszázados évfordulójára Kolozsi Tibor 
megírta a 7 Nap krónikáját. Értekezése (Huszonöt esztendő) 
az 1971 januárjában megjelent Pénteki találkozások című 
alkalmi kiadványban olvasható. A szabadkai sajtó múltjának 
avatott kutatója és alapos ismerője ebben a munkájában heti
lapunk fejlődésének az 1946 áprilisával kezdődő és 1970 
őszével záródó korszakát tárgyalja.

A könyv megjelenése óta újabb tizenöt esztendő múlt el 
és közeledik az újabb jubileum időpontja. 1986. április 5-én 
negyven éves lesz a 7 Nap. Ebből az alkalomból a szerkesz
tőség e sorok íróját kérte fel, írja meg vagy írja tovább a his
tóriát. Megtisztelő a feladat, de a megírás már csak azért sem 
vállalható, mert a munka nagy részét elvégezte a néhai fő- 
szerkesztő, a továbbírás meg fölöttébb problematikus vala
mi. ..

Kolozsi Tibornak sajátos módszere volt, ami bizonyos mér
tékben kötelezné munkájának folytatóját és az ilyen kötelmek
-  akarva-akaratlan -  felesleges konfliktusokat okoznának. 
Kolozsi Tibort vitatkozó természetű embernek ismertük, aki 
nyilván szívesen vállalná most is a fölmerülő kérdések tisz
tázását és bizonyosan sikerülne összehangolni az eltérő véle
ményeket, de a szembesítésre sajnos nincs lehetőség.

Az idő tájt, mikor a Huszonöt esztendő című értekezés 
kéziratát (Lévay Endre véleményezése után) elküldték az 
újvidéki Fórum nyomdájába, Vajdaságban -  különösen ma
gyar nyelvterületen -  meglehetősen szűz terület volt a sajtó- 
történet tartománya. Kolozsi Tibor tehát úttörő munkát kez
dett. Nem feledkezhetett meg a 7 Nap elindulásának sajtó
történeti előzményeiről sem...

A hetilapunk huszonöt éves munkálkodását tartalmazó szö-
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vég gazdag tényanyaga, események, adatok és nevek soka
sága a szerző emlékeinek és élményeinek dús kavargásában 
ömlik az olvasó elé. Ezt nem lehet sem folytatni, sem mellőzni 
a negyven éves 7 Nap történetéhez tartozó fontos vagy fon
tosnak vélt adalékok föl vázolásában.

A 7 Nap utóbbi tizenöt évének históriáját is úgy lehet tár
gyilagosan elmondani, ha szükség esetén visszanyúlunk a 
múltba, mert csak ott vannak alkalmas támpontok és fogód
zók a változások, eltérések, az emelkedések vagy hanyatlá
sok irányának beméréséhez és arányának értékeléséhez. Eb
ből a szempontból Kolozsi Tibor írása mértékadónak és for
rásértékűnek minősíthető.

Tegyük hozzá még, hogy az újság sorsa nem csak a re- 
dakcióban, hanem elsősorban az életre hívó, megtartó és 
igénylő szociális közösségekben alakul. Hiszen az ilyen kép
ződmények rendeltetését mindig osztályok érdekei és törek
vései határozták meg. Az újság története sem pusztán a szer
kesztőség története. A társadalmi közeg, társadalmi mozgá
sok és küzdelmek története is, mert az újság hatékony eszkö
ze, mondhatnánk cselekvő része ezeknek a mozgásoknak és 
küzdelmeknek. A 7 Nap is, természetesen.
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AZ ÚJVIDÉKI ÉVEK

A Szabad Vajdaság, az Ifjúság Szava és a Híd  útra bocsá
tása után a szabadság és béke második évében újabb ter
mékkel gyarapodott a vajdasági magyar sajtó. Tizenkét olda
lon és néhány ezer példányban bemutatkozott a Vajdasági 
Népfront új hetilapja, a 7 Nap. Az első szám 1946. április 5-én, 
pénteken hagyta el a Budućnost nyomda épületét. A lapot 
1953. március 1-jéig Újvidéken szerkesztették és nyomtatták. 
Újvidéki korszakának felelős szerkesztői dr. Hók Rezső és 
Steinitz Tibor voltak.

Az indulás korának főbb társadalmi, gazdasági és politikai 
jellemzői általában ismertek. Egy teljes esztendő sem telt el a 
háború befejezése óta. A régi világ és a megszállás rossz em
lékei kísértettek és izzottak a politikai feszültségek. Azonban 
az államhatalom jellegének kérdése már 1945 őszén a no
vemberi népszavazáson eldőlt. A választások után, 1945. no
vember 29-én megalakult a Jugoszláv Szövetségi Népköztár
saság. Decemberben közvitára bocsátották az új állam első 
alkotmányának tervezetét...

Amikor a 7 Nap első száma megjelent, Vajdaság falvaiban 
az esedékes földosztásról, városaiban a romok eltakarításá
ról és az újjáépítésről beszéltek leginkább a konferenciákon. 
Az újságok rohammunkára buzdították a dolgozó embereket. 
A dolgos kezek mozgósításától függött a folyamatos ellátás, 
az egyéni és közösségi szükségletek kielégítése és általában 
az ország gazdasági dolgainak rendezése.

Ilyen körülmények között indult a tartományi Népfront haté
kony támogatásával a 7 Nap. Növekvő közéleti és kulturális 
igények sürgették és a javuló műszaki adottságok -  nyomda
gép, villanyáram, papír, ólom, festék és egyebek -  tették le
hetővé megjelenését. Ez olvasható egyébként a Beköszöntő
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című vezércikk utolsó mondatában is: „Lapunk megindulása 
a dolgozók érdeme, az újjáépítő munka diadala, és ezért első 
szavunkkal a dolgozókat köszöntjük.”

Hasonló értelemben írt a Magyar Szó 1946. április 7-én: 
„Abban a munkaversenyben, amit íróink és újságíróink foly
tatnak együtt a városok és falvak munkásaival, komoly sikert 
jelent a 7 N ap” Napilapunk továbbá megállapította, hogy az 
új hetilap jelentős állomás a vajdasági magyar sajtó történe
tében. Az első szám gazdag tartalmát p r o g r a m n a k  nyil
vánította.

Bátor program volt! A 7 Nap megtervezett, meglepően jól 
szerkesztett, gondosan rovatosított és változatos tartalommal 
jeleskedett már a kezdet kezdetén. Volt benne heti esemény
összefoglaló, szakszervezeti rovat, lapszemle, riport, novella, 
egy kis tudomány, írás a Szovjetunióból, mezőgazdasági és 
pioníroldal, asszonyi dolgok, rádióműsor, színház, testneve
lés, sakk, film, keresztrejtvény, divat és humor. Öt dinárba ke
rült. Akkoriban a Magyar Szót két dinárért árulták.

Az indulással kapcsolatban fontos megemlíteni még, hogy
-  akár a Szabad Vajdaság meg az Ifjúság Szava -  a 7 Nap 
sem hivatkozhatott közeli rokonokra a két háború között vagy 
régebben megjelent bácskai és bánáti magyar újságok között. 
Ez természetesen a lap egészére vonatkozik, mert néhány 
rovat -  például a Szervezett Munkás és a Grimasz -  valami
kori önálló újságok nevét viselte bizonyos ideig. Más rovatok 
Csuka Zoltán Képes Vasárnapját (1928-1931) és az Alföld 
című képes hetilapot (1935-1941) juttatták az idősebb olva
sók eszébe. De ezekre a lapokra a 7 Nap nem is hasonlított.

Az induló 7 Nap legfőbb sajátossága az, hogy a még hiány
zó szelektív időszaki sajtó összefoglaló szintézise, tág és ta
golt témavilágban mozgó és különböző társadalmi csoportok
hoz, korosztályokhoz szóló orgánum akart lenni. Tartalmi 
szerkezete (rovatosítása) is ezt mutatja. A nagyvilág és az 
ország, falu és város, gyár, iskola, otthon, művelődés, politika, 
sport és szórakozás tárgyköréből kínált hasznos olvasmányt 
munkásoknak, földműveseknek, értelmiségieknek, asszonyok
nak és kisdiákoknak, fiataloknak és idősebbeknek.

Rendeltetését, szerepét és helyét a vajdasági sajtótermé
kek között a Beköszöntő első mondata határozta meg. „A vaj
dasági dolgozó magyarság napilapja, a Magyar Szó és ideoló
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giai havi folyóirata, a Híd után, mint azok szerves kiegészí
tője, a mai nappal megindult e lapok tájékoztató, oktató és 
szórakoztató testvérlapja.” Az új hetilap tehát -  olyan korban, 
amikor a szerkesztési politika irányelveit az Agitprop szervei 
szabták meg -  az oldottabb közírás eszközeivel indult a vál
tozó világ forgatagába.

Az érdekes, színes, olvasmányos hetilap puszta feltűnése 
a kor közéleti viszonylatairól, akarásairól is mond egyet és 
mást, de leginkább a szerzők kicsi táborának ihletett lelkese
déséről beszél. Közöttük említendő a főszerkesztő mellett dol
gozó Dudás Kálmán, a Magyar Szó kötelékéből pedig Gál 
László, Majtényi Mihály, Sulhóf József, Thurzó Lajos és Kolo
zsi Tibor.

Nálunk a felszabadulás után magyarul, a jobbadán köz
írásra szorítkozó Híd mellett, a 7 Nap közölt először rend
szeresen szépirodalmi munkákat. Nagy István elbeszélésével 
indult a rovat, amely már az első évfolyamban a világiroda
lom (Anton Csehov, Jack London, Bemard Shaw, Makszim 
Gorkij, Karéi Čapek, Hja Ehrenburg, Louis Aragon), a jugo
szláv népek irodalma (Vladimír Nazor, Branko Čopić, Jovan 
Popović, Bogdán Čiplić) és a magyar irodalom (Karinthy Fri
gyes, Tamási Áron, Gergely Sándor, Gábor Andor, Illés Béla, 
Móra Ferenc) jeles képviselőinek adott helyet.

A vajdasági magyar írók még ritkán szerepeltek a szépiro
dalmi rovatban. Az itteni termésből Gál László verseit és vers- 
fordításait, Majtényi Mihály két elbeszélését említhetjük és a 
fiatal Pap József írását (Fény a ködben), amely a Híd 1946. 
július 1-jén hirdetett novellapályázatán díjat kapott.

Azonban az írók jelentősen hozzájárultak az újságműfajok 
színvonalának emeléséhez. Majtényi Mihály nagy riportokat 
publikált (A bácskai csatorna, Deliblát, a Vajdaság Szahará
ja). Emlékezetesek Thurzó Lajos (Szőlőhegyek alján, Nem 
szabad meghátrálnunk) és Brindza Károly (Termékenyítő 
esőt vár a határ, Nem engedünk a magunk jussából) riport
jai. Laták István művelődéspolitikai cikkeket írt. Herceg János 
Milán Konjović művészetét népszerűsítette. Lőrinc Péter 
könyvismertetőkkel szerepelt. A színházzal Lévay Endre és 
Kolozsi Tibor foglalkozott. Gál László a Grimaszt szerkesztet
te. A külpolitikai szövegek szerzője leginkább Sulhóf József.

Az első évfolyamban nagyobb lélegzetű írással szerepelt
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még Cvetko Malušev, Veres Iván, Lukács Gyula, Szegedi 
Emil, aki a Szabad Népet tudósította Draža Mihailović bűn
peréről, Gvozden András, Kék Zsigmond, Tőzsér József, Fé
sűs István és a főszerkesztő dr. Hók Rezső. Hangya András 
és Andruskó Károly műmellékletekkel színesítették a 7 Napot

A felsoroltakból látszik, hogy az induló hetilap olvasmányos 
írásokat közölt. A vajdasági írás és újságírás legjobbjait fog
lalkoztatta. Ezenkívül bőven ollózott belgrádi, zágrábi és bu
dapesti lapokból. Rendeltetéséhez híven gondoskodott az ol
vasók szórakoztatásáról. A hasznos tanácsokról sem feledke
zett meg. Tehát esélye volt arra, hogy nagy példányszámú, 
népszerű tömeglappá fejlődjön. De nem így történt.

Az első szám, a főszerkesztő emlékezése szerint, körülbe
lül ötezer példányban fogyott el és a későbbi példányszám 
csak lassan, akadozva mozdult előre. Ennek egyik okát alig
hanem az ár körül kell keresni. Az öt dinár elég tekintélyes 
összeg volt, viszont a Híd tizenkét dinárba került és 1946. 
április 13-án 5500 példányban hagyta el a szabadkai Miner
va nyomdáját. És ebből 5300 példány elfogyott! De még ezzel 
sem elégedett meg a folyóirat szerkesztősége.

„Nem elérhetetlen vágy -  olvassuk a Híd 1946. áprilisi szá
mában - ,  hogy lapunkat minden tizedik magyar vásárolja, 
mert olvasni ennél többnek kell. Ez a szám pedig kereken 
negyvenezret (!) tesz ki. Napilapunk, a Magyar Szó elérte ezt 
a számot, viszont neki sokkal magasabban kellene állnia. Ha 
a szláv nyelvű kiadványok óriási számára és mennyiségére 
nézünk, azt látjuk, hogy népünk még mindég nem nőtt ki 
a csak kalendárium-olvasás szűk látóköréből.” (A mi verse
nyünk)

Ezek a sorok is a nagy akarások korát jellemzik. A nagy cé
lok és a szerényebb lehetőségek összeférhetetlenségéről 
konok tények beszélnek. A Híd  példányszáma nem az esz
ményi negyvenezer irányába, hanem visszafelé haladt. 1946 
júniusában 4200, júliusban 4000 és októberben már csak 
3300 fogyott belőle. Az adatokból több minden kiolvasható. 
Olyasmi is például, hogy a sajtópiacon a kínálat választéká
nak bővülésével osztódott az olvasók tábora és a 7 Nap a 
Híd vetélytársa lett...

Csakhogy a 7 Nap sem lépett előre!
Nem lépett előre, mert 1946-ban újabb és immár szelektív
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lapok indultak. Ettől kezdve a vajdasági magyar újságok csa
ládja oly gyorsan népesedett, hogy a 7 Nap fontosabb rovatai
-  amelyek az induláskor hiányt pótoltak -  viszonylag rövid idő 
alatt vetélytársat kaptak, háttérbe szorultak, illetve önálló la
pok árnyékába kényszerültek. Ez sajtótörténeti adatokkal 
bizonyítható.

Négy hónappal a 7 Nap elindulása után megszületett (1946 
augusztusában) a jugoszláviai magyarság mezőgazdasági 
szaklapja, A Föld Népe. Ezzel a Faluról -  Falunak című rovat, 
amely később Szabad Föld néven szerepelt, veszíteni kezdte 
fontosságát. A Föld Népe 1950 őszén az Új Falu című hetilap 
(Saffer Pál szerkesztette) melléklete lett, majd a Magyar 
Szóba került, ahol napjainkban is rendszeresen megjelenik.

A jugoszláviai magyar nők újságja a Vajdasági Dolgozó Nő 
1946 októberében indult. A 7 Nap egyik legnépszerűbb 
rovatát, a Kalmár Ibolya által szerkesztett Asszonyi dolgokat 
tolta mellékvágányra. Az új hetilap színes írásokat, elbeszé
léseket, képes riportokat és háztartási tanácsokat kínált az 
olvasónak -  három dinárért. Nem csoda, hogy a 7 Nap rovata 
átmenetileg elsorvadt.

A Pionír oldal körül már a kezdetben bonyodalmak voltak. 
Erről a következő bevezető magyarázat tanúskodik: „Kedves 
gyerekek! Irányítótok továbbra is az Ifjúság Szava marad. Ő a 
ti hivatott vezetőtök, ügyes-bajos dolgaitokat továbbra is vele 
beszéljétek meg. A mi lapunk a ti részetekre az, ami az isko
lában az olvasókönyv, az Ifjúság Szava pedig egyben a taní
tótok is.” 1947. január 1-jén megszűnt a tanítóság, mert meg
jelent, pompás kivitelben, többszínnyomással a Pionírújság.

A régi Szervezett Munkás nevét viselő szakszervezeti rovat 
sorsát 1947 novemberében a Dolgozók pecsételte meg. (A 
lap alapító főszerkesztője Brindza Károly volt.) A sportrovat
1950. október 3-án vált feleslegessé, amikor Kovács András 
szerkesztésében megjelent a Vajdasági Testnevelési Szö
vetség magyar nyelvű hetilapja, a Sportújság.

A Grimasz -  Gál László szerkesztésében -  az induló 7 Nap 
tizenkettedik oldalát foglalta el. A rovat címe és fejléce az 
1935. március 1-jén Újvidéken indult, majd Szabadkára költö
zött Vicc és keresztrejtvény újság emlékét idézte fel. Ezt a la
pot 1941. március 30-án Stevan Gabrić döntésével hallgatás
ra kényszerítette a régi Jugoszlávia ostoba cenzúrája. Öt
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év múlva, immár a felszabadulás után, a betiltott vicclap 
akkori tulajdonosa és főszerkesztője indította el a 7 Nap rova
tát.

„Mi ezen az egy oldalon -  írta -  nevettetni akarunk és nem 
csak nevettetni. A humor, a szatíra, a tréfa nem csak játék, 
hanem komoly, súlyos, sokszor legyőzhetetlen fegyver és mi 
ezt a mi fegyverünket népünk és népeink szolgálatába állítjuk 
és ha úgy érezzük, hogy ütni kell, hát odaütünk!”

A Grimasz a 7 Napban tizenkilenc hétig élt, nevettetett és 
hadakozott. 1946. augusztus 9-én váratlanul megszűnt. El
tűnt a fejléc, és Gál László neve sem szerepelt többé a 
tizenkilencedik oldalon. A Grimasz népszerű alrovatai -  Ve
zércikk helyett, Pistike messél, Notesz, Alakok, Rozi néni -  
elmaradtak. Attól kezdve 1950 őszéig a viccrovat címe 7 Nap 
humor, majd Humor. Elkedvetlenedett rovat, jobbadán sótlan 
vicceket, J e l bői nyírt karikatúrákat kínált, meg Ostoros And
ris vélekedéseit próbálta népszerűsíteni.

Erre az Ostoros Andrisra várt a földosztás után és a kény
szerfelvásárlások kezdetén a föladat, hogy megvívja a vajda
sági falvakban a szatíra komoly, súlyos fegyverével az osz
tályharcot. De a vérszegény Ostoros Andris nem csinált kar
riert, többnyire csak ügyetlenkedett. Úgyannyira, hogy 1946 
novemberében már vissza kellett hívni a 7 Nap utolsó oldalára 
a pletykás Rozi nénit meg a szemtelenkedő Pistikét.

Miért lett kegyvesztett a Grimasz? Kolozsi Tibor szerint 
„egyszerűen azért, mert Jakša Damjanov, a Népfront egykori 
szabadkai elnöke kifogást emelt a Grimasz cím ellen, mert 
hát -  úgymond -  a régi, háború előtti Grimasz egy alkalommal 
sértő hangon írt Sztálinról, nem szabad hát ilyen lapot 
új életre támasztani.” (Pénteki találkozások) Steinitz Tibor 
arra is emlékezik, hogy a kifogásolt közlemény a szovjet-finn 
háborúra vonatkozott. Súlyos vád volt ez 1946-ban! Nyomaté- 
kosította is a valamikori Népszava és Narodni glas névleges 
főszerkesztőjének tekintélye. Szóval, a Grimasz sorsát az 
döntötte el, hogy a Népfront szabadkai szervezetének elnöki 
posztjáról emeltek vádat ellene.

(A felszabadulás után már kevesen emlékeztek a régi Gri
maszra. Jakša Damjanov kifogása a lap emlékét is bemocs
kolta kicsit, ezért nem árt körültapogatni az igazságot. Meg
mondani például, hogy Gál László lapja, ha nem is forradalmi,
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de demokratikus, haladó újság volt. Minden időszerű témát 
megpiszkált és különösen gyorsan reagált a polgári hírlapok 
ostobaságaira. Az alábbi példát a Grimasz 1936. február 2-i 
számából vettük:

„Jól értesültünk vasárnapi számában olvastuk a szenzáci
ót: »Marx, Lenin és a többi szovjetvezér idézetei láthatók a 
kiállításon...« Mi igazán nem kívánjuk, kedves Napló, hogy 
elolvassák a Kap/fá/t, de annyit talán mégis illenék tudni, hogy 
a Marx Károly című izraelita néhány hónappal az orosz forra
dalom előtt meghalt. Nem, igazán nem volt ideje szovjetvezér- 
kedni. Bocsánatot kérünk...” )

Az eset egyébként azt mutatja, milyen körülmények között 
indult s próbált előbbre lépni a Vajdasági Népfront olvas
mányos hetilapja. Erényeinek kibontakozását főleg az igé
nyes szerkesztőségi műhelymunkának köszönhette. Ám ne 
feledkezzünk meg a terjedelemről sem, mert az elsődleges 
csáberő -  a gazdag és változatos tartalom -  szűkösebb kere
tek között aligha érvényesülhetett.

Abban az időben soványkák voltak a sajtó termékei erre
felé, ritka madárnak minősült a tizenkét oldalas hetilap. Ki
bogozható ebből, hogy a 7 Nap a kezdetben -  más lapokhoz 
viszonyítva -  sok papírt igényelt és fogyasztott. Erre később, 
a nehezebb időkben, nem nagyon számíthatott. A papír be
csületének növekedésével tehát szükségszerűen módosult -  
természetesen hátrányosan -  hetilapunk arculata és tartalma.

Már az első évben -  pontosabban 1946. szeptember 27-én, 
nem sokkal a Grimasz megszűnése után -  csökkent a terjede
lem és az ár. Tíz oldalas lett a 7 Nap és négy dinárért árulták. 
A terjedelem szűkülésével több rovat -  Asszonyi dolgok, Hu
mor, Pionír o ld a l- összezsugorodott. A Pionír o/da/ból tényle
gesen és névlegesen Pionír sarok lett.

Ettől kezdve 1948. március 19-éig -  másfél éven át -  válto
zatlan a terjedelem és az ár. Az újség tartalmi szerkezete 
hosszabb távon állandósult és kialakult a rendszeresen köz
reműködő külső munkatársak viszonylag szűk köre. De a 
példányszám alakulásából arra lehet következtetni, hogy a 
lap még mindig csak kereste éltető közegét, helyét és szere
pét a változó körülmények között.

Igényes újság volt, de egy kicsit a szerzők szócsöve. Értő 
emberek írták, de kevesen. Aki átlapozza az első évfolya
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mok poros köteteit, azt is tapasztalhatja, hogy ezt az újsá
got a napi események zajlásától valamelyest elszigetelt mű
helyben csinálták. Ezzel magyarázható, hogy a politika ber
keiben nem mindig méltányolták a 7 Nap szakmai erényeit.

Ez a másfél év a gyökeres társadalmi átalakulás tragikusan 
nehéz korszakának kezdetét jelzi. Megtörtént a földosztás, 
a gyárak és bankok államosítása. Előtérbe kerültek a terme
lés égető problémái a földeken és a gyárakban. Nem volt elég 
kenyér és ruhanemű, akadozott az adminisztratív módon sza
bályozott ellátás és közben esedékessé vált az iparosítás 
alapjainak lerakása.

Az első ötéves tervben előirányzott tetemes beruházások
hoz csak a mezőgazdaságból lehetett elvonni a többletmun
kát, ami nem ment simán. Vajdaság falvaiban fokozódott 
a kényszerfelvásárlás, majd az erőszakos szövetkezetesítés. 
Mint mondani szokás, éleződött a hibáktól, túlkapásoktól sem 
mentes osztályharc és megerősödtek az államhatalom min
denhatóságát eszményesítő és érvényesítő törekvések.

És még nehezebb idők jöttek.
A Tájékoztató Iroda rosszemlékű határozatának előszelei 

már 1948 kora tavaszán jelentkeztek a gazdasági életben. 
Bekövetkezett a 7 Nap sorsát érzékenyen érintő papírhiány. 
Március 26-án az újság előzetes bejelentés nélkül hat oldalon 
jelent meg. Eladási árát négy dinárról két dinárra csökken
tették. A következő héten már négy oldalas lett és maradt a 
7 Nap egészen 1950. október 4-éig.

A nyár derekán nyilvánosságra hozták a rágalmazó hatá
rozat szövegét. 1948. július 21-éré összehívták a JKP törté
nelmi jelentőségű ötödik kongresszusát. A hét napig tartó 
kongresszus napjaiban (1948. július 26-án) megváltozott a 
7 Nap impresszumának szövege. Kimaradt dr. Hók Rezső 
főszerkesztő neve és a következő héten személytelen szer
kesztőbizottság jegyezte a lapot.

Az impresszum szövegének újabb módosítására 1948. au
gusztus 25-én került sor. A következő sor került a vonal alá: 
„7 Nap a Vajdasági Népfront hetilapja -  Szerkeszti: Steinitz 
Tibor -  Budućnost nyomda Növi Sad, Gén. Staljina 14. -  Fél
évi előfizetés ára 50 dinár.” Elmaradt a szerkesztőbizottság, 
de a valóságban sem létezett ilyen testület. A szerkesztőség
nek két tagja volt: a főszerkesztő és Gál László.
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A négyoldalas 7 Nap története (1948. április 2. -  1950. ok
tóber 4.) jórészt Steinitz Tibor nevéhez kötődik. Az impresz- 
szum tanúsága szerint. A valóságban Steinitz Tibor 1947 ta
vaszától szerkesztett, miután az alapító főszerkesztőt elküld
ték Szabadkára színházigazgatónak.

Steinitz Tibor többnyire íróktól és befutottabbaknak vélt új
ságíróktól rendelte a kéziratokat és elég jól fizetett. De ez már 
nem olyan 7 Nap volt, mint amilyennek indult! Az eredeti 
rovatok nagyobb része megszűnt, kurtábbak lettek a közle
mények, a lap tartalma meg a rendelt és kínált szövegek mi
nőségétől függött elsősorban.

Az első oldalon rendszerint három írás kapott helyet. Főleg 
riportok és nagy ritkán vezércikk. A második oldalon szintén 
riportok és időszerű színes írások. A harmadik oldalra került 
a novella, elbeszélés, ritkábban vers, színházi beszámoló, 
könyvismertetés és egyebek. A Humor, Testnevelés és a 
Keresztrejtvény a negyedik oldalt bérelte. Csak ez a három 
rovat élte túl a papírhiány következményeit.

A redakció gyér létszámával magyarázható, meg a főszer
kesztő találékonyságával, hogy a szűkös terjedelem adott
ságai között is gyarapodott a külső munkatársak tábora. Az 
írók közül néhányan -  Majtényi Mihály, Lőrinc Péter, Sulhóf 
József -  rendszeresen jelentkeztek. Rajtuk kívül ritkábban, de 
megjelentek Bogdánfi Sándor, B. Szabó György, Debreczeni 
József, Sinkó Ervin, Herceg János és később Szirmai Károly, 
Bori Imre, Gajdos Tibor, Komáromi József Sándor, Csépe 
Imre, Németh István, Lukács Gyula, Ács Károly, Zákány 
Antal, Fehér Ferenc, Urbán János, Major Nándor, Vörösvári 
Vilmos, Borús Erzsébet, Kvazimodó Braun István, Sebestyén 
Mátyás, Mácsay István és mások munkái.

Az újabb munkatársak derékhadát az újságírók soraiból 
toborozta a szerkesztő. Ide tartozik Vébel Lajos, Szegedi Je
nő, Pap Endre, Petkovics Kálmán, Veres Iván, Kalapis Zoltán, 
Bálint István, Kollin József, Saffer Pál, a ritkábban jelent
kezők közül Girizd László, Mucsi József, Füstös József, Lázár 
Péter, Láng Pál, Szokol György, Balogh Mária, Csorba János, 
Tomka Gábor, Thurzó Miklós és Borbély János.

A közéleti munkások közül Zsáki József, Farkas Nándor, 
Nagy József, Olajos Mihály, Rehák László, dr. Gyetvai Károly 
és Baki Ferenc szövege említendő. írt még a 7 Napba Juhász
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Zsuzsa, Tilly Ernő, Éri Pál, Kongó Tibor, Ember Zoltán, Kúti 
Gyula, Lányi István, Pataki László, Garay Béla, Ágoston Mi
hály és Kovács Sztrikó Zoltán. Rajzokkal Hangya András, Ács 
József és Sáfrány Imre szerepelt leginkább.

Bizonyos mértékben a négyoldalas 7 Nap is a szerzők 
újságja volt és aligha véletlen, hogy a politika berkeiből foly
ton meg akarták reformálni. Mondogatta is Majtényi Mihály 
a maga kedélyes módján, nem kell a 7 Napot elrontani, le
gyen az olyan, amilyen lett... De más körülmények is befo
lyásolták a dolgok alakulását.

A Magyar Szó 1950. szeptember 24-én közölte a rövid hírt, 
hogy (magazinszerű) képes lap lesz a 7 Nap. A döntést lázas 
szervezőmunka követte, mert létre kellett hozni az állandó 
szerkesztőséget. A fizetési listára került újságírók többsége 
a külső munkatársak táborából jött. Steinitz Tibor és Gál 
László mellé ekkor került a 7 Nap kötelékébe Szegedi Jenő, 
Galamb János, Kollin József, Bóna Júlia, Répási Lajos mű
szaki szerkesztő, Brezsán Gyula fotóriporter, Aladics Sándor 
rajzoló és később Maros Rózsa gépírónő.

Ők csinálták meg a magazinszerű 7 Napot, amelynek első 
száma 1950. október 4-én hagyta el a nyomdát. Formátuma 
kisebb (19x25 cm) lett, terjedelme (24 oldal) háromszor bő
vebb. A terjedelem egyharmadát (8 oldal) képanyag, kéthar
madát (16 oldal) körforgógépen nyomtatott'szöveg foglalta el. 
Az újvidéki Budućnost és a Zvezda nyomdában készült. Ára 
tíz dinár, ötször több, mint amennyibe a régi négyoldalas 
7 Nap került.

Az átalakított hetilap vérmes reményekkel rajtolt. Az alkalmi 
vezércikk (Új köntösben) folyton emelkedő példányszámot 
emlegetett, és a lap megreformálását az egyre terebélyesedő 
jugoszláviai magyar sajtó újabb jelentős állomásának nevez
te. Közreműködésre hívta az olvasókat, a lapra vonatkozó 
észrevételeket, véleményeket, javaslatokat kért, új munka
társakat, tudósítókat toborzott...

Mintha a kor szelleme is kedvezett volna a merész vállal
kozásoknak. Dúlt a tájékoztató irodás rágalomháború, tartott 
a gazdasági zárlat, szinte mindennap lövöldöztek a drótsö- 
vényes országhatárokon, gyakran aknák robbantak és az új
ságok mégis egyre többet foglalkoztak a gyárak, földbirtokok, 
vállalatok igazgatására készülődő munkástanácsokkal. Ez a
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szűkös 1950. esztendő hozta az önigazgatás első jogszabá
lyát. A gyökeres társadalmi változásokat sejtető készülődé
sekkel együtt növekedett a közügyek iránti érdeklődés. Az 
ilyen körülmények általában kedveznek az újságoknak.

Az új köntösbe öltözött 7 Napot, többek visszaemlékezése 
szerint, nagy érdeklődéssel fogadták az olvasók. Az írók, nyil
ván az első számok hatása alatt, dicsérték. A tények azonban 
azt mutatják, hogy a magazinszerű hetilap rövid históriája 
(1950. október 4.-1951. december 31.) tulajdonképpen kény
szerű változások láncolatából áll. A 24 oldalas terjedelem szö
veges része néhány szám után 16-ról 12 oldalra csökkent.
1951. március 21-én teljesen elmaradt a szöveg, csak képek 
és kurta magyarázatok maradtak a lapban. Májusban 8 oldal 
képanyagot és 4 oldalnyi szöveget hozott a 7 Nap. Közben a 
növekvő előállítási költségek a lap árának emelésére (15 di
nár) kényszerítették a szerkesztőséget. 1951. június 3-ától 
csak minden második héten jelent meg. Ezeket kettős szá
moknak nevezték és 20 dinárért árulták. Október derekán is
mét hetente hagyta el a nyomdát és továbbra is 20 dinárba 
került. 1951. december 31-én pedig visszaváltozott olyanná, 
amilyen 1946. április 5-én volt...

A képes lap tehát nem egészen tizenöt hónapig élt és min
den második hónapban megváltozott. Már a sok kényszerű 
változás miatt sem boldogulhatott. De tegyük hozzá azt is, 
hogy az ilyen természetű sajtótermékek tartós érvényesülé
séhez akkor még hiányoztak a megfelelő feltételek. A papír, 
nyomda, tapasztalat, türelem és a viszonylag drága újságot 
igénylő publikum. Ezekben a hónapokban vergődött a 7 Nap. 
A régi újságkötetekben nincs bizonyíték arra, hogy a szer
kesztőség hívó szava visszhangra talált volna az olvasók 
körében. A példányszám sem emelkedett folytonosan, hiszen 
1953 márciusában, amikor Szabadkára költözött, körülbelül 
nyolcezret nyomtattak belőle. Az évi átlagos példányszám 
8680 volt abban az esztendőben.

Mégis sikerült a 7 Napot elrontani, mondhatnánk Majtényi 
Mihállyal, ám az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy az 1951- 
es papírhiányt minden vajdasági újság megsínylette. A Magyar 
Szó terjedelme is csökkent. A Dolgozók szintén képes lappá ala
kult és havonta jelent meg. A Dolgozó Nő megszűnt. Az Ifjúság 
radikális takarékossági intézkedésekkel vészelte át a válságot.
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Közben sor került a vajdasági lapkiadó tevékenység átszer
vezésére. 1951. július 1-jén megszűnt a Testvériség Egység 
nagyvállalat. Ennek hatáskörére ma már kevesen emlékez
nek. Hivatalos levélpapírján az állt, hogy a következő hírla
pok, hetilapok, más kiadványok és folyóiratok kiadását gon
dozza: Slobodna Vojvodina, Magyar Szó napilapok; H/as 
l ’udu, Libertatea, Ruszke szlovo, Hrvatska riječ, 7 Nap, Dolgo
zók, Ifjúság Szava (később Ifjúság) hetilapok; Službeni list 
Vojvodine, Glas žena, Dolgozó Nő, Vojvodanski poljopriv- 
rednik, A Föld Népe időszaki kiadványok; Pionírújság, Bucu- 
ria pionirilor, Naši pionieri, Pionirska zahratka gyermeklapok; 
Híd, Lumina, Novy život irodalmi folyóiratok. Összesen hu
szonegy lap az Új Falu és a Sportújság nélkül. Volt még a vál
lalatnak nyomdája és könyvkiadó részlege.

Elképzelhető, mennyi bajjal, gonddal, bonyodalommal járt 
az átszervezés. Egy sereg önálló vállalat alakult a Testvéri
ség Egység maradékából. Ezek közé tartoznak a napilapok, 
a Zvezda nyomda, a nagyvállalat nevét megtartó könyv
kiadó részleg, a szlovák, román, ruszin nyelvű kiadók, az 
alapítók által közvetlenül pénzelt lapok és az akkor induló Új 
Falu című hetilap és kéthetente megjelenő Pionírújság társu
lásával létrejött 7 Nap Lapkiadó Vállalat.

A 7 Nap Lapkiadó Vállalat igazgatója Steinitz Tibor lett. 
A főszámvevő Tóth Anna, segédje az újságírói pályára ké
szülődő Győri Péter. A szűkebb munkaközösségbe Gál 
László, Kollin József, Brezsán Gyula, Szegedi Jenő, Galamb 
János, Bóna Júlia, Répási Lajos, Aladics Sándor, Maros 
Rózsa és Krüger Éva tartozott. Az Új Falu szerkesztőségében 
Saffer Pál, Bencz Mihály, Firic István, Majoros Péter, Balázs 
Piri György, Virc Adél, Vörös László, Simon Gábor és Kovács 
Matild dolgozott. A PionírújságoX Fodor Pál és Komáromi 
János csinálta. A vállalat Újvidéken a Jovan Đorđević utca 
2. szám alatt működő újságház harmadik emeletén székelt.

Az új vállalat kötelékében javult a képes lappá fejlesztett 
7 Nap sorsa, mert a vezetőség önállóbban intézhette ügyes
bajos dolgait. De már a nyáron érlelődött a meggyőződés, 
hogy újra meg kell reformálni, mert sok baj volt vele. Két 
nyomdában készült, sokba került, és mégis mindig kifogásol
ták a képek minőségét. Az áldatlan állapot végére 1951. de
cember 31-én szerkesztőségi közlemény tett pontot.
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„A 7 Nap újévre azzal lepi meg olvasóit, hogy ezentúl 10 di
nár lesz az ára. A százszázalékos árcsökkentést azáltal si
került elérni, hogy korszerű nyomdatechnikára tértünk át. A 
szerkesztőséget az a kívánság vezérelte, hogy olvasói kezé
be jó, a jövőben még jobb, de egyben olcsó lapot adjon. 
Ezentúl 12 oldalon, nem képes külsővel, azonban gazdag 
képanyaggal jelenik meg a 7 Nap, tartalmas és bővített rova
tokkal. A politikai és gazdasági cikkek mellett az olvasó jó és 
érdekes irodalmat talál majd a lapban, valamint terjedelmes 
és szórakoztató olvasmányokat is. Reméljük, hogy olvasóink 
szívesen fogadják a terjedelmessé és egyben olcsóvá váló 
7 Napot. Hisszük, hogy lapunk számos új olvasóra talál.”

A 7 Nap 1952. évfolyamának példányai a formátum (17x42 
cm) és a terjedelem (12 oldal) szempontjából azonosak az 
első (1946) évfolyam példányaival. Tartalmi szerkezetével 
kapcsolatban kevésbé állítható ilyesmi. Az induló hetilap, 
amíg 12 oldalon jelent meg, az első oldaltól az utolsóig (Heti 
krónikától a Grimaszig) mereven rovatosított: a szövegek 
helye eleve elrendeltetett, ami a szokványosság szürke ör
dögének kedvezett. A megújult 7 Nap elkerülte a túlrovato- 
sítás csapdáját: felújította ugyan és ápolta a legnépsze
rűbb rovatokat, de ugyanakkor tág teret nyitott a különböző 
közírói műfajok előtt a lap első részében.

A legnépszerűbb rovat, a Humor ismét az utolsó oldalra tele
pedett, ahonnan az elmúlt hónapokban kiszorították a képek. Ek
kor keletkezett az elhervadhatatlan rovat: A világ 4 sarkából. 
Polgárjogot nyert -  Brezsán Gyula jóvoltából -  a fotóriport. A 
szépirodalmi rész továbbra is igényes válogatásról tanúskodott. 
Természetesen az asszonyokról és a pionírokról sem feledke
zett meg az újság. Tallózott a természet, technika és tudomány 
világában, feltálalta a heti keresztrejtvényt és korszerű, válto
zatos tördelésben, felfrissültén, olykor színes fejléccel hivalko
dott. Hivalkodott, mondhatjuk, mert abban az esztendőben nem
igen volt párja a vajdasági sajtópiacon.

Külön szólunk az olvasmányos újságműfajokról, mert a ké
pes hetilap természeténél fogva -  és a papírhiány miatt -  
kicsit elhanyagolta ezeket. Elmaradoztak a külső munkatár
sak és szűkült a szerzők köre. Az írók is felfigyeltek a köz
lés lehetőségeinek sorvadozására és a maguk módján sürget
ték a változást.
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Az 1952-es évfolyam az avatott tollú külső munkatársak tá
borának gyarapodásáról beszél. Gál László és Majtényi mel
lett rendszeresen publikált Herceg János (Forgács), Debre- 
czeni József, Lőrinc Péter, Garay Béla és később Lévay End
re, Hók Rezső (Színházjáró Jeromos). Dr. Gyetvai Károly 
az időszerű témák és közéleti események legtermékenyebb 
kommentátora ezekben a hónapokban, szinte minden szám
ban szerepelt. Megszólalt Szirmai Károly, az öreg Műnk Artúr 
és természetesen a kor fiataljai, Ács Károly, Németh István, 
Fehér Ferenc...

De felszínre jöttek a fogyatékosságok is és ezekre figyelt 
leginkább az alapító, különösen a JKP nevezetes hatodik 
kongresszusa (1952. november 2-7.) után, amikor -  egyebek 
között -  terítékre kerültek a sajtó új feladatai. Kiderült, hogy a 
7 Nap szerkesztőségében kevés az olyan újságíró, akire tá
maszkodni lehetett a politikai témák feldolgozásában. A ká
derhiány eleve gátolta a tervszerű szerkesztési politika ér
vényesülését, ami pedig az elkötelezett politikai újságcsiná- 
lás fontos feltétele.

A 7 Nap nem dicsekedhetett ilyen erényekkel, nem is hagy
ták békén: 1952 decemberében újra fölizzott a rendeltetésé
vel kapcsolatos vita. Azokban a napokban dőlt el a felesleges
sé nyilvánított Új Falu sorsa. A 7 Napot nem nyilvánították fe
leslegessé, de hiába védelmezték pártfogói az oldottabb új
ságírás létjogosultságát, a probléma terítéken maradt. Még a 
vajdasági kommunisták tizedik értekezletén is (1953. június
25-26.) szóba került, mert néhány hónappal előbb „szenzációt 
kergető képeket közölt a nagyvilágból” .

Szóval, különböző bajok voltak ezzel az újsággal és valamit 
csinálni kellett volna. Már csak azért is, mert az egész 7 Nap 
Lapkiadó Vállalat kicsit láb alatt volt a Jovan Đorđević utcai 
újságházban, ahol az önállósult és derekasan fejlődő napila
pok laktak. Szűkös volt a hely...

A 7 Nap kérdése találkozott a párjával. Szabadkán a fel- 
szabadulás óta emlegették a magyar nyelvű újság hiányát. 
1945 kora őszén döntöttek is az 1929-ben, a január hatodiki 
diktatúra által elnémított Szervezett Munkás feltámasztásá
ról, később meg az Ifjúság Szava helyett próbáltak jobb lapot 
kiadni, de valami mindig közbejött. Hol a nyomdagép hiány
zott, hol a papír, a kádereket Újvidékre irányították, a pénz
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is szűkében, és nem lett semmi a kezdeményezésekből. 1952 
végén még hangosabban követelték az újságot Szabadkán. 
Most már nem csak az írogató népek beszéltek, hanem a 
nyomdászok is, és a polgároknak sem tetszett, hogy minden 
magyar nyelvű tartományi lapot Újvidéken szerkesztettek és 
nyomtattak. Politikai problémává kerekedett az ügy, decem
ber derekán már arról is beszéltek, hogy az egész vállalat át
költözik, de előbb rendbe kellett hozni a nyomdát és a cin- 
kográfiát.
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A KÖLTÖZÉS UTÁN

Az újvidéki korszak lezárulásáról 1953. február 22-én 
értesültek hiteles forrásból a 7 Nap olvasói. Természetesen 
a döntés jóval előbb született. Szabadka utcáin heteken át 
színes falragaszok hirdették az esedékes költözést, de a bi
zonyító hír a lap nyolcadik évfolyamának nyolcadik számá
ban látott napvilágot: „A 7 Nap legközelebbi száma Sza
badkán jelenik meg. Szerkesztőség és a kiadóhivatal címe: 
November 29. tér 3, első emelet. Telefon: 22-68.” A plakáto
kon népszerűsített hetilapnak a Minerva épületében szorí
tottak helyet. Onnan 1956. december 23-án a város központ
jába, a Szabadság térre költözött.

Az első szabadkai szám 1953. március 1-jén hagyta el a 
nyomdát. Könyvnyomó gépen készült, jó minőségű papíron. 
Terjedelme 12 oldal. Az első oldalon Nagy Ferenc köszöntője 
(A 7 Nap Szabadkán) és Balla László írása (Új mérföldkő a 
haladás útján) a Népfront negyedik kongresszusáról. Figyel
met érdemel Gál László tárcája, Műnk Artúr novellája, Tilly Ernő 
sportkommentárja és dr. Braun István rovatnyitó színes szö
vege, a Vasárnapi írás. A riportokat Lévay Endre (Gólyalábon 
beszökött Csurgóra a fény) és Petkovics Kálmán (Vasárnap 
délután) írták. A rovatok közül megmaradt A világ 4 sarkából, 
a Színházi krónika, az Igaz mesék a film világából, a Termé
szet-Tudom ány-Technika, a Zenei élet és a hagyományos 
Humor.

A kiadásra vonatkozó adatok (impresszum) lényegesen 
megváltoztak. Az utolsó újvidéki szám még a Vajdasági 
Népfront orgánuma, Szabadkán a 7 Nap, névlegesen is, a 
Szocialista Szövetség hetilapja. Ebből, és a beköszöntő ve
zércikkből is, látszik: az alapító (a Szocialista Szövetség tar
tományi vezetősége) mélyebb megfontolások alapján döntöt
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te el, hogy a 7 Nap Szabadkára költözzék. A kérdés a JKP 
hatodik kongresszusa után és a Népfront negyedik kongresz- 
szusának előkészületei során merült fel, nyilvánvalóan szoros 
kapcsolatban a sajtó szerepének várható módosulásával. 
Mert nem csak a politikai szervezetek neve, hanem az or
szág alkotmányos berendezése is változott ezekben a hóna
pokban.

Mint tudjuk, 1953 januárjában, a két kongresszus között, 
életbe lépett az alkotmányerejű törvény, amely megerősítette 
a munkásönigazgatás és a társadalmi viszonyok demokrati
zálása terén elért eredményeket és utat tört a munkásosz
tály gazdasági és politikai szerepének teljesebb kibontakozá
sa felé. A törvény alapján választották Josip Broz Titót köz- 
társasági elnökké. A szövetségi parlamentben létrejött a ter
melők tanácsa. A politikai rendszer fejlődése a bürokratikus 
centralizmus visszaszorítását sürgette a közélet minden terü
letén.

A politikai munka módszereit is változtatni, fejleszteni, kor
szerűsíteni kellett. Az utasítások helyett a meggyőzés köve
telményei kerültek előtérbe és akarva-akaratlan emelték az 
elkötelezett politikai újságírás ázsióját. A hatodik kongresz- 
szus után csökkentették a függetlenített közéleti munkások 
létszámát és a káderek egy részét a szerkesztőségekbe irá
nyították. Nálunk ekkor került az újságírásba Nagy Ferenc, 
Apró Mátyás, Varga László, Grósz György, Szabó Gábor, 
Füstös József és mások.

Ezek a folyamatok határozták meg jelentős mértékben a 
7 Nap sorsának alakulását. Az átköltözéssel kedvező kilá
tások nyíltak arra, hogy a „szerzők szócsöve” életközeiben 
munkálkodó tartományi jellegű politikai hetilappá fejlődjék. 
Az esélyek szerencsés módon találkoztak a szerkesztőség 
törekvéseivel, amiről Nagy Ferenc említett cikkének (A 7 Nap 
Szabadkán) alábbi részlete is tanúskodik:

„A szerkesztőség arra törekszik, hogy munkatársainak kö
rét kiszélesítse, szilárdítsa kapcsolatait az olvasóval, és he
lyet adjon mindenkinek, aki a nyomtatott betű által is részt 
akar venni a nemes célkitűzéseinkért folyó harcban. Bízunk 
abban, hogy munkásaink, parasztjaink, kultúrmunkásaink, iro
dalombarátaink, tanuló- és munkásifjúságunk soraiban tá
mogatásra találunk, és a 7 Napot a haladó eszme még hat
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hatósabb eszközévé fejleszthetjük. Ez nem elvont célkitű
zésekből eredő feladat, népünk és népeink és a jövő érdeke 
állítja elénk.”

A szabadkai korszak kezdetének emlékei lassan elmosód
nak és átszíneződnek. Ez ellen csak a tények rögzítésével 
védekezhetünk, amelyek az indulás gondjairól is beszélnek. 
A könyvnyomó gépen készült és jó minőségű papíron megje
lenő 7 Nap kérészéletű volt. Ez a korszaka csak néhány 
hétig (1953. április 26-áig) tartott. Addigra ugyanis a Minerva 
szorgalmas munkásai -  Bancsi István mechanikus és Iván 
Probojčević gépmester -  kijavították és üzembe helyezték 
az egykori Napló 1911-ben készült öreg körforgógépét. 
Ettől kezdve, több éven át, kisebb formátumban (26x25 cm) 
és bizony kopottas köntösben, gyakran maszatosan jelent 
meg a 7 Nap.

A szerkesztőség konszolidálása is hosszadalmas, türelmes 
munkát kívánt. Az átköltözés után Nagy Ferenc a vállalat 
igazgatója, a fő- és felelős szerkesztő posztján pedig Steinitz 
Tibor maradt. Ez az állapot 1953. augusztus 23-áig tartott. Ak
kor Steinitz Tibor, több mint ötévi szolgálat után, elbúcsú
zott a 7 Naptól. Nagy Ferenc lett a felelős szerkesztő.

Újvidékről a tartós letelepedés szándékával csak Galamb 
János, Győri Péter főkönyvelő és Maros Rózsa gépírónő köl
tözött Szabadkára. A többiek ingáztak. Ezt Steinitz Tibor ha
mar megunta. Kollin József kitartott néhány hónapig a Fasiz
mus áldozatainak terén levő külön bejáratú albérleti szobá
ban, de húzta a szíve Újvidék felé. Brezsán Gyula hetente 
egyszer érkezett és türelmetlenül kérdezte: „No, fiúk, mit csi
nálunk a héten? Van valami ötlet?” Gál László postán küldte 
kéziratait, ha személyesen jött, rendszerint összeveszett vala
kivel ...

A szabadkaiak közül Nagy Ferenc mellett Lévay Endre és 
Juhász Géza került a kollektívába. Dr. Braun István és Se
bestyén Mátyás tiszteletdíjas munkát végzett. 1953. július 1-jén 
Kolozsi Tibor és Petkovics Kálmán csatlakozott a szerkesztő
séghez. Az év végére valahogy kialakult a 11 tagú törzsgárda 
(8 újságíró, 2 tisztviselő és a takarítónő), amelyre tartósan 
lehetett számítani. A következő év elején Kollin József és 
Juhász Géza távozott, helyettük 1954. május 1-jén Szegedi 
Jenő, öt hónappal később pedig Szegedi Mária érkezett.
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Általában zajos, forgalmas volt a szerkesztőség egyetlen 
szobája a Minerva házának első emeletén. Dr. Braun István 
naponta hozta a legújabb törvényszéki és várospolitikai híre
ket és a korzón összeszedett visszajelzéseket. Jött tréfálkoz
ni az öreg Műnk Artúr, aki már Braun Henrik újságjába is írt. 
Földübörgött verssel vagy prózával Csépe Imre és kérte a ho
noráriumot. A gyakori vendégek közé tartozott Urbán János, 
aki még ma is emlegeti egyik sürgős rendelésre írt versét...

Jött később Dési Ábel az akkor még nagyon szegényes 
könyvpiac híreivel, a termékeny Mácsay István versekkel, 
Zákány Antal megjegyzésekkel és néha remek költemények
kel. Laták István nem szívesen vállalkozott a lépcsőjárásra, 
de kéziratai rendre megérkeztek. Megfordultak abban a szo
bában közéleti emberek, színészek, festők, meg az újság 
más különböző rendű és rangú barátai, akiket literátori haj
lammal áldott vagy vert meg a sors.

Az irodalmi rovatot Juhász Géza távozása után Lévay End
re ápolta, de már készülődött Szabadkára egy neves tanár 
Csókáról, aki majd új tehetségekkel élénkíti fel a rovatot. Ez 
a tanár -  Bori Imre -  akkortájt csatlakozott a 7 Nap munka
társainak táborához. írásai ma is rendszeresen megjelennek 
a lapban.

Hivatalos értekezletek, jegyzőkönyves ülések, hosszadal
mas és erőltetett lapértékelések még nem jöttek divatba, de 
a vita soha nem hiányzott, mert mindenki minden kéziratba 
beleolvasott. A kéziratok leadása előtt indult az eszmecsere, 
azután folytatódott a tördelésnél (ott lábatlankodott az egész 
szerkesztőség), sőt később lent a gépteremben, mert illett 
megvárni, hogy a vén rotációs kidobja legalább az első pél
dányokat.

Szóval, mindig volt vita, még a kiskocsmában is folytatódott 
néha, vagy a nyomda udvarában levő kuglipályán, és ennek 
legfőbb okát alighanem abban kell keresni, hogy a lap szere
pe és rendeltetése körül megoszlottak a nézetek. Az írók a 
közlés lehetőségét tolták előtérbe, az olvasók kóstolgatták 
a régóta vágyott szabadkai újság ízét, a közéleti emberek pe
dig az eszmeiséget kérték számon, vagy a hatékonyabb politi
kai orgánum kibontakozását siettették. (Akkor még nem voltak 
alapító okmányok, amelyek rendelkezéseire hivatkozni, sem ki
adói tanácsok, ahol az ilyen természetű kérdéseket tisztázni
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lehetett volna. A Kommunista Szövetség szerkesztőségi alap
szervezetének megalakítását is csak tizenöt év múlva tette 
lehetővé a szervezeti szabályzat.)

Több mint három éven át (1953. augusztus 23-ától 1956. 
szeptember 16-áig) felelős szerkesztői minőségben Nagy Fe
renc jegyezte a lapot. Nevéhez fűződik a szabadkai kiadás 
bevezetése (1953-ban), amely növelte a 7 Nap népszerűsé
gét a városban és környékén. E három év alatt stabilizálódott 
a dolgozói közösség. Jócskán megváltozott az újság tartalma 
és arculata. Gyarapodott az olvasók tábora. Az évi átlagos 
példányszám 1953-ban 8680, 1954-ben 11 600, 1955-ben 
13200, 1956-ban 15 000 volt.

A példányszám emelkedésével párhuzamosan növekedett 
a 7 Nap hatásterülete. Erről a közlemények visszhangja ta
núskodik. Egyre gyakrabban szidták vagy dicsérték az újsá
got. Ez annak a jele, hogy a lap konkrét kérdésekkel foglalko
zott és bírálta a negatív jelenségeket. Ezáltal került még köze
lebb az olvasóhoz.

„Feltétlenül meg kell mondani -  írta Kolozsi T ibor-, hogy a 
7 Nap Szabadkára költözése után vált igazán politikai jellegű 
hetilappá, éspedig nem csupán azért, mert hasábjain egymás 
után megjelentek a politikusok írásai, hanem minden bizony
nyal még inkább azért, mert maga a lap tartalma vált konkré
tabbá, élethez közelebb állóvá, a mindennapokból táplálko- 
zóvá. " (Pénteki találkozások. 42. oldal)

A redakció is mozgékonyabbá vált. Az újságírók gyakrab
ban járták a terepet. Szaporodtak a gyári riportok, helyzet- 
jelentések falvak és városok életéből és a politikai kommentá
rok. A negyedik oldalon meghonosodott Színtelen riport a 
Vasárnapi írás mellett a 7 Nap sajátos műfaja lett. De a szer
kesztőség tagjai -  Kolozsi Tibor, Lévay Endre, Szegedi Jenő, 
Petkovics Kálmán, Galamb János, Szegedi Mária, Győri Péter 
és Burkus Valéria -  az ötvenes évek közepén egyedül már 
nem győzték a munkát.

A káderhiányt külső munkatársak pótolták. A szerzők között 
jeles közéleti emberek (Nagy József, Balla László, Vladimír 
Đanić, Zsáki József, Milán Martinović Metalac, Sinkovics 
János, Szabó Miklós, Stipan Marušić, Seffer Gyula, Rehák 
László, Farkas Nándor), tudományos dolgozók (Mirnics Jó
zsef történész, Bori Imre és Szeli István irodalmárok, Mezei
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István közgazdász), szépírók (Gál László, Majtényi Mihály, 
Herceg János, Szirmai Károly, Debreczeni József, Börcsök 
Erzsébet, Németh István, Fehér Ferenc), képzőművészek 
(B. Szabó György, Hangya András, Milán Konjović, Oláh 
Sándor, Sáfrány Imre, Ács József, Szilágyi Gábor, Vinkler 
Imre, Ivanyos Sándor, Almási Gábor, Pechán Béla, Balázs 
G. Árpád), ismert közírók (Németh P. István, Cvetko Malušev, 
Szerencsés József, Korom Tibor, Varga László, Szabadka 
Sándor, Bodrits István) és kiemelkedő jugoszláv újságírók 
(Đuka Julius, Jože Smole, Vlada Teslić, Vladimír Kolar, Vasa 
Popović) voltak.

A két riportpályázat is a politikai újság kibontakozását és fej
lődését kívánta szolgálni, de ezek csak részben sikerültek. A 
díjazottak között ismertebb neveket látunk (Zsáki József, Fi- 
scher László, a néhai Napló tisztviselője, Hatala Zoltán, 
Sárkány Szilveszter, Mamuzsich István színész, majd Petko- 
vics Kálmán, Pap Endre, Dér Zoltán és Osztrogonác Iván), 
ami azt jelenti, hogy elmaradt a várt és remélt új tehetségek 
jelentkezése.

Nem minden vállalkozás sikerült. Ám a lényeg mégis az, 
hogy a 7 Nap már az ötvenes évek első felében olyan politikai 
jellegű hetilappá fejlődött, amelyre számítani lehetett a köz
életi küzdelmekben és akciókban. Elősegítette, sőt serkentet
te ezt az általános politikai helyzet alakulása: nemzetközi s í
kon a tájékoztató irodás rágalmak csődje, itthon pedig az ön
igazgatás kibontakozása.

Nagy Ferenc távozása után -  az impresszum szerint 1956. 
szeptember 16-án -  Grósz György került az igazgató és a fe
lelős szerkesztő posztjára. Kolozsi Tibort főszerkesztővé ne
vezte ki az alapító. Nem sokkal később (1956. december 23- 
án) a szerkesztőség elhagyta a Minerva épületét. Új címe: 
Szabadság tér 2, félemelet. Szomszédságában működött a 
Subotičke novine és a Magyar Szó szabadkai kirendeltsége.

Az átköltözés több szempontból új korszak kezdetét jelzi. 
Először is: ebben a házban nem volt portás, aki akadályozta 
volna a vendégjárást. Viszont a forgalom néhány hónap múl
va akadályozni kezdte a munkát. Ki kellett találni a bohém
szoba intézményét, ahol nyugodtan vitatkozhattak az újság 
barátai. Ezáltal sikerült valamelyest megkímélni a zajtól a 
kéziratok olvasásába merülő főszerkesztőt. Az igazgató meg
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olyan helyiségbe települt, ahová csak ketten-hárman fértek 
be. Az újságírók pedig megtanultak otthon dolgozni.

Az új korszak komolyabb ismérvei közül feltétlenül meg
említendő, hogy elkezdődtek (1957 februárjában) az előké
születek a Jugoszláv Kommunista Szövetség új -  ma is érvé
nyes -  Programjának kidolgozására. A programcélok hosszú 
időre meghatározták a sajtó fejlődésének irányát és feladatait 
a társadalmi átalakulás útján. A növekvő követelmények a 
7 NapoX sem kerülték el. Esedékessé vált a további társadal
masítás és a szerkesztőség fejlesztése.

Ez idő tájt keletkeztek a kiadói tanácsok. Az újságok alapí
tói által kinevezett és a különleges társadalmi érdek képvi
seletére hivatott önigazgatási szervektől elsősorban azt vár
ták el, hogy rendszeresen értékeljék a lapok társadalmi ren
deltetésének megvalósulását, s ha kell, bírálattal vagy ta
náccsal támogassák ebben a szerkesztőségeket. A tanácsok 
létrehozásával csökkentek az elzárkózás vagy privatizálás 
kórokozóit hordozó törekvések esélyei.

A 7 Nap első kiadói tanácsa 1956 végén alakult. Nagy Fe
renc volt az elnöke. A tanács működéséről keveset tudunk. 
Annyi azonban megállapítható, hogy neves közéleti emberek 
(például Balla László, aki később elnök lett, dr. Matkovics Jó
zsef, Mucsi József) voltak a tagjai, meg a vállalat vezetői, és 
ritkán ülésezett. Leginkább a szerkesztőségi emberek kez
deményezésére hívták össze és jobbadán ők is vitték a szót. 
Kolozsi Tibor csak az 1961. január 14-i tanácsülést említi, 
ahol már beszámoló alapján tárgyaltak a lappolitikáról. (Pén
teki találkozások. 50. oldal)

A szerkesztőség fejlesztése terén elért eredmények főleg 
a káderhelyzet javulásával bizonyíthatók. 1956. szeptember 
16-ától 1960. november 18-áig (amikor ismét köntöst váltott a 
7 Nap) a következő újságírók kerültek a redakcióba: Brenner 
János, Mészáros Zakariás, Brindza Károly, Dévavári (Dér) 
Zoltán, Magyari Domokos, Kiss Erzsébet, Gönci Sára és Dési 
Ábel (Sárkány Szilveszter). A régiek közül Petkovics Kálmán
1959. január 1-jén a Dolgozók szabadkai szerkesztője lett,
1960. december 8-án tért vissza a 7 Naphoz. Győri Péter és 
Galamb János Újvidékre költöztek. Hamarosan követte őket 
Kiss Erzsébet is.

Az ötvenes évek közepén, évtizedes pangás után, a tete
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mes beruházások nyomán fellendült a mezőgazdasági terme
lés, ami maga után vonta a feldolgozó ipart és felgyorsította a 
falusi élet átalakulását. De nem ment simán a dolog, hiszen 
a kezdetben még a „csodabúzát” is úgy kellett beleagitálni 
az egyéni termelők földjébe. Ezekben az akciókban a 7 Nap 
derekas munkát végzett: az új munkatársak -  különösen Mé
száros Zakariás, Brindza Károly és Brenner János -  jelentő
sen hozzájárultak a lap tájékoztató és agitatív képességének 
fokozásához.

A példányszám emelkedett. 1957-ben hetente átlagosan 
15 600, 1958-ban 16260, 1959-ben 18230 és 1960-ban már 
21 132 7 Napot nyomattak és ennek 98 százaléka vevőre 
talált. Húszoldalas volt az újság, elég gyatra kivitelezésben 
jelent meg és terjedelmének felét társadalmi, gazdasági és 
politikai szövegek foglalták el. Természetesen a hagyomá
nyos rovatokat sem hanyagolta el.

A gazdasági fellendülés társadalmi vetületeit a kordoku
mentumok meggyőző erejével érzékeltetik a 7 Nap közlemé
nyei. Szinte látjuk, hogyan mosta el a csúcshozamok növek
vő népszerűsége a bácskai, bánáti falvakban megrekedt ma- 
radiság palánkjait. Látjuk azt is, hogy a belterjesebb áruter
melő gazdálkodás jövedelmezőbb volta közvetlenül hatott 
a földművesek életszínvonalának javulására, viszont kiélez
te a falvak emberfeleslegének évtizedek óta lappangó prob
lémáját. Urbanizálódtak a falvak, de ugyanakkor felgyorsult 
a népvándorlás a városok felé, majd külföldre.

A .városiasodó falvak növekvő betűszomját és igényeit mu
tatja az is, hogy a 7 Nap példányszáma ezekben az években 
éppen a népes településeken (Csantavér, Horgos, Bezdán, 
Moravica) emelkedett leginkább. A korszerűsödő falusi ház
tartások szinte szükségszerű kellékévé vált, egyebek között, 
a rádió és már kínálgatta magát a televízió.

A tömegközlés új médiumainak terjedésével sokan az új
ság alkonyát jövendölgették. A 7 Nap szerkesztőségében 
éppen akkortájt kezdték gyakrabban emlegetni az olvasó 
igényeit, elvárásait, kívánságait. Kicsit mindenki a maga íz
lése, elképzelése, érdeke szerint beszélt az olvasó nevében, 
mondvá'n-mondogatván, mi kell neki, az olvasónak, de a gya
korlati teendők eldöntésében mégis a tárgyilagosabb tapasz
talati felismerések érvényesültek.
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Erről tanúskodik az 1959. május 31-i (fontos dátum!) szám 
fejléce mellett olvasható kurta szöveg: „Hazai és külföldi rá
dió- és te le v íz ió m ű s o rSenki sem sejtette akkor, hogy az 
előzetes bejelentés nélkül született melléklet (amely kiszorí
totta az újságból a Képes Vajdaság című rovatot és eseten
ként a sportoldalt) milyen nevezetes szerepet kap majd hetila
punk fejlődésének következő évtizedeiben.

A következő fontos dátum 1960. február 14-e. Ezen a na
pon a 7 Nap valamiféle meglepetést ígért az olvasónak. Ko
lozsi Tibor gondolta ki, aki szeretett játszani és tudta, hogy az 
olvasó is szeret játszani. Ezért csinálta a keresztrejtvényt, 
sakkfeladványokat, s tartott kapcsolatot a megfejtőkkel. Nevé
hez fűződnek jórészt az ötvenes évek pályázatai a Jó pajtás 
rovatban: az Ismerd meg hazádat!, Tudod-e a történelmet?, 
meg a helyesírási pályázat. A rádió- és televízióműsor el
indítását is Kolozsi Tibor kezdeményezte és sürgette legin
kább. Ám lássuk a meglepetést...

A fifikás vállalkozás lényege a következő: a szerkesztőség 
a Természet-Tudomány-Technika rovatban elrejtett egy nem 
oda való sort, amelyben az volt olvasható, hogy Húszezer 
példányban a 7 Nap. Az örömteljes esemény hírét tartalmazó 
bűvös sort néhány újságpéldányban kinyomtatták és ezeket 
a többi közé keverték. Nos, ezt a sort kellett volna megtalál
ni és beküldeni a redakcióba, hogy kisorsolható legyen há
rom tranzisztoros rádiókészülék.

A sorsolás elmaradt. Elmaradt, mert csak egyetlenegy olva
só (a moravicai Doma József borbélymester) találta meg a 
nyereményre jogosító szöveget. Viszont annál több méltatlan
kodó levelet hozott a posta. A legtöbben arra panaszkodtak, 
hogy az általuk vásárolt újságból hiányzott a 15. és a 16. oldal. 
Jogosan feltételezték tehát, hogy valaki kivette a nevezett 
oldalakat, nyilván a nyeremény miatt, és ki lehetett az első 
gyanúsított, ha nem az újságárus!

Most már az újságárusok is méltatlankodtak. Hiába írta, 
magyarázta a szerkesztőség, hogy 15. és 16. oldal nincs is a 
7 Napban, mert ott a rádió- és televízióműsor van, azokat 
az oldalakat pedig a tördelés miatt másképpen számozzák... 
Szóval, ha az újság játszani akar, jól fontolja meg, mit játszik!

Ám, sebaj, gondolta Kolozsi Tibor, maradt még két tranzisz
toros készülék Grósz György szerzeményéből, majd játszunk
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mást. Ez már úgy volt kigondolva, hogy minden olvasó részt 
vehetett benne. Csak egy pályázati szelvényt kellett kitölteni, 
illetve ráírni, hogy hány példányban nyomtatták a 7 Nap a heti 
számát. Pontosan 21 657 példányban nyomtatták. Senki sem 
találta ki. A péterrévei Nagy Ferenc járt legközelebb hozzá, 
övé lett az egyik tranzisztoros rádió. A másikat a szabadkai 
Linder Rózsának sorsolták ki egy komoly bizottság (Király Im
re, Aleksandar Suvajdžić, Brenner János, Zákány Antal és 
Groma Pál lapárus) felügyelete mellett, hogy többé ne érhes
se szó a ház elejét...

A 7 Nap ekkor még a saját dolgait fitogtatta, eredményeivel 
híreskedett és kevésbé volt kíváncsi az olvasók hasznosítható 
véleményére. A játék azonban fejlődött. Tetszett a népnek. A 
szerkesztőség meg idővel ráeszmélt arra, hogy az olvasók vé
leményét érdemes kifürkészni. Komoly szerkesztéspolitikai esz
közzé vált a véleménykutatás, de ma már kevesen emlékeznek 
arra, hogyan is kezdődött az egész história. Hát így.

Még egy fontos dátum! 1960. április 17-én új melléklet 
indult -  a Szuboticai 7 Nap. Az akkor alakult szabadkai járás 
pénzelte, és a mostani Szabadka, Zenta, Topolya, Kanizsa, 
Ada, Kishegyes, majd Zombor és Apatin községek polgárait 
tájékoztatta helyi és járási ügyekről. Ezzel a négyoldalas mel
léklettel az újságműfajok szempontjából változatosabbá vált 
a 7 Nap, több konkrét kérdésről írhatott, és ha nem is mindig 
sikeresen, de nagyobb időszerűségre törekedhetett.

Dr. Matkovics József, a Szocialista Szövetség járási vá
lasztmányának alelnöke írta a beköszöntő vezércikket. Több 
mint huszonkétezer ember vásárolta hetente a 7 NapoX abban 
az évben és a becslések szerint hatvanezren olvasták. „Ez 
a tekintélyes szám kötelez -  olvasható a cikkben - ,  ez a szám 
azt jelenti, hogy tíz- és tízezer ember érdeklődik mindennapi 
életünk problémái iránt. ” Valóban fokozódott a közügyek iránti 
érdeklődés. 1960-ban 14000 különféle társadalmi szerv mun
kájában 170000 vajdasági polgár vett részt!

Bár a többnyire hírközlésre szorítkozó melléklet nem a leg
szerencsésebben illeszkedett a 7 Nap hagyományos tartalmi 
szerkezetébe, mégis sokféle igényt elégített ki és időszerűb
bé tette az újságot. Elmondhatjuk továbbá, hogy a melléklet 
elindításával hosszabb időre állandósult a politikai jellegű 
hetilap terjedelme, hatásterülete és arculata.
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Az első rendkívüli szám kiadása szintén a fontos esemé
nyek közé tartozik. 1960. május 29-én másodszor látogatott 
Szabadkára Josip Broz Tito. A 7 Nap munkatársai idejeko
rán értesültek az eseményről (Grósz György igazgatóra bíz
ták a sajtóval kapcsolatos ügyek egy részét) és lázas neki
buzdulással készültek.

A látogatás három napig tartott. Pénteken délután kezdő
dött, hatalmas tömeg az utcákon, ember ember hátán a Sza
badság téren, az egész jugoszláv sajtó a városháza díszbe
járata előtt. Az ünnepélyes fogadtatás után fent az első eme
leti kék teremben tájékoztató jellegű tanácskozás kezdődött. 
Az újságírókat is beengedték.

Tito figyelmesen hallgatta a helyi vezetők beszámolóit, 
majd kérdéseket tett fel. Főleg a gazdasági dolgok iránt érdek
lődött. Egyebek között arról is, mennyire fékezték a tájékoz
tató irodás évek Szabadka fejlődését. Másnap meglátogatta a 
November 29. Húsfeldolgozó Gyárat, a Sever Villanymotor
gyárat és a Partizan Kerékpárgyárat. Délután Palics neveze
tességeivel ismerkedett. Vasárnap délelőtt a palicsi mezőgaz
dasági birtok vendége volt. Visszafelé menet -  vasárnap dél
után -  megállt Topolyán is, sok ezer polgár örömére.

Vasárnap délelőtt megjelent a 7 Nap rendkívüli száma. 
Jó papíron nyomtatták, sok képpel. Percek alatt szétkapkod
ták, mutatóba se nagyon maradt belőle. Grósz György közlé
se szerint Tito elnök is átlapozta. A rendkívüli szám elkészí
tésében az egész szerkesztőség részt vett: Kolozsi Tibor, 
Szegedi Jenő, Mészáros Zakariás, Brenner János, Burkus 
Valéria és a többiek. Még Sáfrány Imre is, pedig ő csak külső 
munkatárs volt.

A következő héten, 1960. június 5-én, a 7 Nap négyoldalas 
képes melléklete tájékoztatott az esemény részleteiről. Ebből 
sem maradt remittenda. A melléklet szövegét Szegedi Jenő a 
következő mondattal zárta: „Ebéd után a búcsúztatására ki
vonult lakosok sorfala között hagyta el ezt a -  ahogy mondta -  
kedves várost, és derűlátó szorgos dolgozóit.”

Sok minden történt a 7 Napban és körülötte ebben az esz
tendőben, amely a lapfejlesztés szempontjából korszakot zárt 
le. A 7 Nap minervás éráját, mondhatnánk. Fokozatos fejlő
dés jellemzi ezt az időszakot, de a továbblépést már akadá
lyozták a szűkös műszaki adottságok.
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A Szuboticai 7 Nap elindításával 26 oldalra bővült a terjede
lem. Ebből 12 oldal (az első rész) az időszerű politikai szöve
gek tartománya. A második részben voltak az állandó rovatok: 
Irodalom, Mozivilág, A világ 4 sarkából, Színház, Jogi tanács
adó, Természet-Tudomány-Technika, Tallózás, Rádió- és 
televízióműsor, Nők rovata (ebben jelentkezett hetente Tóth 
Harsányi Mátyás ínyesmester), Jó pajtás (a népszerű Leve
lesláda alrovattal), időnként sport, Vasárnapi fejtörő, A 7 Nap 
keresztrejtvénye és a Humor.

Az első részben csak a külpolitikai rovatnak (a második ol
dalon) és a Vasárnapi írásnak volt biztosított helye. A Vasár
napi írás mellett, a negyedik oldalon, leginkább Petkovics 
Kálmán tárcái jelentek meg. Sorozatot közölt még Vukovics 
Géza (Levél a váróteremből, Nyaralók iskolája) és Kopeczky 
László (Egy nagy riporter jegyzetfüzetéből). Emlékezetesek 
Bori Imre szövegei, szinte minden számban megjelentek. A 
gyérebben jelentkező D. Juhász Zsuzsa színes írásait sokan 
olvasták.

Az időszerű társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális 
tárgyú cikkek, kommentárok, riportok, széljegyzetek, interjúk, 
tárcák, beszámolók szerzői többnyire az alkalmazásban levő 
munkatársak voltak. A külsők közül dr. Braun István a legter
mékenyebb. A régebbi és már említett szerzők táborához 
Urbán János, Engler Katalin, Balázs Piri György, Milenko 
Beljanski, dr. Licht Antal, dr. Steinfeld Sándor, Foky István, 
Szerda Sándor és Papp Gábor csatlakozott.

Gyakrabban szerepelt ebben az időszakban Dévits Imre, 
Kántor Oszkár, Almási Tibor, Danilo Kecić, Zorán Jovanović 
és Hatala Zoltán. De feltétlenül ide kívánkozik Paško Romac, 
dr. Müller Imre, Ljubomir Miiin, Harangozó Vilmos, dr. Baráth 
Károly és mások neve. Nem törekedtünk a teljes névsor köz
lésére, pusztán az újabban jelentkezőket kívántuk megne
vezni.

Az irodalmi rovat külön méltatást, hovatovább értékelő fel
mérést érdemel és hinni kell, akad majd idővel vállalkozó erre 
a munkára. Ez alkalommal a jelzett évfolyamok szépirodalmi 
anyagának áttekintése alapján a műhely keretében viszonyla
gos önrendelkezési jogokat élvező rovat szerkesztői törekvé
sét kívánjuk megvilágítani. Három cél körvonalai bontakoznak 
ki: tájékoztatás a világirodalom terméséről; a jugoszláv nem
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zetek és nemzetiségek irodalmának népszerűsítése; és kitár
ni, amennyire lehet, a nyilvánosság kapuját a vajdasági ma
gyar írók előtt. Kicsi volt ez a kapu, de elég forgalmas.

A nagyvilág literatúrájából ritkán, de a javából kaptak ízelí
tőt a 7 Nap olvasói. Salvatore Quasimodo, Albert Camus, Bo
risz Paszternák, Ernest Hemingway, C. F. Ramuz, Erskine 
Caldwell, Henrich Böll, llf és Petrov, Roger Vailland és más 
nevek jelzik a mércét. Közlésre jeles események (új művek, 
díjak) kínáltak leginkább alkalmat.

Részletesebben foglalkozott a rovat a jugoszláv nemzetek 
és nemzetiségek irodalmával. A legnagyobbakra összponto
sult a figyelem (Miroslav Krleža, Ivó Andrić, Branko Čopić, Mi- 
hajlo Lalić, Oskar Davičo, Dobrica Ćosić, Čedomir Minderović,) 
de nem maradtak ki az akkor induló fiatalok sem. Megállapít
ható továbbá a szerbhorvát nyelvterület szerzőinek túlten- 
gése, illetve a szlovén és a macedón irodalom alkotóinak gyé
rebb szereplése.

A nemzetiségi írók közül az albán Hivzi Sulajmani, a szlo
vák Mihal Babinka, a román Vasco Popa, Florika Stefan és 
Mihal Avramescu, a ruszin E. M. Kocsis nevét említjük. A 
felsorolás természetesen jelképes, többé-kevésbé a szer
kesztés szándékát érzékelteti. A román írók gyakoribb sze
replése elsősorban G. Czimmer Anna fordítói munkásságá
nak köszönhető.

Ezekben az években a vajdasági magyar írók túlnyomó 
többsége publikált a 7 Napban. A listát műfajok és a sze
replés gyakorisága szerint állítottuk össze. Novellák, el
beszélések: Majtényi Mihály, Börcsök Erzsébet, Bányai 
János, Herceg János, Lévay Endre, Szirmai Károly, Gajdos 
Tibor, Urbán János, Kolozsi Tibor, Kvazimodó Braun István, 
Csépe Imre, Major Nándor, Debreczeni József, Dési Ábel, 
Németh István, Sáfrány Imre, Kopeczky László, Burány 
Nándor, Simin Magda, Lőrinc Péter, Foky István, és Bogdánfi 
Sándor.

Versek: Fehér Ferenc, Gál László, Zákány Antal, Laták Ist
ván, Doró Sándor, Csépe Imre, Faddy Ferenc, Urbán János, 
Tóth Ferenc, Ács Károly, Galamb János, Dér Zoltán, Dési 
Ábel, Borús Erzsébet, Gulyás József, Francz Mihály, Hupkó 
Margit, Burkus Valéria, Torok Csaba, A bírálatok, ismertetők 
és rövid értekezések szerzői közül Bori Imre, Dési Ábel, Ko-
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lozsi Tibor, Gál László, Majtényi Mihály, Herceg János, Dér 
Zoltán és Laták István nevét említjük.

A lista nem teljes (már csak azért sem, mert a Jó pajtás ro
vatban közölt írásokat nem vettük figyelembe), de híven 
tükrözi a 7 Nap irodalmi rovatának törekvését. A kitárt ajtón 
beosont természetesen a középszerűség is, de sok fiatal író 
és költő munkája ezen az ajtón át jutott el a nyomdafestékig. 
A kitárt ajtó maradt továbbra is a rovat ismérve és sajátsága.
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A LILA KORSZAK KEZDETE

Minél többen várták, vásárolták a 7 Napot, annál aggodal
masabban indultak a szerkesztők a nyomtatás napjain a Mi
nerva felé. A megnövekedett terjedelem és az emelkedő pél
dányszám túlterhelte az öreg körforgógépet. Már-már kocká
zatossá vált a munka. Megtörtént egyszer újév előtt, hogy 
harmincnégy órán át bajlódtak a mesterek, míg kinyomtat
ták a harmincezernyi újságot. Még a mindig derűlátó Iván 
Probojčević gépmester sem merte már megígérni, hogy a haj
nali vonatok indulása előtt elkészül a lap.

Ezt az elaggott masinát, mint említettük, 1911-ben gyár
totta a Frenkenthal cég Németországban, onnan Budapestre 
került és 1926-ban hozatta Fenyves Ferenc Szabadkára. 
Nyomtatták rajta a Bácsmegyei Naplót, 1930. március 26-ától 
a Naplót, a megszállás alatt a nyomban betiltott Bácsmegyei 
Naplót, majd a rossz emlékű Délvidéki Magyarságot, a felsza
badulás hajnalán a Slobodna Baőkát, a Radio vijestit, később 
a latin betűs Slobodna Vojvodinát (1946. május 31-étől 1945. 
augusztus 26-áig), s bizonyos ideig a Hrvatska riječet, amely 
1956. június 26-án Subotičke novinéra változtatta nevét.

A negyvenes évek második felében munka nélkül maradt, 
s nem is nagyon törődtek vele a 7 Nap érkezéséig. 1953 nya
rán ismét megindult és csaknem nyolc éven át zakatolt. A 7 
Napot és a Hrvatska rijeőet, illetve a Subotičke novinet nyom
tatták rajta 1960. november 10-éig. Azon a napon működött 
utoljára a 11 514-es számú rotációs gép. Könnyes szemmel 
búcsúztak tőle a munkások és az újságírók. A 7 Nap követ
kező számát (1960. november 18-án) már Újvidéken nyomtat
ták, lila fejléccel, a Fórum nyomdájában.

Az áttérést éjszakába nyúló szerkesztőségi tanácskozás 
előzte meg. Közben Sáfrány Imre, aki még nem tartozott a
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redakció önigazgatási jogokat élvező tagjai közé (1966. má
jus 1-jén került munkaviszonyba), a bohémszobában meg
rajzolta az új rovatcímeket. Szinte az első oldaltól az utolsó
ig átalakította a 7 Nap küllemét. Névmódosítások is történ
tek ezen az éjszakán. Akkor kapta nevét a Mozivilág, az 
Otthon és család, a Vasárnapi fejtörő és az ... ás most ne
vessünk.

A lap megújult. Csinosabb lett, nagyobb formátumú, és 
bővült a terjedelme. Alkalom nyílt hosszabb szövegek közlé
sére és tágult a rovatok élettere. A szabadkai melléklet új 
rovatokkal (Fórum, Napirenden, Heti műsor, M érkőzések- 
eredmények) lépte át a lila korszak küszöbét. A korszak kez
detén 20 dinárért árulták a 24 oldalas 7 Napot és 1961-ben 
22930 volt az átlagos példányszám. 1802-vel több, mint az 
előző esztendőben.

Bonyodalmasabbá vált azonban az újság előállítása. A kli
séket a szabadkai vasúti nyomdában (Birografika) készítet
ték. A szedést, a tördelést és a matricázást továbbra is a 
Minerva végezte. A matricák rendszerint csütörtökön hajnal
ban készültek el, és a portásfülkében kopott bőröndbe cso
magolva várták Dési Ábelt, később Főző Józsefet, akik a 
korai vonattal vagy autóbusszal indultak Újvidékre. Délre 
elkészültek a lemezek, s a kora délutáni órákban indulhatott 
a rotációs...

Csütörtökön délután, mire a napilap első kiadását nyomtatni 
kezdték, a 7 Nap már a szállítást várta. Pénteken reggelre 
késedelem nélkül eljutott az olvasóhoz, viszont még hosz- 
szabbra nyúlt a lapzárta és a megjelenés közötti holt idő. Ha 
csütörtökön történt valami, arról a 7 Nap csak a következő 
pénteken írhatott.

A 7 Nap történetének ezt a fejezetét (1960. november 18.- 
1966. december 16.) a példányszám alakulása és az olvasott
ság szempontjából lendületes kezdet és hosszú pangás jel
lemzi. 1953 márciusától 1961 végéig 8680-ról 22 935-re emel
kedett az átlagos példányszám. 1962 elejétől 1966 végéig 
semmi javulás. Sőt, időnként hanyatlás tapasztalható, amint 
az alábbi táblázat mutatja:
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Év Átlagos példányszám

1960 21 132
1961 22 935
1962 21 345
1963 19 159
1964 22 474
1965 21 926
1966 21 935

Mi volt a hosszú pangás oka? Kolozsi Tibor az áremelést 
említi. A vizsgált időszakban kétszer változott a 7 Nap ára. 
1962-ben 20-ról 30 dinárra emelkedett. Ennek a következ
ménye valóban észlelhető a táblázaton. 1963-ban 2186-tal 
esett az átlagos példányszám az előző év mutatóihoz viszo
nyítva. De ezt, mint látjuk, már a következő évben kiheverte 
az újság.

A következő ármódosítást 1965. február 26-án jelentette a 
szerkesztőség. Március 12-étől 50 dinárért árulták a 7 NapoX, 
akár a belgrádi NIN-X és a zágrábi Vjesnik u sreduX. „A 7 Nap 
mintegy harmincezer példányszámnál tart -  olvasható a köz
leményben - ,  s reméljük, hogy az árváltozás nem lesz nagy 
hatással elterjedtségére.” A számok azonban tartósabb visz- 
szaesésről beszélnek.

Pedig az olvasók kedvezően fogadták a tetszetősebb kön
tösű 7 NapoX. 1961 elején tovább emelkedett a példányszám. 
A szerkesztőségben bizakodó hangulat uralkodott. Újításokról 
is beszámolhatunk. Ezek közé tartozik az első tömeges tárgy
sorsjáték.

Az indulás tizedik évfordulójáról (1956-ban) meg sem emlé
kezett a 7 Nap, a tizenötödik évfordulóra viszont (1961. feb
ruár 24-én) hatvan nyereménytárgy kisorsolását hirdette. Volt 
ezek között Orion típusú televízió, motorkerékpár, festmény 
(Sáfrány Imre, Hangya András, Balázs G. Árpád ajánlották fel 
ezeket), könyvállvány, könyv és még sok minden.

Megjelenése óta először próbálta kifürkészni a 7 Nap, mit 
tud az olvasó az újságról és mit olvas benne legszívesebben. 
A szelvények a következő kérdéseket tartalmazták: Hol jelent 
meg a 7 Nap első száma? Melyik városban van a 7 Nap szer
kesztősége? Melyik nyomdában szedik és melyikben nyom
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tatják a 7 Napot? Nevezze meg a 7 Nap három munkatársát! 
Mit olvas legszívesebben a 7 Napban?

Soha annyi levelet még nem hozott a posta. Összesen 
4614 szelvényt küldtek be az olvasók. A sorsolást élőújság 
keretében ejtették meg, 1961. április 21-én a Szabadkai Nép
színház termében. Krebsz Oszkár a Željezničar munkása 
nyerte az első díjat. A gunarasi Dózsa György Általános Isko
la tanulói közösen 37 szelvényt küldtek be. Ők külön jutalmat 
kaptak.

A jubileumi szám 1961. április 14-én jelent meg. Vezércik
két Balla László, a kiadói tanács elnöke írta. Méltatta a lap fej
lődését, eredményeit, kiemelvén, hogy a 7 Nap kitárta olvasói 
előtt az ablakot az egész ország és a világ felé. Sok üdvözlő 
táviratot és levelet kapott a szerkesztőség. Az ünnepi foga
dást a Belgrád Kávéház éttermében rendezték. Az alapítót Ar- 
so Budovalčev, Fejős István és Lazar Milić kévpiselte. A járási 
vezetők közül jelen volt Stjepan Krtanjek, Sinkovics János, 
Király Imre és mások.

Ezt a jubileumot főleg az első tömeges tárgysorsjáték tette 
emlékezetessé. Ekkor került az újság közvetlenebb és szoro
sabb kapcsolatba az olvasók táborával. A szelvények az új- 
ságcsinálás szempontjából is hasznosítható adatokat nyújtot
tak. Az új felismeréseket különösen a rovatok fejlesztésében 
érvényesítette a szerkesztőség.

De a legfontosabb információ mégis az volt, hogy a szer
kesztőség túl keveset tud az olvasóról. Arról például, milyen 
újságokat olvas még a 7 Napon kívül, hallgatja-e a rádió 
műsorát, nézi-e a televíziót, mit szeretne még olvasni az új
ságban és mit tart községe legégetőbb problémájának, amiről 
esetleg írni lehetne. Az új tárgysorsjáték, amelynek első szel
vénye 1962. március 9-én jelent meg, efféle kérdésekre kere
sett választ.

Nagy érdeklődés kísérte a vállalkozást. A bezdáni Beton 
Építővállalat hétvégi házat ajánlott fel a szerencsés nyertes
nek. Csaknem ötezer szelvény gyűlt össze. Szép tavaszi va
sárnapon (1962. április 22-én), szintén élőújság és szórakoz
tató műsor keretében sorsoltak Zentán. És ami a legérdeke
sebb, zentai olvasónak kedvezett a szerencse.

(Losonc Mátyás a Pobeda Téglagyár munkása nyerte a hét
végi házat. Végül mégis, a bezdáni vállalat megértő közremű
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ködésével és a boldog nyertes anyagi hozzájárulásával, lakó
ház lett a víkendházból a Jedlicska telepen. Dobó Sándor, 
a községi népbizottság akkori elnöke is segített a dolog ilye
tén való elrendezésében.)

Ez a játék már azzal a jeligével indult, hogy az olvasó segít 
szerkeszteni a 7 Napot A kapott és rendszerezett adatokat 
több közleményben, beszámolóban, értékelésben felhasznál
ta a szerkesztőség, de a folytatás elmaradt. 1963-ban nem 
volt tárgysorsjáték. 1964-ben sem.

Csak 1965 februárjában, mikor 30 dinárról 50 dinárra emel
kedett az újság ára, csinálta meg Kolozsi Tibor a Vasárnapi 
fejtörő rovatban az egyhónapos szellemi vetélkedőt. Nagyon 
elmés és érdekes játék volt ez, művelődéssel, irodalommal, 
újságírással kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni, de a 
pénzjutalmat jelentő elsőséget nem a vakszerencse döntötte 
el, hanem a válaszok pontértéke.

Természetesen a főszerkesztő a 7 Nap érdekeit is ügyesen 
beleszőtte a játékba, hovatovább a pénzjutalom kifizetését 
véleménynyilvánításhoz kötötte. Aki a jutalomra pályázott, an
nak írnia kellett pár sort arról, hogy mi mindennel kellene fog
lalkozni az újságban. Sok levél gyűlt össze. A közérdekű kér
dést érintő és tárgyaló levelekből állt össze az 1965. március 
19-én elindított Mondjuk meg nyíltan című rovat anyaga.

Márciustól a nyár végéig több mint kétszáz levél jelent meg 
a 7 Nap második oldalára települt rovatban. De augusztusban 
már sorvadozott a Mondjuk meg nyíltan, hiába buzdította le
velezésre az újság az olvasókat. Októberben újabb szellemi 
vetélkedő indult a Vasárnapi fejtörő ben, de ez csak meghosz- 
szabbította a vérszegény és mesterkélt rovat tengődését. A 
Mondjuk meg nyíltan 1966 elején észrevétlenül kimúlt.

Megállapíthatjuk tehát, hogy az újság tömeges tárgysors
játékok nélkül is megélt, de nem lépett előre és bajlódva élte 
túl az áremelkedéseket. Pedig azokban az években több min
dennel csábított a 7 Nap. Szaporodtak A világ 4 sarkában a 
gyéren öltözött hölgyek fotói. 1963. november 1-jén indult a 
Magyar Televízió várható műsorának közlése. Az újévi szám
ban öt színben készült falinaptárral kedveskedett az olvasó
nak. De a példányszám alakulása nem tükrözi ezeket az újítá
sokat. A szellemi vetélkedők hatását sem.

Úgy látszik, a pangás okainak egyikét-másikát a tartalmi
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változások körül kell keresni. Szembetűnő, hogy a lila korszak 
kezdetétől a közlemények túlnyomó többségét a szerkesztő
ség tagjai írták. Az előző évfolyamokhoz viszonyítva jóval 
terjedelmesebbek a szövegek. 1960. december 8-ától 1966. 
május 1-jéig nem történt személyi változás a redakcióban. 
Közben elszaporodtak az álnevek.

Már-már úgy rémlik -  utólag - ,  mintha bizonyos esetekben 
a terjedelem lett volna a minőség mértéke. Volt ebben némi 
igazság is, hiszen egy időben valóban hosszúság szerint 
értékelte a szövegeket a fizetési szabályzat. Nem tartott soká
ig ez a rendszer, de sok bajt okozott. Szűkítette a külső mun
katársak körét és veszedelmes csoporttulajdonosi hajlamokat 
ébresztgetett.

A rossz elosztási rendszer megszüntetése után pedig a szí
nes tárcák uralma következett. 1962-től a 7 Nap nyolcadik ol
dalát tárcaoldallá nyilvánították. Mindig három szöveg jelent 
meg itt, rendszerint Majtényi Mihály, Gál László és Herceg Já
nos tollából. Ha valaki kimaradt a hármas fogatból -  ami ritkán 
történt meg - ,  Szirmai Károly, Debreczeni József, Sáfrány Im
re, Kolozsi Tibor, Zákány Antal írása került a helyére.

De ide kerülhettek volna mások írásai is. A gyakrabban sze
replő külső munkatársak közül, például Kopeczky László 
vagy D. Juhász Zsuzsa élcelődései. Vagy Németh István, 
Urbán János, Kántor Oszkár, Kiss István és Papp Gábor szí
nes írásai. A kezdetben Bori Imre, később pedig Vébel Lajos 
és Major Nándor írt még tárcának is nevezhető cikkeket.

Az említetteken kívül a szerkesztőség tagjai is szerencsét 
próbáltak ebben a műfajban. Rendszeresen tárcázott Brindza 
Károly, Magyari Domokos, Petkovics Kálmán, valamivel rit
kábban Lévay Endre, Burkus Valéria, Szegedi Mária és Gönci 
Sára. Néha Mészáros Zakariás is megeresztett egy színeset. 
Legkevésbé engedett a csábításnak Szegedi Jenő és Bren- 
ner János.

Az volt a legnagyobb baj, hogy az eltárcásodással sorva
dásnak indultak az időszerű témák elmélyültebb, elemző tár
gyalásra alkalmas újságműfajok. Ellaposodott a vezércikk, 
szórványosabb lett a konkrét riport, az interjú háttérbe, a kom
mentár pedig a külpolitikai rovat keretei közé szorult. A köz
érdekű témák népszerű feldolgozása hiányzott a lapból. Ezen 
a téren dr. Braun István jeleskedett, de csak a joggal kapcso
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latos (lakásviszonyok, nyugdíj stb.) tárgykörökben. A külső 
munkatársak között az ínyesmester a legismertebb szakem
ber. Az orvos (dr. Réhm Alfréd) később jelentkezett. Közgaz
dász és mezőgazdász hiányát nem is nagyon emlegették a 
szerkesztőségben. A politikusokról meg úgy beszéltek, mint 
valami kiváltságos céh vagy szakma képviselőiről.

Kétségtelen, hogy olvasmányosabbá vált a 7 Nap, aki 
megszokta, nehezen mondott le róla, de újat nemigen mon
dott, nem is nagyon beszéltek róla közéleti szinten. A példány
szám ingadozását főleg az olvasmányosság fokozásával 
igyekezett megállítani a szerkesztőség. Ezt bizonyítja, többek 
között, a folytatásos bűnügyi riportok meghonosítása és szor
galmazása. Ezeket Dušan Knežević (Szökés a pokolba), Béla 
Ivanković (A háromszoros gyilkos), Luka Ivković (A nyomozó 
ceruzája), dr. Braun István (Az ítélőszék árnyékában), Kovács 
Pál (Alibi) és Szikora Nándor (Klebecskó két arca) írta. A 
folytatásos bűnügyi riportokból fejlődött ki 1965 áprilisában a 
Bűnügyi novella című rovat.

A bűnügyi riporttal párhuzamosan szerzett polgárjogot, szin
tén az olvasmányosság fokozása érdekében, a folytatásos 
történelmi tárca. Dr. Mirnics József nyolc folytatásban közölte 
A fasiszta megszállás Bánátban és Bácskában című tanul
mányát. Megjelent Živan Kumanov A népfelszabadító mozga
lom Észak-Bácskában című munkája. Ugyancsak Živan Ku
manov írta meg A kikindai osztag történetét. Ebbe a sorba tar
tozik dr. Liht Antal (A fekete tábor orvosa voltam), Brindza 
Károly (A topolyai tábor) és Lazar Plavšić (Szökés a Csillag
ból) terjedelmesebb munkája. Dr. Braun István (A házasság 
tegnap és ma) és dr. Steinfeld Sándor (Két levél nyomában) 
az emberi kapcsolatok intimebb tárgykörével foglalkozott foly
tatásokban.

Már a címek puszta felsorolása is érzékelteti a 7 Nap törek
véseit a pangás éveiben. A kiadói tanács azonban nem elé
gedett meg ennyivel. Az eszmei szempontokat emlegetvén 
sürgette az időszerű politikai témák elmélyültebb feldolgozá
sát. Mint Kolozsi Tibor írja: „a lapnak nem csupán a már meg
hozott határozatok megvalósítását kell elősegítenie írásaival, 
hanem egyúttal részt kell vennie a közintézmények, népható-^ 
ságok és a társadalmi igazgatás minden szerve politikájának 
kialakításában is” . (Pénteki találkozások, 50. oldal)
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Ekkortájt merült fel az egyes számok tartalmát csúcsosító köz
ponti témák ma is időszerű problémája. Hiányoztak az újságból 
a nagyobb lélegzetű, közérdekű, mozgósító szövegek. Az első 
kísérletek csak félig-meddig sikerültek. Mészáros Zakariás (Tár
sadalmi igazgatás az iskolában) és Brenner János (Betöltetlen 
munkahelyek) írásai túl hosszúra nyúltak. Ezekből, akárcsak 
e sorok írójának vállalkozásából (Átlag János élete) folytatá
sos közlemény lett. Talán Szegedi Jenő kérdésfeltáró cikke (Hol 
a hazai gyapjúszövet?) elégítete ki leginkább a kívánalmakat.

A pangás valódi okainak kutatója nem kerülheti ki a tartalom 
körüli problémákat. Mert színes, színvonalas hetilap volt 
a 7 Nap, de az élet mintha már másmilyent követelt volna. Idő
szerűbbet, életközelebbit és kicsit harcosabbat. De ezt akko
riban még nem elemezték. A közvetlenebb, a konkrétabban 
kimutatható okokra összpontosult a figyelem. Ezek közé tar
tozik a lap árának emelése (1965 tavaszán), amire Kolozsi 
Tibor is hivatkozik.

De nemcsak ez történt abban az évben! Pár héttel az ár
emelés után, 1965. április 1-jén felszámolták a szabadkai 
járást és megszűnt a Szuboticai 7 Nap című négyoldalas mel
léklet. Ez azt jelenti, hogy Észak-Bácskában, ahol a 7 Nap 
példányszámának kétharmada fogyott el, négy oldallal vé
konyabb újságot kapott az olvasó, miközben a lap ára 30-ról 
50 dinárra emelkedett. Ebben a fonák helyzetben a dolgozói 
közösség szervei, a kiadói tanács jóváhagyásával, eldöntöt
ték, hogy egész Vajdaságban 24 oldalas lesz az 50 dináros 
7 Nap. Ezáltal a tartalom is változott, a járási és községi be
számolók helyére más szövegek kerültek.

A változásokat 1965. március 26-án ismertette a főszer
kesztő (Újítások a 7 Napban). Két oldalt kapott a külpolitika, a 
szellemi vetélkedő folyamányaként megindult a Mondjuk meg 
nyíltan rovat és állandósult a Bűnügyi novella. Az újítások kö
zé tartozik még Kopeczky László (A 8. napon), Gál László (Az 
én rovatom), Vukovics Géza (Őszinteségi roham), továbbá az 
Egy kérdés -  egy felelet, a villáminterjúk rovata.

A terjedelem növekedésével lehetőség nyílt nagyobb lélegze
tű publicisztikai szövegek közlésére. Ekkor jelentek meg a 7 Nap
ban dr. Rehák László A kisebbségi kérdés tárgyalásának sorsa 
az Egyesült Nemzetekben és a Jugoszlávia kisebbségi politikja a 
ljubljanai ENSZ-tanácskozás tükrében című tanulmányai.
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De nem tartott sokáig ez a helyzet, mert a gazdasági reform 
intézkedései következtében tovább drágultak a nyomdai szol
gáltatások és növekedett a papír ára. Nyár derekán a napila
pok árát 40 dinárra emelték. A 7 Nap két lehetőség közül 
választhatott: vagy az árat emeli, vagy a terjedelmet csökken
ti. Az utóbbit választotta. 1965. augusztus 13-ától 20 oldalas a 
7 Nap szabadkai melléklet nélkül! A váratlan helyszűke miatt 
főleg külső munkatársak írásai szorultak ki a lapból.

Ilyen körülmények között került sor 1965. november 27-én 
az új kiadói tanács kinevezésére. A tanács elnöke Rajcsán 
István társadalmi-politikai munkás. Tagjai: Gyetvai Lajos, a 
tartományi kormány tagja. Dobó Sándor szövetségi kéviselő, 
Hajnal László nyomdász, Raičković Erzsébet közéleti mun
kás, Tihomir Todorov, a Szocialista Szövetség zentai községi 
választmányának elnöke, Tóth Péter, a Kommunista Szövet
ség topolyai községi vezetőségének titkára, Takács Lajos, a 
szabadkai községi szakszervezeti tanács tagja, Szentgyörgyi 
Olga, a Napredak könyvkereskedés igazgatója, Kucsera Ro
zália zombori munkásnő, Francia József, a Szocialista Szö
vetség kikindai községi választmányának elnöke, Grósz György, 
a 7 Nap igazgatója és felelős szerkesztője, Kolozsi Tibor, 
a 7 Nap főszerkesztője és Szegedi Jenő, a 7 Nap szerkesz
tője.

Az új kiadói tanácsra sok munka várt. A 20 oldalas újság 
példányszáma inkább esett, mint emelkedett, szaporodtak a 
vállalat gazdasági gondjai és készülődni kellett az indulás 
huszadik évfordulójának megünneplésére. Ez volt a legszeré
nyebb jubileum a 7 Nap történetében.

Az újság jubileumi számában (1966. április 15.) Gál László 
tárcával (Jókívánságnak készült...) szerepelt. „Húsz eszten
dő -  írta -  óriási idő egy újság életében, hiszen az újság 
(amennyiben hetHap) hétről hétre születik és nem szabad 
megöregednie az olvasóval és még kevésbé a munkatársai
val együtt. Ezt vigasztalásként mondom magunknak, akik ott 
bábáskodtunk a születésénél és jóban-rosszban (de mégis 
inkább: jóban) együtt igyekeztünk lépést tartani vele, a mindig 
friss, a mindig fiatal újsággal. Hát persze, neki a 7 Napnak 
jobban sikerült: ő húszéves és még mindig egyhetes -  mi meg 
hát nem vagyunk már éppen húszévesek.”

A fotókon ismerős arcok. Hajnal László, Pauk Gáspár, Mic-
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ler István, Ördög László, Viszmeg András, Bancsi István, Mla- 
din Elemér, Sándor László, Molnár Lehel... Nyomdászok.

Az ünnepi ülésen, az új városháza földszinti kék termében, 
Rajosán István elnökölt. A beszámolót Grósz György olvasta, 
lelkesebben emlegetvén a régi szép napokat (nyomtattuk már 
a 7 Napot 30 000 példányban is!), mint a jelen valóságát. 
(Az évi átlagos példányszám 21 935 volt 1966-ban.) Ismertet
te a véleménykutatások adatait, de nem mondta meg, hogy 
azok 1962-ből származnak. Azóta nem volt tárgysorsjáték.

A beszámoló után Mészáros Zakariás felolvasta az üdvöz
lő táviratokat és leveleket. Az alapító nevében Stipan Marušić, 
a tartományi választmány elnöke köszöntötte a húszéves 
7 Napot. Azután Varga László a Magyar Szó, Ondrej Fekete 
a Hlas l ’udu, Gyura Latyák a Ruszke szlovo, Josip Stipić a 
Subotičke novine és Szabadka Sándor az Újvidéki Rádió ne
vében beszélt. Az üdvözleteket Szegedi Jenő, az igazgató
bizottság elnöke köszönte meg.

Nagy eredményekkel nem dicsekedhetett a húszéves 7 
Nap, de emlékezetessé akarta tenni a jubileumot. Elindította 
1966. április 9-én a 2 x 2  kéthetente megjelenő rejtvényújsá
got. Az újszülött, Mészáros Zakariás gyámolításával, körülbe
lül három és fél hónapig élt. A hetedik szám után azonban be 
kellett szüntetni az anyagiak miatt...

A nyár, 1966 nyara, a JKSZ Központi Bizottságának negye
dik üléséről nevezetes. A plénum görcsoldóként hatott a politi
kai légkör alakulására. Az ülés után több irányban fokozódott 
az érdeklődés a közügyek iránt. Ilyenkor általában fölborzo- 
lóanak a kedélyek, hevesebbek a viták és ellentétes szándé
kok, akarások úsznak ki a nyilvánosság nagy vizére.

De a 7 Nap körül nem a negyedik plénum borzolta föl a 
kedélyeket. Egészen mellékesnek tűnő szabadkai ügyből fa
kadt a vihar. 1966. október 28-án dr. Braun István Kórház-  
igen, vagy nem? című cikkével kezdődött. Ebben arról volt 
szó: épüljön vagy ne épüljön az új kórház? Ha igen -  miből? 
November 4-én dr. Szekér Lajos, a kórház igazgatója írt cik
ket erről. Kiállt az igen mellett és a mibőire helyi járulékot java
solt. A 7 Nap heti számában voltak még történelmi adatok a 
kórházról és megjelent még egy írás. A főszerkesztő tollából. 
Kolozsi Tibor is akarta az új kórházat, de nem értett egyet a 
pénzek előteremtésének javasolt módjával. Nyíltan megírta:
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„Nem lehetne, mondjuk, áruba bocsátani azt az egykori járási 
toronyépületet, a községi szkupstinát visszaköltöztetni a vá
rosházára, és a toronyépületért kapott pénzt a kórházra fordí
tani?”

Lássuk, miről volt szó. A hatvanas évek első felében Sza
badkán három középület -  a munkásotthon, az új városháza 
és a kórházépítését kezdték el. A munkásotthon építése, bár 
a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöke helyezte el 
alapkövét, félbemardt. Az új kórház építése is a pénzek hiá
nya miatt állt le. Csak az adminisztráció székházát avatták fel 
a tervezett időben. Járási létesítménynek indult, mint Kolozsi 
Tibor is írta, de a község örökölte. Szúrta az emberek szemét. 
De már nem lehetett elvinni Szabadkáról.

A szabadkai járás felszámolása után felmerült a gondolat, 
hogy a kórház építésének befejezéséhez szükséges pénzt 
esetleg helyi járulék bevezetésével lehetne összehozni. A he
lyi járulékot viszont referendum (népszavazás) nélkül nem le
hetett megcsinálni. Összeült hát a községi politikai testület 
(aktíva) és javasolta a községi képviselő-testületnek, írja ki 
a referendumot.

A 7 Nap hajlékában, akár a polgárok között, ebben a kér
désben megoszlottak a vélemények. Kolozsi Tibor idézett cik
kének megjelenése után a szerkesztőség egysége megbom
lott. Az újságírók egyik csoportja azt mondta: nem adjuk el 
magunkat a községnek, miért nem építették fel a kórházat az 
új városháza helyett. A másik csoport úgy vélte, az új város
házát már nem lehet visszacsinálni, a kórház pedig nagyon 
kell. A vita föllazította a megszokott szerkesztőségi rend 
eresztékeit.

A községben is megfeledkeztek arról, hogy a referendumot 
nem elég csak kiírni, az ilyesmit politikailag elő szokták készí
teni, és hivatalból parancsszóra bajos lebonyolítani. Az ilyen 
akciók széles körű demokratikus politikai tömegmunkát igé
nyeltek, utasítások helyett érveket, meggyőzést, agitációt. 
Ezért a népszavazásra készülő politikai szervezet nemigen 
szokott megfeledkezni a sajtóról. Szabadkán azonban az elő
készületek során, régi szokás szerint, a politikai tényezők egy 
kicsit mellőzték a fontoskodó újságírókat. Csak akkor hívatták 
őket, amikor már előrevetette árnyékát a balsiker lehetősége. 
Későn.
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Az említett szerkesztőségi viták után a 7 Nap is bekap
csolódott a népszavazás előkészítésébe. Az 1966. december 
16-i szám 24 oldalon jelent meg. Ebből 4 oldal a Suboticai 
melléklet címet viselte. Volt benne vezércikk (A tények nevé
ben), interjú dr. Szekér Lajos kórházigazgatóval, cikk dr. 
Steinfeld Sándor primáriustól, beszélgetés a polgárokkal és 
egyebek. A közlemények elsősorban a polgárok távlati érde
keire irányították a figyelmet. A kórház kell! Ezt bizonygatta, 
magyarázta a 7 Nap ritkán tapasztalt szívós elkötelezettség
gel. A cselekvésre mozgósító újságírás hevülete még a festő 
Sáfrány Imrét, a humorista Kopeczky Lászlót és Dési Ábelt is 
föllobbantotta, aki pedig a könyvek barátja.

Nagy iskola volt ez a népszavazás. Fordulatos korban, a 
meghirdetett társadalmi reform első évében került rá sor. Az 
igenlő propagandát hatékony reakció fogadta. Érdekek, felfo
gások ütköztek: a politikusok a reform követelményeit, a jogá
szok az ellentmondó paragrafusokat emlegették. A negyedik 
plénum után, az oldottabb politikai légkörben, szinte kockázat 
nélkül lehetett szidni az elöljáróságot. Már csak azért is, mert 
a felhozott ellenérvek sem nélkülözték az igazság és féligaz
ságok elemeit.

Egy héttel a szavazás előtt a belgrádi Politika szabálytalan
nak minősítette a szabadkai referendumot (Pismo iz Suboti- 
ce) és ezzel még jobban fölborzolta a kedélyeket. A községi 
képviselő-testület még a szavazás előestjén is különböző pa
ragrafusokra hivatkozva magyarázgatta, bizonygatta a nép
szavazás törvényességét.

A szavazás napja 1967. január 16-a. A 7 Nap, egyebek kö
zött, megírta, hogy Szabadka 102 455 szavazati joggal ren
delkező polgára közül 78400 járult az urnák elé. A megjelen
tek közül 51 947 -  66,2 százalék -  igent mondott. A kórház el
len 23317 választó voksolt. A belváros jobb módú polgárai 
akarták leginkább meglékelni a személyi jövedelmük egy 
százalékát érintő helyi járulék bevezetését. Ezt a csatát a kül
ső települések népe döntötte el.

A politikai szervezetek, értékelvén a népszavazás fejlemé
nyeit, egyebek között megállapították, hogy Szabadka polgá
rainak tájékoztatása hiányos. Napirendre került a sajtó fejlesz
tése, meg az erre költendő pénzek kérdése. 1967. február 10- 
én a 7 Nap fejléce fölött feltűnt és éveken át ott maradt ez a
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két szó: SZABADKAI KIADÁS. Az alábbi idézetet a változás 
okát magyarázó vezércikkből vettük:

„Mielőtt a szabadkai kiadás első számát összeállítottuk vol
na, nagy vita volt a szerkesztőségben. Tulajdonképpen kinek 
is íródik, kinek az érdekeit szolgálja ez a kiadás? A kommuna 
érdekeit szolgálja. A kommuna azonban nemcsak a város
háza, a társadalmi-politikai szervezetek vezetőségei, szak
mai egyesületek választmányai, nemcsak a gazdasági szer
vezetek és közszolgálati intézmények összessége, hanem 
olyan alapvető társadalmi-politikai közösség, amelyben az 
emberek a lehető legteljesebben elégítik ki egyéni és tár
sadalmi szükségleteiket. Ebben a közösségben az önigaz
gatási jog fő hordozója a polgár. Az ő érdekeit szolgálja a 
7 Nap szabadkai kiadása.”

Miért kellett erről vitatkozni, tehetnénk föl, némi utólagos 
okoskodással, a kérdést. Alighanem azért, mert a népszava
zás körül támadt nézeteltérések mögött az újság küldetését 
közvetlenül érintő kérdések feszültek. Erről a kiadói tanács is 
tárgyalt 1967. november 22-én, Rajcsán István elnökletével. A 
vitaindítóban (A 7 Nap és a társadalmi reform) egyebek között 
elhangzott:

„Az utóbbi időben, de főleg a JKSZ KB negyedik ülése után 
több esetben megfigyelhettük, hogy egyes szerkesztőségek 
indokolatlanul nagy autonómiát biztosítottak maguknak a 
szellemi termelés, illetve a társadalmi tájékoztatás területén. 
Nálunk minden tömegközlő eszköz, a szellemi kommunikáció 
minden tényezője társadalmi jellegű. Egyetlen lap sem lehet 
csak a szerkesztőség szócsöve. A 7 Nap sem!”

Miért kellett ezt kiemelni? Azért, mert bár megrepedezett, 
de még nem omlott le a szerkesztőségi monopóliumok falaza
ta. Álltak még a szakmai erődítmények védőbástyái. Az érve
ket még gyakran félretolta a tekintélyek hierarchiája. A 7 Nap 
szerkesztősége sem figyelt eléggé a közlemények visszhang
jára, illetve az értékelés szerint: „Eddig megelégedtünk egyes 
vezetők vagy vezetőségek véleményével, aminek az lett a kö
vetkezménye, hogy gyakran a fórumoknak írtunk, s nem az ol
vasók ezreinek”.

Elhangzott a kiadói tanács ülésén még az is, hogy az új
ságíró nem dolgozhat úgy, ahogyan addig dolgozott, tanulmá
nyoznia kell a társadalmi folyamatokat, hogy meg tudja külön
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böztetni a jót a rossztól, hasznosat a haszontalantól. A lap kül
detésével kapcsolatban pedig a következő mondatok kíván
koznak ide:

„A reform időszakában megindult társadalmi folyamatok az 
ellentmondások láncolatát élezik ki és oldják fel törvénysze
rűen a tudatos erők közreműködésével. A 7 Napnak sem lehet 
más feladata, mint a társadalom haladó erőivel együtt harcolni 
a progresszív megoldásokért, a decentralizált döntési jog ha
tékonyságáért, az önigazgatási döntések minőségének javí
tásáért.”

A kórház-vita után a 7 Nap szerkesztőségében sem lehetett 
úgy dolgozni, mint azelőtt. Mondhatnánk, a műhely megszo
kott rendje megváltozott. Változtak a felfogások, az erőviszo
nyok, demokratikusabbá vált az újságcsinálás gyakorlata. Na
pirendre került a munka átszervezése és módosítani kellett a 
személyi jövedelem elosztásának rendszerét. Az új elosztási 
rendszer bizonyos elemei még ma is hatályosak.
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ERŐSÖDŐ SZÉLBEN

A pangás időszaka, a példányszám alakulására vonatkozó 
adatok szerint, 1967 végéig tartott. Ez az esztendő főképpen 
a szabadkai kiadás bevezetéséről nevezetes. 1967. február 
10-étől a lap terjedelme újra 24 oldal. Több a hely, több a mun
ka, több az alkalom tartalmi vonatkozású módosításokra, az 
újság fejlesztésére. A terjedelem bővülése tette lehetővé pél
dául, hogy a népszerű rádió- és televízióműsor 1967. novem
ber 8-ától az addigi két oldal helyett négy (illetve nyolc kicsi) 
oldalon jelenjen meg. Ezáltal lehetőség nyílt az esedékes mű
sorszámok részletesebb ismertetésére.

Lássuk azonban, miért került a fejléc fölé a SZABADKAI 
KIADÁS és mi minden bujkált a vele kapcsolatos viták mögött. 
Az alapító, értesülvén a referendum körüli szerkesztőségi bel- 
viszályokról, azt a feltételt szabta, hogy a négy szabadkai ol
dal ne legyen hírlapszerű melléklet. Más szóval, nem akarta, 
hogy a melléklet újság legyen az újságban. A négy oldalt tehát 
úgy kellett volna valahogy beleötvözni a 7 Napba, hogy ne 
bontsa meg a tartalmi szerkezetet.

De már a kezdetben látszott, baj lesz, mert túlságosan 
„elszabadkaiasodik” a lap. Tehát inkább jelezni a szabadkai 
kiadást, semmint kiváltani más községekben az olvasók el
lenszenvét. Ami pedig a belső ellentéteket illeti, azokról a ki
adói tanács ülésére készített elemzésben a következők olvas
hatók:

„Amikor Szabadkán a referendumot csinálták, a 7 Nap igye
kezett más községek hasznos tapasztalatait is népszerűsíte
ni. Az utóbbi időben még többet írunk az ország más vidékei
ről. Sokan ebben csak azt látják, hogy ezáltal kevesebbet fog
lalkozunk Vajdaság problémáival. Viszont mi azt akarjuk tu
datosítani olvasóinkkal, hogy az ország többi köztársaságá-
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bán is önigazgatnak, és néha igen eredményesen intéznek 
olyan ügyeket, amelyekkel mi indokolatlanul sokat bíbelő
dünk. Ezzel erősítjük a jugoszláv szocialista társadalmi kö
zösséghez való tartozás tudatát, anélkül, hogy az etatizmus 
útvesztőibe keverednénk...”

Etatizmus ide, etatizmus oda, a SZABADKAI KIADÁS vi
szályok forrása maradt továbbra is. A beleillesztés nem sike
rült. Nem sikerültek az oldalcserés (mutálási) kísérletek sem. 
Pedig a topolyai kiadás már majdnem tető alá került. Két kí
sérleti szám is készült, tetszett az olvasóknak, a kiadói tanács 
is jóváhagyta a vállalkozást, csak a pénz hiányzott. Később a 
Tisza mente felé (Tisza menti tükör) tapogatódzott a szer
kesztőség. Szintén eredménytelenül. Maradt hát a szabadkai 
kiadás és a kialakuló melléklet, amely néhány év múlva, pon
tosabban 1972. március 10-én, nevet (Szabadkai Újság) és 
fejlécet kapott.

A szabadkai kiadás elindításával folyamatosan változott a 
7 Nap első részének tartalma. Most már sikerült helyet szorítani 
a nagyobb lélegzetű, elmélyültebb írásoknak. Ezek közé tar
toznak a tavaszi választások és a reform központi témái: a bú
zatermelés gazdaságosságával foglalkozó cikksorozat és a 
harmadlagos tevékenységi kör lehetőségeit taglaló közle
mény. Kiemelkedik még az 1967. évfolyamból Vladimír Đanić 
tanulmánya (A nemzetiségi viszonyok kérdései Szabadkán), 
Gombos János folytatásos tárcája (Topolyától az Északi-sark- 
körig) és Rodoljub Čolaković szép szövege (Október lángja 
lobog).

A szabadkai kiadás elindítása után az újságműfajok közül 
háttérbe szorult a tárca és elterjedt a színes széljegyzet. 
Úgyannyira, hogy bizonyos időre még a vezércikket is kiszorí
totta az újságból. Vezércikk helyett Az ügyeletes szerkesztő 
jegyzete jelent meg az első oldalon. Ezt minden héten más 
írta, időszerű eseményről és tömören. Futott is az elején, de 
később ellaposodott és elhalt. Megerősítvén a tapasztalatot, 
hogy a gyenge vezércikktől csak erősebb által szabadulhat 
meg az újság.

Ebben az évben állandósult Gál László (Az én rovatom) és 
Kopeczky László 8. napon) ma is élő glosszarovata. Keve
sen tudják, hogy a Szabadkai utca gyűjtőcím Kopeczky 
László 1967-ben indított glosszarovatától örökölte a nevét.
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Sáfrány Imre Széljegyzet néven indított sorozatot. Ebben 
a műfajban szerepelt még dr. Braun István (Kis dolgok), 
Obrad Suvajdžić (Kapásból), Barácius Zoltán (>4 függöny mö
gött), Vukovics Géza (Terefere) és később Nagy Ernő (A 
művészbarátok klubja).

A 7 Nap első részében már 1967-ben kiemelkedtek Brenner 
János és Szegedi Jenő a reform időszerű és konkrét kérdé
seivel foglalkozó írásai. Teret hódítottak Milenko Beljanksi le
velei. Sáfrány Imre és Petkovics Kálmán közösen írt riportját 
(>4 je lö lt mint ember) a Svetozar Marković Toza nevét viselő 
újságírói díjjal jutalmazták.

A következő év (1968) a példányszám gyors emelkedését 
hozta. Az átlagos példányszám 24 665 -  tíz százalékkal na
gyobb, mint az előző évben. Az emelkedés folytatódott. Az 
1969. április 4-i számot 30 201 példányban nyomtatták. Az évi 
átlagos példányszám 1969-ben 28 528. A hagyományos újévi 
szám (1969 decemberében) 46 000 példányban hagyta el a 
nyomdát és szinte remittenda nélkül elfogyott. Az adatok már 
sejtettek valamit a jövő lehetőségeiből. A nyelvterülethez vi
szonyítva a 7 Nap az ország legelterjedtebb hetilapjává vált.

Az előző fejezetben a pangás okait próbáltuk feltárni, most 
azt kellene kideríteni, mely tényezők hatottak leginkább a pél
dányszám gyors emelkedésére. Az újság ára nem változott 
ebben az időszakban. Terjedelme sem. Változott azonban a 
politikai légkör. A negyedik plénum után szóhoz jutottak olyan 
erők is, amelyek a rendőrmódszerek bírálatát a rendszer ellen 
hegyezték. Ez fölbizsergette a nacionalista hajlamokat. Föl
fejlődött az újbaloldaliság is az 1968-as diáktüntetések felé 
vezető úton. A csehszlovákiai események még jobban fölka
varták az amúgy is bonyodalmas helyzetet, fokozták a feszült
ségeket.

A 7 Nap újévi számában, 1968 küszöbén, még valósággal 
hivalkodik a sok külföldi riport. London, Párizs, Berlin, Moszk
va, Prága, Szeged, Kanada, Svájc, Svédország, Athén, Ro
mánia, Dánia, Isztambul -  egyetlen számban! És valamennyi 
eredeti 7 Napos írás. A kéziratok persze év közben gyűltek 
össze, újévre szánva és tervezve, olvasmányosak is, de így 
együtt mégis Lévay Endre gyakran ismételt és mindig mosoly
ra derítő mondására emlékeztetnek: mintha valóban világlap
nak képzelte volna magát a 7 Nap.
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Nem ez a szám jellemzi a tartalom fejlődését. Az 1968. év
folyam közleményei közül a Lukács Györggyel készített inter
jú (Az őszinteség fegyverével) kívánkozik az első helyre; a 
beszélgetés szövegét a Filmkultúra című folyóiratból vette át 
a 7 Nap. Említendők dr. Rehák László írásai (A nemzetiségek 
kultúrája, Az 1968-as alkotmánymódosítás önigazgatási tár
sadalmi tartalma), Vébel Lajos vezércikke (Az egyetemista 
tüntetések után), továbbá Major Nándor (Mi történjen a tudo
mánnyal?) és dr. Braun István (A statútum felér egy alkot
mánnyal) című írása. Ide kívánkozik még a csehszlovákiai 
eseményekkel foglalkozó és A zászló című vezércikk. Az 
utóbbi akkor időszerű, de azóta teljesült követelmény (a nem
zetiségek zászlóhasználata) kielégítését sürgette.

Jelentősen megváltozott a folytatásos tárcák tartalma. Ide 
sorolhatók Biacsi Antal tanulmányai (Szülők! A gyerekek vá
dolnak. .., Hová lettek a dajka tündérdalai, Ahol meghívott ven
dég a halál), Molnár József két izgalmas írása (NATO-kémek 
Szabdkán, Óupo, a kém) és Muhi János sorozata (Palics az 
idő sodrában). Később Kolozsi Tibor Az Őrtűz fényében című 
munkáját publikálta folytatásokban, öregbítvén a műfaj jó hír
nevét és tekintélyét.

A 7 Nap 1968. március 1-jén ismét alkalmat kínált az olva
sóknak, hogy kifejezhessék a lappal kapcsolatos bíráló észre
vételeiket, értékítéleteiket. Ekkor indult a Szerkesszünk közö
sen nevezetű tárgysorsjáték. A szelvényre három írás címét 
(a lap a heti számából) kellett ráírni a tetszés sorrendjében. 
Ezeket a szerkesztőségben pontozták és a pontok összege
zésével kialakult az egységes sorrend. Azok az olvasók, akik 
ezt eltalálták, jutalmat kaptak. Kevesen találták el, ami az 
ízlések és vélemények sokféleségét mutatja.

Az olvasók véleménye alapján a következő szerzők és szö
vegek említendők a 7 Nap közlése szerint: Biacsi Antal (Szü
lők! A gyerekek vádolnak... Házasság, válópör, gyerek), Gál 
László (Padok, Huligánok), Mészáros Zakariás (A tanítónak 
három otthona van), Lévay Endre (Valaki kopog, Galambok 
szerelme), dr. Rehák László (A nemzetiségek kultúrája), Szir
mai Károly (Különös énekhangok az éjszakában), Kolozsi Ti
bor (Élet és pénz), Börcsök Erzsébet („A h íres”) és Petkovics 
Kálmán (Prága, Vencel tér, A zóna fővárosa, A gyerek, Kis
bíró).
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Összesen tizenöt írás. Ebből: három komoly tanulmány, 
egy időszerű kommentár, négy irodalmi riport, két külföldi ri
port, három időszerű témával foglalkozó tárca, egy életsorsot 
feltáró riport és egy elbeszélés. Nem könnyű megállapítani, 
mi váltotta ki az olvasók tetszését. Maga a téma aligha. Az 
említett számokban sok más fontos időszerű írás volt. A 
megírás művészete sem sokat nyomott a latban, hiszen Her
ceg János írásai nem kerültek a kiemeltek közé. Az olvasók 
elsősorban azokat az írásokat nevezték meg, amelyek hite
lességét életük tapasztalatával mérhették.

Az 1968. évfolyam tehát útkeresésekről, kísérletezésekről 
tanúskodik. Megfigyelhetők azonban a témavilág változásai, 
melyek nyilván hatottak a példányszám alakulására. Az új té
makörök közül a politikai rendszerrel és nemzetiségi viszo
nyokkal kapcsolatosak átkísérték a 7 NapoX a 1969. eszten
dőbe. A 68 szerzőt szerepeltető, 48 oldalas gazdag tartalmú 
újévi szánrt anyagából kiemelkedett dr. Rehák László cikke az 
alkotmány módosításáról.

Pár héttel később dr. Braun István interjúja talált vissz
hangra. A szerző a tartományi képviselőház akkori elnökével 
beszélgetett Vajdaság alkotmányos helyzetéről. Az ebbe a 
témakörbe tartozó szövegekben mind több szó esett tarto
mányunk viszonylagos lemaradásáról. Ez a mondandó szövi 
át a Tito elnök bácskai körútjáról szóló riportokat és tudó
sításokat is, amelyek (Brenner János, Mészáros Zakariás, 
Burkus Valéria és Petkovics Kálmán tollából) Tito Vajdaság
ban gyűjtőcím alatt olvashatók a 7 Nap 1969. április 25-i 
számában.

A látogatás április 19-én délelőtt kezdődött. Az akkreditált 
újságírók Újvidéken csatlakoztak az elnök kíséretéhez és vi
szonylag előnyös feltételek között végezhették munkájukat. 
A körút megállóin Tito elnök több rövid beszédet mondott. Az 
elsőt Becsén a néhai szövetkezeti otthonban. Azután Adán a 
Potisje Szerszámgépgyárban. Zenta következett, ahol a ven
dég szintén elvegyült a tömegben. A kanizsai megállót előze
tesen nem is tervezték. Az elnök minden beszédében, nyilat
kozatában két téma dominált: a nemzetek és nemzetiségek 
testvérisége és egysége, valamint Vajdaság gazdasági fej
lődése.

Tito elnök és kísérete délben érkezett Szabadkára. Itt nem
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terveztek beszédet, csak rövid pihenőt és ebédet. Azonban a 
Pátria Szálló éttermében, ahol az ebédet rendezték, tartalmas 
pohárköszöntők hangzottak el. Tito elnök pohárköszöntőjét 
a 7 Nap egészében közölte. Ebből idézzük az alábbi rész
letet:

„Elvtársnők és elvtársak, emelem poharam e vidék további 
sokoldalú fejlődésére és érvényesülésére, nemcsak a mező- 
gazdaság fejlődésére, hanem Vajdaság iparának fejlődésére 
is, amelyre a jövőben nagyobb gondot kell fordítanunk. Most 
nem bocsátkozom ismétlésekbe -  erről ma már beszéltem - , 
hogy melyek azok az okok, amelyek Vajdaság iparát elma
rasztalták. De mélyen meg vagyok győződve arról, hogy ez az 
idő már elmúlt. Vajdaságnak joga van arra, hogy követelje azt, 
ami annak a hozzájárulásnak megfelel, amelyet a múltban és 
jelenben egész társadalmi közösségünknek nyújtott, és biztos 
vagyok abban, hogy a jövőben is sokoldalúan fejlődik tovább.”

Szabadkáról, szintén nem tervezett rövid bajmoki megállás 
után, Tito elnök a késő délutáni órákban megérkezett Zombor- 
ba. A hajdani vármegye székházának tanácstermében folyta
tódott a beszélgetés. Főleg gazdasági kérdések körül forgott a 
szó és az elnök, tanúsíthatjuk, még késő este is élénken rea
gált a tájékoztatókra. Pedig reggel óta a nagy nyilvánosság 
porondján volt, percet sem pihent, többször beszélt és való
sággal kifárasztotta a sajtó munkásait. Hetvenkét éves volt 
akkor. És Zombor utcáin, sötétedés után, többezres tömeg 
várta kitartóan az értekezés végét.

Aki a 7 Nap 1969. április 25-i számát figyelmesebben át
lapozta, a Josip Broz Tito bácskai körútjáról írott beszámolók 
mellett bizonyára más közleményekre is felfigyelt. Egy írás
ban például arról volt szó, hogy az utóbbi hónapokban érde
kes változások mennek végbe a jugoszláviai magyarság lel
kiállapotában. Ezekben a hónapokban -  a csehszlovákiai 
események és a diáktüntetések után és az alkotmány módo
sítása előtt -  a nyugtalanság felhői gyülekeztek a közélet ég
boltozatán. Az újbalos mozgolódások mellett kiütköztek a na
cionalizmus tünetei. Dobrica Ćosić igazgató felszólalása után 
a nemzetiségek soraiban is nyiladoztak a kisebbségi érve
lések.

A jelek szerint valóban változtak bizonyos lelkiállapotok. De 
vajdasági -  és főleg magyar vonatkozásban -  nem annyira új
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törekvésekről volt szó, hanem inkább a nemzetiségi önszer
vezés régebbi eszményének és intézményeinek megújításáról. 
A szó szorosabb értelmében a kisebbségi státus visszaállítá
sáról, amivel a 7 Nap munkatársai nem értettek egyet. Leg
alábbis ez olvasható a 7 Nap említett számában megjelent A 
szerkesztőség megjegyzése című közleményben.

A 7 Napban, az erre vonatkozó cikkek tanúsága szerint, úgy 
vélték: a nemzeti egyenjogúság fejlesztése, erősbítése csak 
osztályalapon, vagyis a szocialista önigazgatás talapzatán le
hetséges. Mert az etatizmus egyenjogúság helyett pusztán ki
sebbségi jogokat kínálhatott. Tehát elkülönülést, politikai plu
ralizmust, beláthatatlan következményekkel a soknemzetiségű 
Vajdaságban.

Ám voltak, akik nem így nézték és nem így látták a helyze
tet. Az önszervezési törekvések hamar kapcsolatba kerültek a 
rankovićizmus újbalos bírálatával és tovább gyűrűztek a politi
ka látóhatárán. Már akadtak olyanok is, akik az önszervezés 
intézményeinek visszaállításán túl elképzelhetőnek, hovato
vább követelhetőnek vélték, hogy művelődési egyesület is -  
mondjuk a szabadkai Népkör -  jelöltet állítson a képviselő-tes- 
tület elnöki posztjára.

(Az alakulásának századik évfordulójára készülődő Népkör 
valóban politikai szervezetként keletkezett a dualizmus korá
ban. Innen ment a polgármesteri székbe Mukits János. Miután 
pedig a századelőn Függetlenségi Körré változott, Mukits Si
mont jelölték a népkörösök, de belőle nem lett polgármester, 
mert Szabdka szavazati joggal rendelkező vagyonos polgárai 
jobban bíztak dr. Bíró Károlyban.)

Ma is időszerűen érdekes és tanulságos, hogy már a hatva
nas évek végén élesen bírálták a „nemzetiségi kulcsokat” , azt 
a káderpolitikai elvet, amely a nemzetek és nemzetiségek ará
nyos részvételét biztosította a társadalom, a politika és az 
önigazgatás testületeiben. Nyilván ez a kritika is olyasféle 
elgondolásokból táplálkozott, hogy a nemzetiségi kulcsok he
lyettesíthetők valami mással...

A lelkiállapotok változásainak józanabb és tárgyilagosabb 
szemlélői óvakodtak belerúgni „a döglött oroszlánba” (ranko- 
vićizmus), pedig már nem az volt az előretörő nacionalista 
erők útjában, hanem a szocialista önigazgatás. A túlzók elju
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tottak a többpártrendszer küszöbéhez, a munkásosztály ha
talmának és a JKSZ vezető szerepének tagadásához.

A vita nem maradhatott el. Tavaszi és kora nyári lecsapó
dásait a 7 Nap 1969. évfolyamának több közleménye jelzi. 
Ezek szerzői Herceg János, Kolozsi Tibor, Petkovics Kálmán, 
Vébel Lajos, Gajdos Tibor, dr. Sztáncsics András, Szilágyi 
Gábor és Grósz György voltak.

Miután ez a szenvedélyes eszmecsere (természetesen más 
lapok is beleszóltak) úgy-ahogy lecsillapodott, a 7 Nap hasáb
jain kitört a folyóirat-vita. Úgy kezdődött, hogy a szabadkai 
közművelődési közösségben alakult bizonyos irodalmi szak
mai közösség, amely 1969. december 8-án értékelte a fíukovet 
című folyóirat működését. Azon az ülésen az Életjel irodalmi 
élőújság szerkesztősége magyar nyelvű folyóirat, illetve iro
dalmi újság elindítását kezdeményezte.

Erre fölforrt az Életjel ellenzéke. Szombathy Bálint a 7 Nap 
1969. december 12-i számában (Mi történik a kulisszák mö
gött?) támadást indított az élőújság köré csoportosult fiatal 
toliforgatók ellen. Az adjon istenre Szűcs Ferenc fogadj isten
nel válaszolt. A vitában megszólaltak: Doró Sándor, Gulyás 
József, Vlaovics József, Tóth Ferenc, Csordás Mihály, Garai 
László, Zákány Antal, Biacsi Antal, Dési Ábel, Almási Tibor és 
Horváth Emma. Később mások is, mert az eszmecsere hosz- 
szú ideig tartott, egészen az Üzenet indulásáig.

A 7 Nap szabadkai kiadásának bevezetése után, a terjede
lem bővülésével és az elosztási rendszer módosításával, to
vábbá a hirdetésekből származó jövedelem növekedésével 
tágabb lehetőségek nyíltak a szerkesztőség fölerősítésére 
és a külső munkatársak körének bővítésére. Már 1968 végén 
megjelent az újságíró-gyakornokok felvételét hirdető pályá
zat. A huszonkét jelentkezőből hatan kerültek az esélyesek szű- 
kebb keretébe. A hat jelölt közül Elmer Anna és Molnár Cs. At
tila 1968. december 1-jén a szerkesztőség kötelékébe került.

Nyilvános pályázat útján került a 7 Napba Biacsi Antal is, de 
csak később kezdett dolgozni. A szerkesztőség régi tagjai kö
zül Szegedi Jenő 1969. február 1-jén az Újvidéki Televízió 
munkatársa lett. Csaknem másfél évtizeden át az újság egyik 
legtermékenyebb munkatársa volt.

A kiadói tanács ez idő tájt már rendszeresen értékelte a 
szerkesztőség munkáját. Az 1968. november 1-jén tartott
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ülésén, miután megvitatta és jóváhagyta a szerkesztéspoliti
kai törekvéseket, Dévavári Zoltánnak, a munkástanács elnö
kének javaslatára megválasztotta a 7 Nap új szerkesztőbizott
ságát. Tagjai: dr. Rehák László elnök, Grósz György, Kolozsi 
Tibor, Petkovics Kálmán és Rajcsán István. A döntés értelmé
ben 1968. november 15-én módosult az impresszum szöve
ge. Grósz György maradt az igazgató és felelős szerkesztő és 
Kolozsi Tibor a főszerkesztő.

A szerkesztőbizottság névsorából kitűnik, hogy a 7 Nap 
szerkesztésében olyan közéleti munkások is részt vettek, akik 
nem a vállalatnál voltak alkalmazásban. A tanács ülésén úgy ér
tékelték, hogy ez az újítás csökkenti a szerkesztőség társa
dalmi elszigetelődésének veszélyét. E szerint még mindig 
fenyegetett a bezárkózás veszélye, ami nyilvánvalóan a cso
porttulajdonosi törekvésekből táplálkozott.

A gyakorlat nem igazolta a vegyes szerkesztőbizottság lét- 
jogosultságát. Viszont kétségtelen, hogy az újítás a társadal
masítás és a testületi munka szükségességéből fakadt. A 
szerkesztőbizottság egyre ritkábban ülésezett, de az impresz- 
szum szövege két évig -1970. november 27-éig -  változatlan 
maradt.

A külső munkatársak jelentős mértékben hozzájárultak a 
7 Nap színvonalának emeléséhez. Gál László és Herceg János 
minden héten jelentkezett. Dr. Braun István állandó munka
társnak számított. Vébel Lajos írásai a lap időszerű politikai 
részét erősítették. Milenko Beljanski és Engler Katalin egyre 
gyakrabban szerepeltek. Milán Dubajić rovatot vezetett, akár
csak a karikaturista Kaupert Pál. Komáromi József Sándor a 
sakkleveleket írta szorgalmasan. Dévits Imre 1969-ben több 
mint húsz cikket publikált a 7 Napban. Tilly Ernő, Muhi János 
és Gajdos Tibor írása ritkán hiányzott.

Gyakran szerepelt még Majtényi Mihály, Vukovics Géza, 
Urbán János, Zákány Antal, Gulyás József, Szirmai Károly, 
Dimcse Najdeszki, Csépe Imre, Major Nándor, Pintér Lajos, 
Burány Nándor, Kiss István, Francz Mihály, Foky István, Ga- 
ray Béla, Pálinkás József, Barácius Zoltán, Bálint István, dr. 
Rehák László, dr. Steinfeld Sándor, Bolto Milanković és má
sok. A 7 Napban indult a fiatal Bodrogvári Ferenc is a nagy 
nyilvánosság felé.

Az irodalmi rovat 1967-ben 83, 1968-ban 82, 1969-ben 85
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írót, költőt, műfordítót és művészt szerepeltetett. Sajnos 
azonban, hogy amíg a lap publicisztikai része, többek között 
az írók közreműködésével, erősödött és színvonala emelke
dett -  a szépirodalmi rész hanyatlott. Stadler Aurél és G. Cim- 
mer Anna műfordítók halála után ritkábban találkozunk a 
7 Nap hasábjain a nagyvilág íróival. 1969-ben szinte kimon
dottan csak hazai és magyarországi szerzők kaptak helyet a 
rovatban. Elhatalmasodott a középszerűség és 1969 végén 
felborult a béke...

(Nem véletlenül indult meg a 7 Napban a szabadkai községi 
képviselő-testület támogatásával a Kosztolányi Dezső Irodal
mi Kör művészeti-kritikai melléklete, a Tribün. A melléklet 
szerkesztőbizottságának tagjai Bognár Antal, Garai László, 
Kovács Nándor és Szombathy Bálint, majd később Fekete El
vira, Kovács Nándor, Danyi Magdolna és Szombathy Bálint 
technikai és képzőművészeti szerkesztők voltak.

Az említettek mellett a Tribün Horváth Valéria, Tari István, 
Rózsa Endre, Molcer Mátyás, Boško Ivkov, Oláh János, Gu- 
bics Ferenc és Kiss Benedek munkáit közölte. Műmellékletek
kel leginkább a Bosch+Bosch képzőművészeti csoport tagjai
-  Krekovics Isvtán, Magyar Zoltán, Szalma László, Szomba
thy Bálint és mások -  szerepeltek.)

A 7 Nap többi rovatának rendszeres munkatársai között -  
az ínyesmester Tóth Harsányi Mátyás mellett -  említendő dr. 
Réhm Alfréd orvos, dr. Heiblein József jogász és Ante Obuljen 
professzor, aki az első oldalon igyekezett meggyőzni az olva
sót a várható időjárásról. Amikor pedig megszólalt a Szabad
kai Rádió, berobogtak a zeneértő fiatalok: Miskolczi József és 
Krekovics Ferenc. Ők indították el és csinálták (1968. február
26-ától) a Fiatalok, figyelem! című rovatot.

Az újabb véleménykutatást 1969. november 14-én indult. 
Négy szelvényt kellett kitölteni a pályázóknak a lap tartalmá
val kapcsolatban. Az első szelvény kérdése: Mit olvas el 
rendszeresen a 7 Napban? A második kérdés: Mi tetszett 
legjobban a 7 Nap a heti számában? A harmadik: Mit hiányol 
a 7 Napban? A negyedik szelvény óvatosan afelől érdeklő
dött, adna-e az olvasó 1 új dinárt a 8 oldallal terjedelmesebb 
újságért.

Ez az akció sok kérdést tartalmazott és harminc karóra ki
sorsolását ígérte. Összesen 2299 értékelhető szelvény

59



együttes érkezett a redakcióba. Ezenkívül több mint kétszáz 
levél. A levelek egy része már a 46 000 példányban nyomta
tott (újabb csúcs a vajdasági hetilapok történetében) újévi 
számban megjelent.

Az 1970. január 1-jén kiadott újévi számban 73 szerző sze
repelt. A lap tartalmi ötvözetéből magasan kiemelkedett a Lu
kács György világhírű marxista filozófussal készített interjú 
(Az egész ember -  közéleti ember is). Az ötlet akkor merült 
fel, amikor a 7 Nap -  1968. június 26-án -  átvette a Filmkul
túrából Lukács György és Kovács András (a Hideg napok 
című film szerzője) beszélgetésének kinyomtatott szövegét. 
Különösen Dési Ábel dédelgette a lehetőséget, de túl me
résznek tűnt az elképezlés. Viszont, mikor a zágrábi egyetem 
fennállásának háromszázadik évfordulóján díszdoktorrá avat
ta Lukács Györgyöt, komolyra fordult a dolog.

Dési Ábel, aki nem ismer lehetetlent, ha filozófiáról van szó, 
nagy buzgalommal hozzálátott az interjú megszervezéséhez. 
Elküldte az előzetes kérdéseket és, a szerkesztőség nem kis 
örömére, Lukács György vállalta a beszélgetést. Mégis majd
nem baj lett, mert az utolsó pillanatban, a megbeszélt talál
kozó előtti napon, Dési Ábel váratlanul megbetegedett és bi
zony elszaladt volna az alkalom, ha Grósz György igazgató 
találékonysága nem menti a menthetőt.

Elég zűrös éjszaka után hajnalban elindult a 7 Nap küldött
sége Budapestre és az interjú elkészült. Igaz, nem az előze
tes kérdések alapján, bölcselmi fejtegetés sem lett belőle, de 
talán jobb is ... Mert olyan időszerű vonatkozásokkal átszőtt 
szöveget kapott az újság, ami sokak érdeklődésére számít
hatott és az olvasók zöme megértette. Nagy kár, hogy nem 
volt idő alaposabban fölkészülni a föladatra.

Az interjú tartalma ismert. Többször megjelent azóta. Sava 
Babić melegében lefordította szerbhorvát nyelvre és a belg
rádi Borba csekély kurtítással közölte. A Borba révén ment 
tovább a híre német és olasz nyelvterületre. Újabban szerb
horvát nyelven a Savremeni socijalizam  folyóiratban látott 
napvilágot. Magyar nyelven legutóbb az újvidéki Fórum adta 
ki könyv alakban Kiemelkedni a némaságból címmel.

Az idő nem kíméli a zsurnalisztikát, mohón emészti az új
ságszövegeket, de ez az interjú -  erényeivel és hibáival -  él, 
időszerű, érdeklődéssel olvassák, emlegetik. Ez természete
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sen nem a 7 Nap érdeme, sem az újságíróké, akik véletlenül 
jutottak szerephez, ez a feledhetetlen alany érdeme, akinek 
életműve nem múló emlékeket tartalmaz.

A híres interjú árnyékában valósággal eltörpültek, elmo
sódtak az újévi szám egyéb közleményei. Többek között dr. 
Steinfeld Sándor forrásértékű visszaemlékezésére gondolunk 
(Vezetéknévtelen Gyúró Szabadkán), amelyben Pap Pál 
1938-as szabadkai tartózkodásának történetét mondja el. Jó 
támpontok, biztos fogódzók vannak ebben az írásban a Híd 
1938. novemberi számában közölt vezércikk keletkezésének 
és a keletkezés körülményeinek további kutatásához.

De volt ebben a számban még valami, amit érdemes ki
emelni a feledés homályából. Két oldalon szembeszökő rovat
cím: Az olvasók fóruma. Meglepően sok levél. Ezek, mint em
lítettük, a novemberi véleménykutatás borítékainak tömkele
géből kerültek elő. Kínálva kínálták az alkalmat egy új, kedv
csináló rovat kipróbálásához. Sose lehet tudni, miből lesz 
a cserebogár...

A véleménykutatások előzményeiről, az első tömeges tárgy
sorsjátékról már szóltunk. Az olvasók fóruma című rovat el
indítása előtt felhalmozódott ismereteket sem taglaljuk, hi
szen Biacsi Antal a Pénteki találkozásokban már publikálta az 
1970 őszéig gyűjtött ismeretek és adatok szociológiai földol
gozását. Ez a tanulmány (Akik nélkül nem újság az újság) a 
maga nemében önálló adalék a negyvenéves 7 Nap történe
téhez.

A Pénteki találkozásokból tehát kibogozható, mi mindent tu
dott, sejtett a szerkesztőség az olvasók táboráról. Hovatovább 
az is, miként vélekedett az olvasótábor kommunikatívabb 
része az újságról, különféle rovatokról, műfajokról, témakö
rökről, szerzőkről. Mindezt felesleges lenne megismételni, no
ha egy-két adatra még szükség lesz a további fejlődés irá
nyának és mértékének megvilágosításához.

Most azt kellene megmutatni, mi változott minőségileg eb
ben az évben a véleménykutatások gyakorlatában. Az olvasó 
már játszott, tippelt, szavazott szerzőkre, írásokra, értékes 
nyereményekben reménykedhetett, de ez idáig tömegeseb
ben névvel, véleménnyel, indítvánnyal nem került a nyilvános
ság elé. Az összegyűlt adatokat az újság feldolgozta, és az 
ember elmerült a számok örvényében.
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Ebben az évben módosult a véleménykutatások funkciója, 
rendeltetése. Az volt a kérdés, miként lehetne a személytelen, 
passzív visszajelzéseket aktivizálni az újság munkájában. 
Természetesen csak lehetőségről beszélhetünk. Az olvasók 
közölt leveleinek tartalma egyelőre csak a vetés távlatából 
sejtette a majdani aratást. De még így is fontos állomás ez a 
szerkesztéspolitika társadalmasításának útján.

Az olvasók fóruma című rovatban 1970 első felében több 
mint 250 levél jelent meg. A legtöbb -  a közölt levelek húsz 
százaléka -  Szabadkáról. A további helységek sorrendje a 
megjelent szövegek száma szerint: Csantavér, Horgos, Topo
lya, Kanizsa, Zenta, Újvidék, Zrenjanin, Bácsszőlős, Ada, Mo- 
ravica, Bezdán, Péterréve és Telecska.

Három levél olvasható Csókáról, Gunarasról, Martonosról, 
Palicsról, Becséről, Moholról, Törökkanizsáról, Bajmokról, 
Kisoroszról és Militicsről. Kettő pedig Zomborból, Tornyosról, 
Muzslyáról, Kikindáról, Kishegyesről, Verbicáról, Törökbecsé
ről és Kupuszináról. Az alábbi helységekből egy levél jelent 
meg Az olvasók fórumában: Bácsföldvár, Gombos, Debelya- 
csa, Adorján, Kispiac, Hetin, Bogaras, Hajdújárás, Szentta
más, Csonoplya, Jázovó, Tóba, Pádé, Kula, Versec, Alsó- 
lendva, Lúg és Dubrovnik.

A helységnevek nem a 7 Nap elterjedtségnek, sem pusztán 
olvasottságának, hanem hatékonyságának térképét tárják 
elénk. Az eladott példányszám könyvelhető és dinárértékben 
kifejezhető adatai az elterjedtségről beszélnek. De ezekből 
csak arra lehet következtetni, hol és mennyire érvényesül az 
újság a sajtótermékek piacán. Itt pedig a kínálat és kereslet 
szabályai mérvadók, az újság áru, vevőt keres, de a csere fé
nyéből nem lehet kimutatni, mire használják.

A használati érték legmegbízhatóbb mértéke az olvasottság 
lenne, de ezt már nem lehet olyan pontosan adatokkal kifejez
ni, mint a piaci viszonylatokat. A 7 Nap véleménykutatásai 
az adatok halmazát hozták felszínre, ezekből sok minden ki
következtethető, számokkal kimutatható -  megállapítható, pél
dául, hogy az olvasottság fogalma sokkal összetettebb kötő
déseket tartalmaz, mint az adásvétel - ,  ám ezek alapján ha
tékonyságról komolyan aligha beszélhetünk, mert nem tudni, 
hogy az olvasók szidják-e, dicsérik-e az újságot, vagy csak 
megszokták.
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A hatékonyság önmagában is bonyolult ágas-bogas foga
lom, összenőtt az újság funkcióival. Az újság olvasásra szok
tat, ismereteket közvetít, tájékoztat, nevel, hosszú távon tudato
sít, ízlést fejleszt vagy ront, szórakoztat és -  ha már politikai 
újságról beszélünk -  mozgósít, cselekvésre serkent. Ajánla
tos hát szűkíteni a hatékonyság fogalomkörét, hiszen szem
mel látható, hogy csak eszmei és politikai keretek között -  ott 
is csak tapogatózva -  vizsgálódhatunk. Erről pedig, ebben a 
vonatkozásban is, legértelmesebben a visszajelzések beszél
nek.

Az érdekesség miatt említjük meg, hogy a 7 Nap 1970-ben 
az eladott példányszám területi eloszlása szempontjából sok
kal lokálisabb újságnak tűnt, mint a visszajelzések tükrében. 
Szabadkán és közvetlen környékén vásárolták legtöbben, vi
szont a levelek egész Vajdaságból, sőt Baranyából és a Mura 
vidékéről is érkeztek. A vélt térképről leolvasható tehát a lap 
szabadkai volta és tartományi jellege.

Tegyük még hozzá, hogy Magyarországról öt, a Német 
Szövetségi Köztársaságból három, Svédországból pedig egy 
levél jelent meg Az olvasók fórumé bán. Ez azt mutatja, hogy a 
lap külföldön is hatott. Néhány hónap múlva megszületett A 
szülőföld üzenete című melléklet, amely azóta is megjelenik 
és sok külföldön dolgozó hazánkfia levelét közölte.

Az olyan visszajelzések, mint az olvasók levelei, főleg ame
lyekben konkrét bírálat és indítvány van, a közéleti cselekvés 
fogalomkörébe tartoznak. Ilyen leveleket szeretett volna kö
zölni a 7 Nap\ Emlékezetes például Tripolszky Sándor topo
lyai földműves levele a búzatermelés problémáiról, amely a 
vezércikk helyén jelent meg (1970. szeptember 4-én) és nagy 
feltűnést keltett. Később Orosz Kálmán feketicsi földműves a 
nyugdíjazásról szóló két levele váltott ki nagyobb érdeklődést.

Sajnos, Az olvasók fóruma (bár nem múlt el nyomtalanul) 
kevés ilyen szöveget közölt és a nyár elejére megfogyatko
zott. Jöttek, szállingóztak a levelek továbbra is, sőt egyik
másik visszhangra talált. Októberben Szűcs Imre szajáni ol
vasó a Szent Antal lánca nevezetű jelenség bírálatával kavart 
vitát. Ezzel kapcsolatban még dr. Liptay Ernő, Csapek József 
és Felvinsz Erzsébet levelét közölte a 7 Nap. Vitatkoztak még 
az olvasók a mozijegy áráról, villanyszámlákról, villamosról, 
de a legtöbben a nyugdíjasok problémáit feszegették.
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Fontos újításnak minősíthető Az olvasók fóruma, de nem 
egészen váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A levelezők 
többsége az újságot magasztalta. Másokat is érdeklő helyi, 
tartományi vagy akár országos vonatkozású közügyeket rit
kán érintettek. Nem nagyon akadt párja a topolyai Tripolszky 
Sándor levelének. Igaz, ő másodszor is írt, de az már nem 
kívánkozott az első oldalra, túltengett benne a literátori föl- 
buzdulás. Továbbra is napirenden maradt a kérdés: hogyan 
lehetne hatékonyabban bekapcsolni az olvasót az újság 
munkájába?

Újabb kísérletre 1970. október 23-án került sor. A 7 Nap 
ezúttal csak a szabadkai olvasóknak nyújtott lehetőséget 
(Mindenki lehet riporter), hogy kérdést intézzenek a községi 
szkupstina elnökéhez. Mindent meg lehetett kérdezni, amire 
az olvasók véleménye szerint az elnök volt hivatott válaszolni. 
Hát kérdeztek! Több mint ötszáz kitöltött szelvény gyűlt össze. 
Az azonos vagy hasonló tárgyú kérdések csoportosítása után 
177 érdemesült válaszra. Bagi Károly válaszait 1970. decem
ber 13-ától 1971. január 29-éig közölte az újság, tizenegy szám
ban, több mint húszoldalnyi terjedelemben! Ez volt a leghosz- 
szabb s talán a legérdekesebb interjú a 7 Nap történetében.

A kérdések meglepték az elnököt. Nem gondolta, hogy a 
7 Nap olvasói ennyire alaposan ismerik a község sokrétű gond
jait és problémáit. A szelvények aláírói között legtöbb volt a 
munkás, majd háztartásbeliek, diákok, nyugdíjasok és föld
művesek következtek. A tizenvalahány tisztviselő mellett 
akadt tanár, fogorvos, gépészmérnök, vegyészmérnök, író, 
tanítónő, ápolónő -  és néhány névtelen olvasó.

Az utóbbiakat, a névteleneket, mellőzni kellett volna, de az 
elnök ragaszkodott a válaszadáshoz. Az egyik névtelen kér
dés a nemzetiségek zászlóhasználatára vonatkozott. A másik 
a népszámlálási bizottság nemzetiségi összetételét kifogásol
ta, hosszabb oktató magyarázat keretében: „Az a tény, hogy a 
felvetett problémát a 7 Nap szerkesztősége hogyan értékeli, 
az, hogy a kérdést Ön, Elnök elvtárs megválaszolja-e, és az, 
hogy a bizottság tagjai megértik-e, hogy nem személyük ellen, 
hanem magasabb társadalmi szempont érvényre jutása miatt 
kértem a választ -  jelenlegi demokráciánk állapotára ad majd 
kézzelfogható bizonyítékot.”

Nem maradt el a válasz, de jellemző, hogy az ilyen ter
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mészetű kérdéseket névtelenül küldték be. A munkások, föld
művesek, háztartásbeliek egyszerűbben kérdeztek és konkré
tabb dolgok iránt érdeklődtek. Mikor javítják meg a bajai utat, 
mikor lesz vízvezeték az Új utcában, mi lesz a villamossal, 
hogy áll a kórház építése és még sok minden.

Ez a maratoni interjú, mint említettük, 1971. január 29-én 
ért véget. Kemény munka volt. Az elnök faggatása megszakí
tásokkal, több folytatásban történt, néha kora reggel, néha 
késő este, vasárnaponként, sőt Szilveszter napján is dolgozni 
kellett, mert az olvasók várták a választ. Nem is adott Bagi 
Károly soha többé ilyen könnyelmű ígéretet az újságnak!

Az utolsó kérdést az elnök visszaadta a riporternek. „Sok 
mindenről szeretnék írni és kérdezni -  írta Novák Dániel az 
Obilić utcából - ,  de nem tudom, jó néven veszik-e az esetleg 
hosszú, sok témájú kérdezgető, felvilágosítást, tanácsot kérő 
levelet?” A riporter igennel válaszolt. Sőt, megígérte (elég 
könnyelműen), hogy a politikai jellegű kérdések kapcsán más 
szerveket, vezetőket is megszólaltat.
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AZ ÜNNEP FÉNYE ÉS ÁRNYÉKA

Még az 1970. esztendő krónikájához tartozik az új kiadói 
tanács kinevezése. Tagjai lettek: Bagi Károly (elnök), Ágos
ton András, Bárkányi Pál, Milenko Beljanski, Josip Buljov- 
čić, Csubela Ferenc, Engler Katalin, Geró István, Korponai 
Ibolya, Martinék Antal, Ökrész Károly, Palencsár József, 
Szombathy Bálint, Đura Stipić, Grósz György, Kolozsi Tibor 
és Petkovics Kálmán.

Az új kiadói tanács 1970. november 19-én tartotta első 
ülését. Megvitatta az újság társadalmi és gazdasági helyze
tével kapcsolatos kérdéseket. Az ülés után a 7 Nap ára 50 
páráról 1 dinárra emelkedett. A százszázalékos áremeléssel 
együtt megindult (Csak kérdezni kell jeligével) a téli publicisz
tikai tárgysorsjáték.

Ez a pályázat szintén kérdezésre buzdította az olvasót, de 
kötöttebb témakörök szerint és tartományi viszonylatban. Az 
első szelvény (Küszöbtől a parlamentig) a politikai rendszer, 
a második (Barázdától a konyháig) a mezőgazdasági terme
lés, a harmadik (Az én falum, az én városom) a kommunális 
rendszer, a negyedik (Pillantás a nagyvilágba) a nemzet
közi viszonyok, az ötödik pedig (Egyenjogúnak lenni az 
egyenjogúak között) a nemzetiségi viszonyok tárgykörét 
ölelte fel. Volt még egy hatodik szelvény, amelyre csak azt 
kellett ráírni a pályázónak, kit tart környezete (falu, város) 
legnépszerűbb polgárának. A pótszelvény pedig az olvasó
nak kínált kérdezési lehetőséget a szerkesztőség felé.

Körülbelül 7500 kérdés érkezett a szerkesztőségbe és eb
ből legalább 3000 közérdekű, tehát megválaszolható. Csá
bította az embereket az értékes első díj, a Tomos gyártmányú 
AMI 8-as személygépkocsi. A gépkocsit, nagy érdeklődés kö
zepette, a szabadkai Moša Pijade Gimnázium dísztermében
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kisorsolták (Péter Teréz péterrévei olvasó nyerte), a szer
kesztők meg törhették a fejüket, mit kezdjenek a rengeteg 
kérdéssel.

A kérdések tárgykörök és tájegységek szerinti csoporto
sítása, majd többszöri megrostálása után kiderült, hogy köny- 
nyebb kérdeztetni az olvasót, mint megszólaltatni a válaszo
lásra hivatottakat. Az utóbbiak nem szívesen vállalták a sze
repet. Végül Miladin Gvozdenov, a VKSZ TB titkára vála
szolt néhány kérdésre a nemzetiségi viszonyok tárgyköréből. 
Később pedig Nagy Ferenc, a Szövetségi Végrehajtó Tanács 
tagja válaszolt hatvan mezőgazdasági vonatkozású kérdés
re. Ezt az interjút négy folytatásban közölte a 7 Nap.

Az összegyűlt anyag zömét más formában kellett haszno
sítani. A nemzetiségi viszonyok témáját Ágoston András dol
gozta fel, aki 1970. december 1-jén került a 7 Nap kötelékébe 
és az újvidéki szerkesztő posztján működött. Biacsi Antal pe
dig a népszerű polgárokra vonatkozó rész feldolgozását 
publikálta a 7 Nap 1971. április 2-i számában. De még sok 
más íráshoz adtak indító ötletet az olvasók kérdései...

Egyelőre adósak vagyunk a publicisztikai véleménykuta
tások kritikai értékelésével. A törlesztés esedékes, mert a 
szerkesztőség a későbbi években ilyesmivel nemigen kísér
letezett, noha akkor kedvezően értékelte a vállalkozást. Egyik 
vezércikkében a következő megállapítások olvashatók:

„Az elmúlt huszonöt esztendő alatt volt időnk és alkalmunk 
megtanulni, hogy az újság fogalma nem azonos a szerkesz
tőséggel, a nyomdával, sem a huszonnyolc oldalas terjede
lemmel, beletartozik az olvasótábor is és a viszonttájékozta- 
tás rendszere, amit az utóbbi időben sikerült kifejleszteni: az 
elkövetkező huszonöt esztendő alatt arra törekszünk, hogy 
a kérdéseket ne az újságírók gondolják ki, hanem az olvasók 
tegyék fel.” (Újévi levél)

Nem múlt el még „az elkövetkező huszonöt esztendő” , de 
már sejthető, hogy az olvasók kérdései gyérebben látnak 
nyomdafestéket. Ennek okát alighanem a publicisztikai véle
ménykutatások fogyatékosságaiban -  a kampányszerűség
ben és a mesterkéltségben -  kell keresni. Meg aztán munka 
is van az ilyesmivel... A kérdés, hogy miképpen lehetne az 
olvasót még közvetlenebbül bekapcsolni az újság munká
jába, továbbra is nyitva maradt.
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Az új kiadói tanács kinevezésével megszűnt a vegyes szer
kesztőbizottság. A 7 Nap impresszumában 1970. november
27-én jelent meg először a tanács tagjainak névsora. Szintén 
újdonság a fő- és felelős szerkesztő helyettesének kinevezé
se. Erre a munkahelyre Petkovics Kálmán került.

Az áremeléssel lényegesen javult az újság gazdasági hely
zete. Ez lehetővé tette a terjedelem bővítését. 1970. decem
ber 4-étől az 1 dináros 7 Nap 28 oldalon jelent meg. A terje
delem bővülését személyi változások követték. Ágoston And
rás után Biacsi Antal, Miskolczi József, Nagy Ernő és Francz 
Mihály a szerkesztőség tagjai lettek. Szegedi Mária 1971. jú
lius 1-jén a Szabadkai Rádió szerkesztőségébe került.

Külön figyelmet érdemel, hogy a megdrágult újság vásárlói
nak száma tovább emelkedett. 1970-ben az átlagos példány
szám 32406 (3871-gyei magasabb, mint az előző évben), 
1971-ben pedig 33747. Az 1971. január 1-jén megjelent 52 
oldalas újévi számot 51 215 példányban nyomtatták ki!

„Örömmel közölhetem -  írta Grósz György az Újévi levél 
című vezércikkében - ,  hogy ez az ünnepi számunk ötven
ezer példányban hagyta el a nyomdát, ami a vajdasági heti
lapok történetében kimagasló csúcsteljesítmény, főleg ha 
a jugoszláviai magyarság nem egészen félmilliós nyelvterüle
téhez viszonyítjuk. Véleménykutatásaink adatai szerint min
den eladott újságra átlagosan négy olvasó jut, tehát a leg
szerényebb számítások szerint is kétszázezernél nagyobb ol
vasótáborról beszélhetünk, amit lehet különbözőféleképpen 
magyarázni, de elhallgatni, figyelmen kívül hagyni nem lehet.”

Okkal kérdezhetjük, ki akarta elhallgatni vagy figyelmen 
kívül hagyni a 7 Nap olvasótáborának gyarapodását. Egy 
újsághír szerint 1970 októberében a szabadkai községi kép- 
viselő-testület elnöke tanácskozást hívott össze a nyomda
ipar helyzetével és az észak-bácskai magyar nyelvű napilap 
megindításával kapcsolatban. Ezen a társadalmi-politikai 
szervezetek, továbbá a Minerva, a Pannónia, a vasúti nyom
da, a 7 Nap és a Subotičke novine képviselői vettek részt.

Ez a hír nyugtalanságot váltott ki Újvidéken a Magyar Szó 
szerkesztőségében. Nem is csoda, hiszen az esetleges kon
kurencia napilapunk kelendőségét csökkentette volna Észak- 
Bácskában. Az sem véletlen, hogy némelyek a 7 Napban 
látták a veszély forrását, (gy aztán a nyugtalanságból kifej
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lődött valami furcsa 7 Nap-ellenes hangulat, ami éveken át 
rontotta a két újság közötti kapcsolatokat.

Közben folytak az előkészületek a 7 Nap 25 éves jubi
leumának megünneplésére. Már 1970. március 8-án meg
alakult a jubileumi évköny (Pénteki találkozások) kiadását 
szervező bizottság. „Az újság minden héten elévül -  olvasha
tó a javaslat megokolásában - , ennek a kiadványnak tartós 
jellegűnek kell lennie.” A szervezőbizottság (Grósz György, 
Petkovics Kálmán, Dévavári Zoltán, Brenner János és Mészá
ros Zakariás) elhatározta, hogy a 7 Nap történetével foglal
kozó értekezés megírására Kolozsi Tibort, az olvasótábor is
mérveit tárgyaló tanulmány elkészítésére pedig Biacsi An
talt kéri fel.

Az új kiadói tanács első ülésén (1970. november 19.) meg
tárgyalta a jubileummal kapcsolatos kérdéseket és jóváhagyta 
a Pénteki találkozások kiadásának tervét. Ugyanakkor fel
kérte a Szocialista Szövetség tartományi választmányát, 
alakítsa meg mielőbb a jubileumi bizottságot. A tartományi 
választmány Nagy Ferencet nevezte ki a jubileumi bizottság 
elnökévé.

A régi városháza tanácstermében 1971. április 2-án, pén
teken 16 óra 30 perckor a bizottság elnöke megnyitotta 
a 7 Nap elindulásának negyedszázados évfordulója alkal
mából rendezett díszülést. A megjelentek között voltak a 
vajdasági közélet és a testvérlapok jeles képviselői. Tito 
elnök képviseletében Sreta Kovačević, a tartományi képvi
selőház alelnöke a kitüntetést hozta, amelynek képmása az
óta a 7 Nap impresszumát díszíti. Az oklevél szövege így 
hangzik:

„Josip Broz Titónak, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság elnökének 1971. március 30-án kelt, 24. számú 
ukázával megjelenésének huszonötödik évfordulója alkalmá
ból a haladó eszmék terjesztése, a munkásönigazgatási 
rendszer és a szocialista társadalmi viszonyok fejlesztése, 
valamint a népek testvériségének és egységének elmélyítése 
terén elért eredményeiért a Testvériség-egység aranyko
szorús érdemrenddel tünteti ki a 7 Nap című magyar nyelven 
megjelenő politikai-tájékoztató jellegű hetilapot.”

A kitüntetést Grósz György vette át, az ünnepi beszámolót 
Kolozsi Tibor olvasta. Áttekintette a szerkesztőség, a kiadói
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tanács munkáját és szólt az olvasók gyarapodó táboráról. 
Megemlítette, hogy az előző év végén duplájára emelkedett a 
lap ára és ez semmiféle visszaesést nem hozott a példány
számban, sőt további növekedés következett be, s ma már -  itt 
kissé fölemelkedett a rekedtes hang -  túl vagyunk a 35000 
példányon is.

Azután elmondta még, hogy a nagyvilág mely tájaira viszi 
a posta hetente a 7 Napot, meg hogy a nyelvterület arányá
hoz viszonyítva nincs a 7 Napnál elterjedtebb heti újság Ju
goszláviában. Méltatta a munkásönigazgatás emelkedett 
színvonalát a dolgozói közösségben és az újságírók hatá
rozott eltökéltségét: olyan újságot csinálnak a jövőben is, 
amely tárgyilagosan tájékoztat és hozzájárul a haladó közvé
lemény kialakításához.

A díszterem előcsarnokában pincérek sürgölődtek, poha
rak, étkészletek csörrentek, bent pedig, a beszámoló után, 
olvasták a táviratokat, üdvözleteket, jókívánságokat. A régi 
munkatársak közül sürgönyözött Gál László, Steinitz Tibor, 
Szirmai Károly, Bori Imre, Cvetko Malušev, Stevan Kraguje- 
vić, Koncz István, Balla László, több szerkesztőség, munka- 
szervezet és olvasó.

Nem üzent már B. Szabó György, aki éveken át írással, 
rajzokkal és haragos szavakkal támogatta a lapot, Sinkó Ervin 
sem, dr. G. Cimmer Anna, a fordító, Vinkler Imre, Szabó Mik
lós, Laták István, Szakáll Károly, az öreg terjesztő, Brezsán 
Gyula fotóriporter, Sulhóf József, az induló 7 Nap külpolitiku- 
sa, Műnk Artúr, Bencz Mihály, Muhi János, Koncz Zoltán, 
a sportrovat sürgetője... Elment Nagy József is, aki sokat 
foglalkozott a 7 Nap ügyeivel, több bonyolult kérdést segített 
megoldani.

Az élet haladt tovább.
És egyre zajosabb lett. Indult az alkotmányvita. Népszám

lálás kezdődött. A Szerb Szocialista Köztársaságban a tarto
mányok kérdése került terítékre. Zágrábban a tiszta számlá
kat emlegették. Rohamosan emelkedett a Hrvatsi tjednik pél
dányszáma. Nacionalista ügyek tolakodtak a figyelem elő
terébe.

Május elsején nem volt fölvonulás. A kirándulókat eső za
varta. Közvetlenül az ünnep előtt három napig ülésezett 
a JKSZ Elnöksége Brioni szigetén. Tito a Labini Köztársaság
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emlékünnepén beszélt. „Gyorsan kell dolgoznunk-mondta- , 
mert az ország belső megszilárdításának ellenségei nem 
nyugszanak.” Azután elindultak Szarajevó felé az önigazga
tók kongresszusának küldöttei.

Az ország dolgainak fejlődését külföldön is tettre kész fi
gyelemmel kísérték. Megmozdultak a reakciós erők, ame
lyeknek nem tetszett az el nem kötelezett Jugoszlávia nagy 
és növekvő nemzetközi tekintélye. Fokozódott a hírháború, 
a titkos ügynökségek mesterkedése. Valahol Ausztráliában 
már gyakorlatoztak az usztasa terrorlegények, akik majd né
hány hónap múlva átlépik az ország határát és Bugojno kör
nyékén tapasztalják, mit akar igazából a nép.

A 7 Nap szerkesztőségébe érkező, gyakran fenyegető, 
névtelen levelek is jelezték a lappangó nacionalizmus ágas
kodását. Nem maradhatott hatástalan a Matica hrvatska sza
badjára engedett „tömegmozgalma” . A politika gyepűire bá
torkodó klérus munkálkodása sem. Magyar vonatkozásban 
is várható volt a megújúlt önszervezési törekvések további 
dagályosodása. Hamarosan elhangzottak, nyelvművelés 
ürügyén, az első figyelmeztető jelzések.

Vajdasági vonatkozásban az általános politikai helyzet vál
tozásait szenvedélyes vitatkozások jellemezték. A Belgrád 
és Újvidék között építendő autóút tervezete körül heves szó
párbajok dúltak. Ellentmondó szakvélemények szították hó
napokon át a szenvedélyeket. Az ütköző érdekek nyomában 
föltámadtak és kavarogtak -  különösen Újvidék és Szabadka 
között -  a lokálpatriotizmus forgószelei.

A 7 Nap tárgyilagosságra törekedett az autóút dolgában. 
Igyekezett mindkét felet megszólaltatni. Antun Milodanović 
szabadkai párttitkárral Brenner János csinált interjút, Dušan 
llijeviótyel, az újvidéki községi képviselő-testület elnökével pe
dig Grósz György és Ágoston András beszélgetett. Ettől 
ugyan nem csillapodtak túlságosan a kedélyek, de egy hi
vatalos újvidéki küldöttség ellátogatott Szabadkára tárgyalni 
a vitás kérdésekről.

(Újvidék és Szabadka kapcsolataiban sok vélt és valós 
sérelem halmozódott fel. Különösen a művelődés területén, 
a színház, főiskolai oktatás, sajtó, könyvkiadás tájékán te
nyésztek a nézeteltérések. Szabadkán a monopolizmust és 
a metropolizmust átkozták. Újvidéken általában lekezelő
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atyáskodással marasztalták el a szabadkai kezdeményezé
seket. Az ellentétek élezésében a 7 Nap és a Magyar Szó 
sem ártatlankodott.)

A 7 Nap 1971-es nyári vezércikkei közül kettő külön emlí
tést érdemel. Az egyiket Molnár Cs. Attila írta (Gyarló búza
árak) a mezőgazdasági termelés helyzetének romlásáról. 
A másik (A türelem vége) aláírás nélkül jelent meg. Ez arról 
tudósít, hogy július utolsó hetében a vajdasági kormány, élve 
alkotmányos jogaival, elvetette a fejletlen vidékek segélyezé
sét szabályozó új törvény tervezetét azzal a megokolással, 
hogy nem akar újabb terheket rakni a mezőgazdaságra. Való
jában vétót emelt és követelte a reform ígérte árarányok ér
vényesítését.

Ilyesmi még nem fordult elő. „A jóindulatú Lalo elvesztette 
a türelmét” -  írta az újvidéki Dnevrilk. Viszont a fővárosi új
ságok nem nagyon helyeselték a jóindulatú Lalo cselekede
tét. Tegyük hozzá, nem csak a belgrádi újságoknak, a fejletlen 
vidékek képviselőinek sem tetszett a vétó. A szakszervezet is 
az olcsó kenyérrel igyekezett menteni és emelni az életszín
vonalat. A szövetségi kormány pedig, az államháztartás bé
kéjének megőrzése érdekében, elnapolta a törvénytervezet 
tárgyalását. A közmegállapodás azóta sem jött létre ebben 
a kérdésben.

És következett a Nyár dala.
A 7 Nap 1971. július 30-i számában a Szabadkai utca ro

vatban rövid széljegyzet (Soviniszták Szabadkán) váltott ki 
a szokottnál nagyobb visszhangot. A Nyár dala nevezetű, 
kommercionális rendeltetésű könnyűzenei rendezvény kö
zönségének egy része a kissportok stadionjában kifütyülte 
a magyar nyelvű műsorközlőt. A széljegyzet ezt soviniszta 
jelenségnek minősítette. Viszont a rendezőség másképpen 
vélekedett. A fütyülést nem tagadta, arról az egész város tu
dott, csak az írás hangvételét és egy-két mellékes állítását 
kifogásolta. Volt is erre ok, legyünk őszinték.

A történet azzal folytatódott, hogy a Kommunista Szövet
ség községi vezetőségének illetékes bizottsága napirendre 
tűzte az ügyet, de nem a fütyülést marasztalta el, hanem az 
újságot. Közlemény is készült az ülésről, amely -  enyhén 
szólva -  mellékes, másodrendű feladatnak minősítette a na
cionalizmus elleni harcot.
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Szinte az egész hazai sajtó fölfigyelt az esetre. írt róla a 
Politika Ekspres (ezt a lapot konkrét anyagi érdekek fűzték 
a rendezvényhez), a Borba, a Večernje novosti, a zágrábi 
Vjesnik és a N/N. Az említett lapok többsége -  különösen a 
Borba és a Večemje novosti -  a 7 Napot és a Magyar Szót 
marasztalta el. (Az utóbbit a Bácska-Ferencváros mérkő
zésről közölt tudósítás miatt.)

A 7 Nap 1971. augusztus 20-án válaszolt a közleményre 
és a vele kapcsolatos újságcikkre. Feltette a kérdést: „Miért 
kell elvetnünk a nacionalizmus elleni harcot? Ezt mi a 7 Nap 
szerkesztőségében vagy nem értjük, vagy rosszul értjük, de 
azzal, ami le van írva, nem vállalhatunk közösséget.” Az új
ságokban megjelent szövegek zömét rosszindulatúnak nyil
vánította, csak Nikola Cvetković írását (a N/N-ben jelent meg) 
méltányolta, akinek „nagy érdeme -  olvashatjuk - , hogy nem
csak a »vádiratot« olvasta el, hanem meghallgatta a »vád
lottat« is.”

Ezzel lecsillapodhatott volna a dolog, de nem így történt, 
mert Antun Milodanović párttitkár beleszőtte abba a beszé
débe, amelyet a tavankúti emlékmű avatásán mondott el. 
A nevezetes beszéd után, amely étvágyrontónak bizonyult az 
ünnepi lakomán, a szabadkai újságírók KSZ-alapszervezete 
elé került a kérdés. Az alapszervezet két ülésén -1971. szep
tember 24-én és 27-én -  foglalkozott vele.

A kommunista újságírók megállapították: „Az utóbbi idő
ben kulturális és sportrendezvényeken egyes szervezők fe
lelőtlenül viselkedtek és alkalmat nyújtottak nacionalista ki
lengésekre.” Továbbá: „Az írások csak jelezték a jelensége
ket, s mivel a kérdéssel nem foglalkoztak a legmegfelelőbb mó
don, félreértésekre adtak okot.”

És végül: „Az újságírók KSZ-szervezete javasolja a KSZ 
községi szerveinek, mérjék föl, mennyire képesek a rendez
vények szervezői, a belügyi szervek és a községi képviselő- 
testület más szervei megvalósítani a polgárok jogos követe
lését, hogy a rendezvények ezentúl -  mind szervezési, mind 
tartalmi szempontból -  megfeleljenek a többnemzetiségű kör
nyezet követelményeinek.”

Nem volt azóta ilyen fütyülés Szabadkán!
Néhány nappal az alapszervezeti ülés után a Hrvatski 

tjednik is beleavatkozott a vajdasági dolgokba. A 7 Nap vá
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laszolni készült, de leintették, mondván: ez az ő dolguk. Ez
után Grósz György igazgató -  október közepén -  felszólalt 
a Vajdasági Kommunista Szövetség nemzetiségi bizottságá
nak ülésén. Elmondta, hogy a Vajdaságon kívül megjelenő 
szélsőséges sajtótermékek tartományunkban is előretörtek. 
Megállapította, hogy a tájékoztatási eszközök nemcsak erre, 
hanem más nacionalista kilengések esetében sem reagálnak 
elég gyorsan és eredményesen. Úgy érzem, mondta, visz- 
szavonulóban vagyunk...

A Hrvatski tjednik rövid, fullánkos széljegyzettel folytatta 
a polémiát, amelynek éle Vajdaság nemzeteinek és nemze
tiségeinek egysége ellen irányult. Úgy tüntette fel a dolgot, 
mintha a 7 Napnak súgtak volna. A 7 Nap válaszában (A sú
gók) megírta: nincs szükség súgókra, nélkülük is a JKSZ po
litikáját követi és az önigazgatás alapján harcol az itt élő 
nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságának elmélyítésé
ért. „Egyébként azzal is tisztában vagyunk -  mármint a 7 Nap 
dolgozói közössége - ,  hogy súgásokkal csak azokat a diá
kokat lehet megzavarni, akik rosszul tanulták meg a történel
mi leckét.”

Ez az írás a 7 Nap 1971. november 5-i számának harmadik 
oldalán jelent meg. A hetedik oldalon Obrad Suvajdžić cikke 
(Amiről Szabadkán suttognak) még nagyobb port vert föl. 
A cikk arról szólt, hogy a kelebiai erdőben épülő villákról ide
stova már egy éve beszélnek a szabadkaiak, vélemények, 
megjegyzések hangzanak el, de nem a hivatalos fórumok ülé
sein: miért?

Az idősebb olvasók nyilván még emlékeznek rá, hogy az 
érdeklődés középpontjában egy funkcionárius ügye állt, aki 
szabálytalanul kapott hitelt a községi pénzekből, az ösz- 
szegre újabb bankhitelt vett fel alacsony kamatra, és szem
betűnő építkezésbe kezdett. Erről suttogtak elsősorban a né
pek, olyannyira, hogy a községi képviselő-testület kénytelen 
volt napirendre tűzni a dolgot. Csakhogy ezt a szabálytalan
ságot el sem lehetett követni a képviselő-testület illetékes 
szerveinek, illetve tisztviselőinek közreműködése nélkül.

Elképzelhető hát, milyen tálalásban és hogyan tárgyalták 
az ügyet. Az lett a dolog vége, hogy megint nem a szabály
talanságot, hanem az újságírókat marasztalták el. Sőt, a 
városatyák megtapsolták a sajtó ellen intézett haragos beszé
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deket. Az egyik ludas tisztviselő kijelentette: újságírókkal 
többé szóba sem áll. Hát ez már a szakmai önérzetet sértette. 
Egy kicsit ebből a sérelemből pattant ki e sorok írójának cikke 
(Miért fecsegnek az emberek olyan sokat X. Y. villájáról?), 
amely semmi újat nem mondott, de ahogyan mondta, abból 
megint baj lett.

Baj lett belőle, mert tágította a témát, átlépte az eset mezs
gyéjét és a képviselő-testület eljárását kezdte bírálni, ahol 
ügyeskedésekkel, köntörfalazásokkal, ködösítésekkel próbál
ták elsimítani az eset erkölcsi és politikai következményeit. 
Ezt a cikket 1971. december 3-án közölte a 7 Nap. A követ
kező szám vezércikke már a Jugoszláv Kommunista Szövet
ség Elnöksége Karadordevón tartott történelmi jelentőségű 
21. ülésének határozatait ismertette.

Ágoston András írása (Elvtársi bírálat) kiemelte a 21. ülés 
politikai és lélektani jelentőségét, amely „helyreállította a 
népeink közös életét érintő nyílt kérdések szolidáris, egysé
ges megoldásának a lehetőségében való bizalmat. Ez külö
nösen most, az alkotmányreform utáni időkben rendkívül fon
tos. Ehhez Tito döntő mértékben hozzájárult.” (7 Nap, 1971. 
december 10.)

A JKSZ Elnökségének 21. ülése a 7 Nap munkájára is sors
döntő módon hatott, bár a tisztulás folyamata elég lassan és 
akadozva indult. A Kommunista Szövetség szabadkai közsé
gi vezetőségének 1971. december 26-i bővített ülésén éjfél 
előtt még elhangzottak olyan vélekedések, miszerint a város
ban nem lett volna semmi probléma, ha az újságírók nem csi
nálnak bajt. Csak éjfél után változott a hangulat és változ
tak a nézetek...

A kiadói tanács 1972. január 14-én értékelte a 7 Nap tevé
kenységét a 21. ülés határozatai alapján. Bagi Károly elnökölt, 
Grósz György mondott bevezetőt, jelen volt Rózsa Béla, a 
Szocialista Szövetség tartományi választmánya képviseleté
ben és sokan felszólaltak. Elég feszélyezett légkörben folyt 
az ülés, mert előtte a tanács tagjai átlapozták a 7 Nap leg
frissebb számát, amelyben két kihívó szöveg volt.

Az egyik (Kísértetek Vajdaságban) a Jugoszláviai Magyar 
Nyelvművelő Egyesületben történtekkel kapcsolatban a Ma
gyar Szó tudósításával vitázott. Ismeretes, hogy az egyesü
let némely vezetői -  a Matica hrvatska tömegmozgalmán föl-
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buzdulva -  a nacionalizmus felségvizeire sodródtak és sodor
ták a nyelvművelés ügyét. Követelték a régi fiókszervezetes 
Népkör visszaállítását. Körlevélben magyarázták a szülők
nek, milyen iskolába írassák a gyermekeiket. Szeptemberben 
az induló Üzenet című folyóirat bölcsője körül is kardos
kodtak. A Horvátországi Magyarok Szövetségének eszéki 
közgyűlésén már-már politikai programot hirdettek.

És amikor mindezt a JKSZ Elnöksége 21. ülése után Sza
badkán tisztázni kezdték, Újvidéken összeült az egyesület 
vezetősége, ahol -  a Magyar Szó terjedelmes tudósítása 
szerint -  „politikai zavarkeltésnek” minősítették a szabadkai 
bírálatot. Az egyik felszólaló -  idézzük -  „megdöbbenését ki
fejezve arra is figyelmeztetett, hogy attól tart: kísértetjárás 
veszélye fenyegeti Vajdaságot” . Ezzel a szöveggel vitázott 
a 7 Nap közleménye.

A másik kihívó cikket Brenner János írta (Veszélyes prece
dens). Erős érvekkel, élesen bírálta a Szocialista Szövetség 
szabadkai községi választmányának döntését a kelebiai villa 
kérdésében. A nevezett testület megbocsátott a vétkesnek, 
aki időközben magasabb posztra került. Az alapító képvise
lőinek bizony nem nagyon tetszett az írás. Azt akarták ugyan
is, hogy az újságírók hagyják abba az előző évben fölkavart 
eset szellőztetését.

Hát, ráncolódtak a homlokok, ráncolódtak...
A kiadói tanács határozatait írásba foglalták, s ez Közle

mény címmel a 7 Nap 1972. február 21-i számában került 
nyilvánosságra. A tanács véleménye szerint a lap eszmei és 
politikai irányvétele összhangban volt a JKSZ álláspontjaival. 
De a határozat második pontja figyelmeztette a szerkesztősé
get egyes kérdések felesleges dramatizálására. Tehát a jövő
ben higgadtabb formában kell munkálkodni. Természetesen a 
nacionalizmus elleni harcban semmiféle megalkuvásról nem 
lehet szó. Ennek legeredményesebb módszere azonban a 
nemzeti egyenjogúság önigazgatási alapon való elmélyítése 
volt és lesz.

Mint a Közleményből kiderül, a kiadói tanács szorgalmazta 
a szerkesztési politika további demokratizálását és szorosabb 
cselekvő kapcsolatok építését az alapító felé. Majd: „Szük
ség van újabb véleménykutatások szervezésére, hogy az ol
vasó észrevételei és javaslatai a szerkesztés szerves ré
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szévé váljanak. Az olvasóval való kapcsolatok kérdését az 
alapító illetékes szervével is meg kell tárgyalni.”

Kolozsi Tibor főszerkesztő 1971 szeptemberében nyugdíj
ba vonult. A megüresedett posztra, a szerkesztőség és a ki
adói tanács indítványára, fő- és felelős szerkesztői minőség
ben 1972. február 8-án Petkovics Kálmánt nevezte ki az 
alapító. Az igazgató Grósz György maradt. A fő- és felelős 
szerkesztő helyettese 1972. április 28-ától Brenner János lett.

Nyilván szembetűnő, hogy Kolozsi Tibor nyugdíjazásától az 
új főszerkesztő kinevezéséig szokatlanul hosszú idő -  több 
mint négy hónap -  telt el. Ebből sejthető, hogy a 21. ülés előtt 
valamiféle vákuum keletkezett a 7 Nap körül, káderkombi
nációkkal a kulisszák mögött, és a hosszú kivárás, akarva- 
akaratlan a bizonytalanságot táplálta, illetve fékezte a dolgok 
tisztázását.

Láttuk, milyen vizeken és viharokon át haladt a 7 Nap hajója 
ezekben a válságos hónapokban. Az idézett események és 
ezek tükröződései valamelyest érzékeltetik a kor összetett 
problémáit, hangulatát és a változó társadalom viszontag
ságait. Keveset beszélnek azonban a hajó állapotáról, a moto
rok működéséről, a legénység munkálkodásáról.

A 7 Nap szerkesztési politikáját -  a kitüntetés és a 21. ülés 
közötti időszakban -  táguló témavilág, fokozódó időszerűség 
és talán túlzottan is harcos hangvétel jellemezte. Tanúi lehe
tünk az úgynevezett komoly újságműfajok előretörésének. 
Ágoston András rovata (Események nyomában) például ki
domborította a lap vajdasági jellegét és jelentősen hozzájá
rult az időszerűség emeléséhez. Brenner János írásai és in
terjúi ezekben a hónapokban a politikai rovat fő erősségeivé 
váltak. Mészáros Zakariás, Nagy Ernő, Milenko Beljanski, 
Miskolczi József és főleg Molnár Cs. Attila érdeme, hogy a 
7 Nap kimozdult Szabadkáról és szinte minden számában 
több írást hozott Vajdaság más községeiből.

Szenes György jelentkezése fölerősítette a közgazdasági 
rovatot. Dési Ábel figyelemre méltó cikksorozatot publikált 
az önigazgatók kongresszusáról. A külpolitikai rovatot nyug
díjazása után is Kolozsi Tibor ápolta. Biacsi Antal időszerű 
szociológiai kérdésekről írt rendszeresen. Dr. Braun István, 
bár ritkábban írt, mint az előző években, az alkotmányos 
témák nehezen pótolható kommentátora volt.
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Az alkotmányos ügyeken kívül a nemzetiségi viszonyok 
kérdéseivel foglalkozott legtöbbet a 7 Nap. Ebbe a témakör
be tartozik Kolozsi Tibor több írása (Nemzetiségi iskola -  
nemzetiségi kultúra, Jog és kötelesség, Nyelvművelés az ut
cán stb.), Mirnics Károly cikkei (A tankönyv, Bürokrácia és 
a nemzetiségek „nemzetté válása”), Brenner János beszá
molói (Zászlók betűrend szerint, Magyarul beszélő és magyar 
feliratú jugoszláv filmek) és természetesen Miladin Gvozde- 
nov szövege (A nacionalizmus a lelkiismeretlen ember jellem 
vonása).

De más szerzők is ide sorolhatók, sőt ide kívánkoznak. Pél
dául: dr. Szeli István (Még egyszer a mi intézetünkről), Herceg 
János (Pénteki találkozások), Biacsi Antal (A hivatás küszö
bén), Bodrogvári Ferenc (A sült galamb öfölsége hódolóiról), 
Ágoston András (Nemzetiségi káderek) és még sok más írás.

Néhány hónap alatt a 7 Nap többet írt a nemzetiségi vi
szonyokról, mint azelőtt éveken át. Nyilván nem véletlenül, 
nyilván az események kínálták vagy tolták előtérbe a témát, 
de ez nem változtat a tényeken. Kimutatható az is, hogy az 
újság elsősorban azzal a szándékkal fogadta a kihívást, hogy
-  amennyire teheti -  kivonja a szelet a nacionalista törekvé
sek duzzadó vitorláiból. Persze ez nem mindig sikerült...

Az időszerűség iránti érzék fejlődéséről beszél az Uszta- 
sák, csetnikek és egyebek című feuilleton is, amely nem sok
kal a JKSZ Elnökségének három napig tartó ülése után jelent 
meg és nagy feltűnést keltett. A riporter összevásárolta a 
Münchenben kapható ellenséges emigráns sajtótermékeket. 
Volt ezek között Hrvatska država, Beli orao, Új Hungária, 
Makedonszka nacija, Nemzetőr, Iskra és az ördög tudja még 
mi minden.

A 7 Nap olvasói megismerkedhettek a titkos ügynökségek 
pénzén hetvenkedő szennylapokkal, amelyek az ország köze
li széthullásáról cikkeztek. Az Iskra Jugoszlávia elhalását jö
vendölte. A kommunista Jugoszlávia „szerb tavaszát” emle
gette a Beli orao. A Hrvatska država az alkotmánymódosí
tást próbálgatta lejáratni.

A „világmagyarság” havonta megjelenő lapja, a Nemzetőr 
az „elszakított területek” magyarsága felé fordult. Bácská
ról sem feledkezett meg. Itt, állítólag 1970 második felében, 
valamiféle egyházi manifesztációt szervezett a katolikus klé
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rus „a magyar kereszténység ezredik évfordulója alkalmából” . 
A Nemzetőr szerint „hatalmas lelkes tömegek gyűltek össze 
Szabadkán, Zomborban és Moholon” , amiről addig mit sem 
tudtak a 7 Nap olvasói. Most elolvashatták és álmélkod- 
hattak.

Csaknem kétszázezer jugoszláv munkás -  közülük húsz
ezer magyar nemzetiségű -  dolgozott akkoriban olyan orszá
gokban, ahol a kioszkokban kínálták ezeket a lapokat. A da- 
gályosodó antikommunista, nacionalista és irredenta propa
ganda hazugságainak leleplezése érdekében a 7 Nap sür
gette a külföldön dolgozó munkások hatékonyabb és tárgyi
lagos tájékoztatásának megszervezését.

Megfigyelhető továbbá az osztályharc hagyományait ápoló 
szövegek térhódítása. Ide tartozik Dési Ábel sorozata (A pári
zsi kommün száz éve), Burkus Valéria írása Móré János élet- 
útjáról (Viharok sodrában), Petkovics Kálmán néhány doku
mentumriportja, Lőrinc Péter több cikke (Dózsa György emlé
két idéző Ötszáz éve, Együtt az irodalomban), Lukács Gyula 
két írása (Aki leleplezte a hazugságot, Amikor a sínek is 
könnyeztek) és Kolozsi Tibor dokumentumregénye (Erzsébet- 
laktól a Maglajig) Kizur István harcos életéről.

A színes újságműfajok sem szorultak háttérbe. Igaz, ez idő 
tájt Gál László és Majtényi Mihály már ritkábban jelentkezett, 
de rendszeresen írt Herceg János, Kopeczky László és Eng- 
ler Katalin. Gyakran szerepelt Lévay Endre és Dér Zoltán 
(a művelődési rovatban), továbbá Barácius Zoltán, Sáfrány 
Imre és Kántor Oszkár. Az 1971-ben elhunyt Csépe Imre ha
gyatékából előkerült színes tárcák zöme a 7 Napban jelent 
meg. A szerkesztőség tagjai közül leginkább Molnár Cs. Attila, 
Burkus Valéria, Elmer Anna és Gönci Sára írták a színes ri
portokat.

Külön kell szólni Szeles Károly sajátos sorozatáról, aki új 
műfajjal -  a könnyed, olvasmányos, rajzokkal, karikatúrákkal 
illusztrált interjúval -  kísérletezett a 7 Napban. Közélet, mű
vészet, irodalom, színház, szórakoztatás, sport jeles egyéni
ségeit szólaltatta meg hétről hétre. Sajnos, az ilyen sorozatok 
általában végesek, az alkalmas alanyok ritkulásával ellapo
sodnak. Szeles Károly azonban tudta, mikor kell abbahagyni.

Fehér Ferenc sorozata (Jugoszláviai magyar írók) 1971. 
november 12-én indult és 1973. március 9-én ért véget. A kö
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vetkező írókat mutatta be a 7 Nap olvasóinak: Thurzó Lajos, 
B. Szabó György, Sulhóf József, Sinkó Ervin, Laták István, 
Bencz Mihály, Börcsök Erzsébet, Bogdánfi Sándor, Majtényi 
Mihály, Szirmai Károly, Gál László, Major Nándor, Jung Ká
roly, Csépe Imre, Brasnyó István, Herceg János, Fülöp 
Gábor, Ács Károly, Németh István, Ladik Katalin, Simin- 
Bosán Magda, Urbán János, Zákány Antal, Debreczeni Jó
zsef, Kopeczky László, Lévay Endre, Gion Nándor, Domon
kos István, Pap József, Tolnai Ottó, Deák Ferenc, Kolozsi 
Tibor, Burány Nándor, Koncz István, Lőrinc Péter, Kvazimo- 
dó Braun István, Dér Zoltán, Dési Ábel, Saffer Pál, Végei 
László, Petkovics Kálmán, Brindza Károly, Gobby Fehér Gyu
la, Podolszki József, Hornyik György, Várady Tibor, Varga 
Zoltán, Galamb János, Tóth Ferenc, Cs. Simon István, Bá
nyai János, Komáromi József Sándor, Gerold László, Bos- 
nyák István, Torok Csaba, Maurits Ferenc, Garay Béla, Sáf
rány Imre, Pintér Lajos, Molcer Mátyás, Baranyai Júlia, Bur- 
kus Valéria, Gajdos Tibor, Fehér Kálmán, Tari István, Francz 
Mihály, Utasi Mária, Holti Mária és Szeli István.

Összesen hetven jugoszláviai magyar írót mutatott be Fehér 
Ferenc rövid életrajzi és bibliográfiai adatokkal. A sorozatot a 
következő szöveggel zárta a 7 Nap 1973. március 9-i szá
mában:

„Egy hetilap nem lebecsülendő olvasótáborának szándé
koztunk bemutatni élő vagy csak a közelmúltban elhunyt ju
goszláviai magyar írókat. Ezt a célt szolgálta a mai szám
mal lezáruló sorozat. Minden ilyen kísérlet eleve arra van 
ítélve, hogy hiányos marad, vagy éppenséggel aránytalan
ságok bizonyíthatók rá: miért szóltunk egészen fiatal, kezdő 
íróról, s miért maradt ki a sorozatunkból olyan írói, kritikusi 
életmű, amelynek egyetlen szakasza is többet érdemelne egy 
újságoldalnál... Miért nem esztétikai kategorizálás, szigo
rúbb és egységesebb műértékelés szerint határoztuk meg, 
kikről szólunk rovatunkban stb.

Mindezt a műbírálat és az irodalomtörténeti megközelítés 
dolgának tartjuk. E rovat csupán a figyelemfölkeltést, egy heti
lap zömében munkás- és paraszti olvasóinak tájékoztatását 
szolgálta. Bizonyos adatszerűségeinek talán tanulóifjúságunk 
is hasznát láthatja. Hogyha most záruló rovatunkkal sikerült 
újabb olvasókat szereznünk a bemutatott írók legalább egy
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hányadának, munkánk -  minden torzószerűsége, hibája és 
hiánya ellenére sem lehetett hiábavaló.”

A 7 Nap első szilveszteri száma 1971. december 31-én 
hagyta el a nyomdát és kedvező fogadtatásban részesült. 
Többek között Gál László, Kopeczky László, Bogdánfi Sán
dor, Balázs Pál, Krekovics Ferenc, Pintér Lajos, Engler Kata
lin, Nothof Károly, Sáfrány Imre, Barácius Zoltán, Miskolczi 
József, Nagy Ernő, Lévai Endre, Kolozsi Tibor, továbbá belg
rádi, zágrábi és magyarországi humoristák és mások írtak be
le. Kopeczky László szerkesztette.

Az új véleménykutatást, a kiadói tanács januári határozata 
értelmében, 1972. március 10-én hirdetett a szerkesztőség. Ez 
némileg különbözött az előbbiektől. Az újság egy kicsit okos
kodott, sajátszerű kérdőívet tukmált az olvasóra; a vizsgálat 
fogalomkörében a kérdezettek álláspontját is megpróbálta 
kifürkészni. A lehetséges válaszok változatainak felsorolása 
megkönnyítette az olvasók dolgát, de nehezebben találták ki, 
hogy tulajdonképpen mit szeretne tudni az újság.

Az újság elsősorban olvasóinak közéleti tájékozottságára 
volt kíváncsi. Tudni szerette volna, hogy az olvasó a 7 Na
pon kívül mely hazai és külföldi lapokat kíséri figyelemmel 
esetenként vagy rendszeresen. Továbbá, van-e a családban 
rádió és televízió. Ez volt az ankét könnyebbik része. A 7 Nap 
vásárlói közül körülbelül minden hetedik nyilatkozott. Ezek 
92,9 százaléka rendszeresen hallgatta a rádió műsorát (hazai 
és külföldi adásokat), 76,4 százaléka nézte a televíziót és az 
olvasók zöme a Magyar Szót is vásárolta. (Különösen a lap 
vasárnapi számát.) Az adatszolgáltatók 22 százaléka már ak
kor megírta: csak a rádió- és televízióműsor miatt veszi a 
7 Napot. A tóbai Varga Mihály pedig föltette a kérdést: nem 
lehetne-e fűzve, színes fedőlappal csinálni a 7 Napot.

Ezekkel és az életszínvonalra vonatkozó adatokkal még 
boldogult a szerkesztőség, de a tudatállapotra és a politikai 
nézetekre utaló mutatók körül bonyodalmak keletkeztek. Több 
szellemes levél és megjegyzés tanúsítja ezt, amelyek az új
ságban is megjelentek. A 7 Nap ugyanis arra volt kíváncsi, 
miként vélekedik az olvasó a társadalom konkrét és időszerű 
problémáiról: a személyi jövedelem elosztásának módjáról, a 
szociális különbségekről, a visszahúzó és káros jelenségek
ről, a nemzetiségi viszonyok jobbításának lehetőségeiről,
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egyszóval mindenről, amivel akkoriban a hazai sajtó legin
kább foglalkozott. A válaszokból, egyebek között, arra is 
következtetni lehetett, mennyire hatnak a külföldi tájékoztatá
si eszközök a közvélemény alakulására a 7 Nap hatásterü
letén. Ezeket a rejtettebb szándékokat nemigen értették az 
olvasók.

Szele Mihály, a Spartacus labdarúgóklub szaktanácsadó
ja a 7 Nap szerkesztőségének egyik zsúfolt szobájában 5141 
szelvény közül húzta ki a boldog nyertesek nevét 1972. április 
24-én. A főnyeremény -  a topolyai Umetnost korszerű kony
habútora -  Moravicára, Besnyi Lídia tulajdonába került. A 
7 Nap pedig megtudta -  amint ez A számok tükrében, Ötezer 
olvasó véleménye szerint, Barangolás a borítékok körül, Szer
kesztőségünk levelesládája és más közleményekből látszik - , 
hogy viszonylag tájékozódott publikuma van, de az eltérő 
vélekedések bozótosában korántsem könnyű eligazodni.

A tudatállapotra és a közéleti tájékozottságra vonatkozó 
adatok eloszlása arról beszélt, hogy a 7 Napnak egyszerűb
ben és konkrétabban kell írnia a politikai kérdésekről. A tár
sadalmi problémák és káros jelenségek fő forrásait legtöbben 
a nacionalizmus és a primitivizmus tüneteiben látták. A nyi
latkozók zöme a nemzetiségi viszonyok javításának és a 
nacionalizmus elleni harc kérdésében a JKSZ politikájának 
követését sejtette. Azonban az adatszolgáltatók 12 százalé
ka az államtól várta az egyenjogúság elmélyítését, 7,9 szá
zalék a többségi nemzettől, 10,9 százalék pedig a nemzeti
ségi önszervezés felé tapogatódzott.

A jövedelemelosztás kérdése körül hasonló szóródás ta
pasztalható. Az adatszolgáltatók többsége a munka eredmé
nyessége szerinti elosztás rendszerét vélte legigazságosabb
nak, de elég sokan szavaztak a rögzített bérezésre, és az 
egyenlősdiség jegyei is megmutatkoztak. Jellemző továbbá, 
hogy a munkások vélekedéseinek eloszlása szinte minden 
kérdéscsoportban előnyösebben tükrözte a szocialista önigaz
gatás értékrendjét, mint a földműveseké, diákoké és háztar
tásbelieké. Ez a vállalkozás, hibái és fogyatékosságai ellené
re, arról nevezetes, hogy a 7 Nap 1961-ben kezdődő véle
ménykutatásainak történetében először próbálta megvilágítani 
a tudat és közgondolkozás rejtettebb zugait.
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CSÚCS ÉS LEJTŐ

Kora ősszel, 1972-ben, az országba merészkedett usztasa 
bérgyilkosok ellenforradalmi kísérletének gyors és hatékony 
felszámolása után, a belpolitika eseményei kötötték le a köz
élet kérdései iránt fogékony újságolvasók figyelmét. Szeptem
ber elején Josip Broz Tito Rijekán, Zágrábban és a legendás 
Kozarán mondott beszédet. „Ma itt kijelentem -  mondta a Ko- 
zarán - , hogy a Kommunista Szövetség legelső feladata so
rainak megtisztítása minden megalkuvó elemtől. Ha valakinek 
lelohadt a forradalmi lendülete, elmehet, nincs rá szükség.”
1972. szeptember 18-án összeült a Jugoszláv Kommunista 
Szövetség Elnökségének Végrehajtó Irodája. Itt véglegesítet
ték a Josip Broz Tito és Stane Dolanc által aláírt és a JKSZ 
szervezeteihez a tagjaihoz címzett levél tartalmát.

Erről a nevezetes pártokmányról a 7 Nap 1972. október 
13-án adott hírt a Cselekedni kell című vezércikkében, fel
tételezvén, hogy mire sorai napvilágot látnak, a címzettek 
is megismerik a dokumentum tartalmát. Közben megjelentek 
az első sajtókommentárok. Sőt, megjelent Tito elnök nagy 
horderejű interjúja is, amelyet a zágrábi Vjesnik című napi
lapnak adott. Az interjú szövegét a levéllel együtt emlegették 
és tanulmányozták.

A pártlevél harmadik fejezetének harmadik pontja, mint is
meretes, a sajtóra vonatkozik. Ezzel a kérdéssel már a nyá
ron (1972. július 26-án) foglalkozott a JKSZ Elnöksége. Már 
akkor felmerült a felelősség kérdése, mivel az értékelések 
szerint az újságok, a rádió és a televízió is hozzájárultak 
a köztársaságok és tartományok közötti viszonyok megron
tásához. Hovatovább arról is szó volt, mi mindent kell csinálni 
a tájékoztatás szervezeteiben a kártékony jelenségek felszá
molása érdekében. De nem sok változás történt. A levél az
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újságokban, rádióban, televízióban dolgozó kommunisták el
sődleges feladataként a bomlasztó tevékenység halaszthatat
lan megállítását követelte. Azok, akik nem fogadták el a JKSZ 
politikáját, nem maradhattak vezető posztokon.

Ez idő tájt alakult meg a 7 Nap szerkesztőségében a Kom
munista Szövetség alapszervezete. Fontos körülmény ez, 
mert az addigi községi alapszervezet már tömegességénél 
fogva sem foglalkozhatott a szerkesztőségi munka eszmei 
és politikai vonatkozásaival. Az új alapszervezet, Nagy Ernő 
titkár kezdeményezésére, miután megismerkedett a levél 
követelményeivel, hozzálátott az újság munkájának kritikai 
felméréséhez. Az alapszervezet értékelése már nem csak 
a levélre támaszkodott, hanem Tito elvtársnak a Szerb Szo
cialista Köztársaság politikai aktíváján (1972. október 17-én) 
mondott záróbeszédére is. Az aktíva után, mint tudjuk, káder
csere történt a Szerb Kommunista Szövetség élén. Vajdaság
ban december végéig tartott a bizonytalanság.

Ilyen légkörben került sor 1972. november 4-én a kiadói 
tanács ülésére. A kiadói tanács Bagi Károly elnökletével két 
kérdést vizsgált meg tüzetesebben: „Tett-e a lap enged
ményeket a nacionalista, kispolgári, vagy ultrabaloldali szem
léleteknek? Érvényesült-e a szerkesztési politikában az 
anarcholiberalizmus bomlasztó szelleme?” Több hozzászólás 
után a tanács megállapította: „Noha a JKSZ Elnökségének 
21. ülése előtt a szerkesztőségi gyakorlatban voltak liberális 
tünetek, az ellenséges eszmékkel szembeni engedékenység 
soha nem jellemezte a 7 Napot.” (Magunkról. 7 Nap, 1972. 
november 24.)

A tanács álláspontjainak tüzetesebb elemzésével azonban 
kimutatható, hogy azért nem volt olyan nagyon rendben a 
szerkesztőség szénája. Ezen az ülésen állapították meg elő
ször, hogy a jövedelem eredete, illetve a jövedelemforrások 
természete hatékonyan, de nem mindig előnyösen befolyásol
ja a szerkesztőség magatartását.

A munkaszervezet jövedelme különböző forrásokból eredt: 
a lappéldányok eladásából, társadalmi dotációból, intézmé
nyeknek és társadalmi szervezeteknek nyújtott szolgáltatá
sok ellenértékéből, hirdetések és apróhirdetések árából. A 
források részesedését a bevételek összegében az alábbi 
táblázat mutatja:
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A jövedelem eredete
Év

1972 1973

A lap árából 41,2% 39,6%
Tartományi dotáció 33,4% 32,1%
Hirdetések 17,5% 18,9%
Szolgáltatások 7,3% 8,6%
Apróhirdetések 0,6% 0,8%

Összesen 100,0% 100,0%

A táblázatról leolvasható, hogy három forrás (első, második 
és harmadik számsor) döntő szerepet játszott a 7 Nap anyagi 
helyzetének alakulásában és küldetésének teljesítésében. 
Jórészt ezektől függött a lap fejlődése. Az újságírók meg a 
munkaszervezet többi tagja érdekelt volt abban, hogy minél 
nagyobb legyen az eladott példányok száma, több legyen a 
dotáció és a hirdetés. Ettől függött a személyi jövedelem.

Az eladott példányszám emelése arra ösztönözte a szer
kesztőséget, hogy az olvasók kívánságainak megfelelő, minél 
érdekesebb és olvasmányosabb újságot csináljon, s azt cse
kély remittendával és olyan áron hozza forgalomba, amely 
legalább a termelés anyagi költségeit (papír, nyomda) fedezi. 
A példányszám területén 1968 elejétől 1973 végéig foly
tonos haladás tapasztalható. Ebben az időszakban 12772-vel 
emelkedett a 7 Nap vásárlóinak száma, de erre a lap ára is 
hatott. Hiába emelkedett a példányszám, ha az alacsony ár 
apasztotta a bevételi forrásokat. Meg aztán a remittenda is 
még mindig tíz százalék körül mozgott. (1972-ben 10,4%,
1973-ban 9,68% volt.)

Az érdekesebb újság készítése nem ment bökkenők és 
vitatkozások nélkül. Mint a kiadói tanács említett ülésén is 
megállapították, folyton kísértett az olcsó szenzációhajhászás 
veszélye és a szerkesztőség nemegyszer engedményeket 
tett a kétes ízlésnek. Gyakran felmerült a kérdés: szolgálni 
vagy kiszolgálni az olvasót? A kiszolgálás olykor-olykor idegen 
eszmék előtt nyitott ajtót, különösen a fogyasztó társadalom 
sajátosságait népszerűsítő tartalmak (szövegek, képek) be
szivárgására adott alkalmat.

Szoros kapcsolatban van ezzel a kiadói tanács 1972. no
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vember 4-i ülésén elfogadott határozatok harmadik pontja: 
„Gyors és hatékony intézkedéseket kell foganatosítani az 
alanyi indítékú fogyatékosságok, kényelmesség, önelégült
ség, szervezetlenség, az önképzés hiánya és az eszmei 
harctól való visszahúzódás ellen, ami a kockázat kerülésé
ben jut kifejezésre.” Tegyük hozzá: a kockázatot a fizetési 
szabályzat sem méltányolta.

A tanács említett ülésének határozataiban szerepel az is, 
hogy „a szerkesztőség és az alapító közötti közvetett és köz
vetlen kapcsolatokat erősíteni kell, ami a kiadói tanácsot is, 
mint a társadalmi önigazgatás szervét, hatékonyabb munkára 
kötelezi” . Téved, aki ebben a mondatban csak a 7 Nap meg- 
fegyelmezésére irányuló szándékokat keresi. Az újság és az 
alapító közötti kapcsolatok mögött anyagi természetű indíté
kok is meghúzódnak. Egyszerűen azért, mert az alapító vé
leménye közvetve vagy közvetlenül hatott a társadalmi dotá
ció összegére.

A 7 Nap változatosabb tartalma, növekvő népszerűsége 
és példányszáma nem hagyta nyugton a szakmai irigység 
ördögeit. Különösen azóta, hogy Szabadkán emlegetni kezd
ték az észak-bácskai napilapot. Közvetlenül a pártlevél meg
jelenése előtt, a Magyar Szó 1972. szeptember 9-i számában, 
vitacikknek álcázott provokáció jelent meg, amely „a 7 napos 
szellemet” a Napló és köre örökösének nyilvánította. Az efféle 
provokációk ellen a 7 Nap többször nyilvánosan tiltakozott. 
(Napló szelleme. 1972. szeptember 15.)

Az ilyen vádak indítékait azonban nem annyira a szakmai 
irigység berkeiben, mint inkább a társadalmi dotáció elosz
tásának rendszerében kell keresni. A dotáció körül érdekek 
ütköztek és ebből, az újságok között, patvarkodások, titkos 
paktumok, néha kölcsönös ócsárlások származtak. Az ócsár- 
lások ellen a politikai fórumoknak tetsző szövegekkel lehetett 
leghatékonyabban védekezni, de ebből további hibák fakad
tak, mert az újság -  akarva-akaratlan -  kaput nyitott a vezér- 
kedési hajlamok előtt.

Még több ellentmondást tartalmazott a harmadik jövede
lemforrás -  a gazdasági propaganda. A hirdetések eleve 
szűkítették a tájékoztató jellegű és olvasmányos szövegek 
életterét, meg a bírálatot is sorvasztották, mert nem nagyon 
ajánlatos rosszat írni olyan vállalatokról, amelyektől reklámot
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vár az újság. Közvetlenül a pártlevél megjelenése után a 
7 Napban dolgozó kommunisták szinte fölesküdtek a tár- 
gyilagosabb tájékoztatásra. Néhány hónappal később a mun
kástanács ülésén a hirdetések szaporodását szorgalmazták, 
mert előrevetette fekete árnyékát az ügyviteli veszteség 
lehetősége.

Ezekkel a kérdésekkel 1972. november 4-én foglalkozott 
először a 7 Nap kiadói tanácsa. Addig kissé elkülönítette az 
anyagiakat az ideológiától. Határozatait azzal zárta, hogy a jö
vőben többet kell írni a munkaszervezetek és a helyi közös
ségek életéről. „A munkásosztály történelmi és pillanatnyi ér
dekeiért harcolva -  idézzük - ,  az önigazgatás fejlesztésére, 
az adott helyzetben az alkotmányfüggelékek alkalmazásá
ra kell összpontosítani a figyelmet.” (Magunkról)

A tanács álláspontjai, bár fogyatékosak, mégis valószerűbben 
tükrözik a 7 Nap gondjait, problémáit, a szerkesztőség han
gulatát és törekvéseit. És valóban 1972 novemberétől vál
tozott az újság témavilága. Gyakrabban megszólaltak a 7 Nap 
hasábjain a munkások és a földművesek. Ezt igazolják Bren- 
ner János írásai (Munkások szava, Mit ér a kincs...), az elő
ző évben új hangú sportriportokkal feltűnt fiatal Németh Já
nos riportjai (Munkások a levélről, Miattunk íródott), továb
bá Nagy Ernő (Tettek útján, A munkások többségéért) szöve
gei.

A földművesek életéről, gondjairól Molnár Cs. Attila publi
kált jó riportokat (Két tűz között, Falu a ködben, Dolinán, reg
gel). Itt említendő Brenner János kishegyesi írása is (A pa
raszt is munkás). A fiatalok problémáival Ágoston András 
(Tito és az ifjúság) és Mészáros Zakariás (Diákok a kukorica
földön) foglalkozott.

A Kommunista Szövetség egységének és cselekvőképes
sége erősítésének témakörébe tartozik a Bíró Istvánnal ké
szített interjú (Mozgalmas napok Topolya közéletében), Biacsi 
Antal írása (Jelentés Zentárói és Kanizsáról), Ágoston András 
(Világos célok) és Petkovics Kálmán (Nagy szavak nélkül) 
vezércikke.

A művelődési rovatból Dési Ábel sorozata (A marxista ne
velés), Kolozsi Tibor cikke (Kultúra és munkásosztály), vala
mint a 75 éves Lőrinc Péterrel készített interjú érdemel emlí
tést (Ne dobd el a fegyvert, nélküle nem érhetsz célt). Ezek
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ben a hetekben Dimcse Belovszki volt a 7 Nap nevezetes 
vendége. A vele folytatott beszélgetés szövegét (Jugoszlávia 
ereje -  népeink egysége) Nagy Ernő rendezte sajtó alá.

Szóval, változott a 7 Nap tartalma, elkötelezettebb, cselek
vésre buzdítóbb lett az újság, de az Események nyomában 
című rovat közleményei már megsejtették, hogy valami nincs 
rendben. A tartományi fővárosból decemberben már csak 
kurta és szürke szövegek érkeztek. A Kommunista Szövet
ség Tartományi Bizottsága és az újvidéki szervezet között 
mélyült a szakadék. A vezetőségek tájékán arról beszéltek 
legtöbbet, volt-e liberalizmus Vajdaságban, vagy nem volt...

A levél tartalmával és Tito elvtárs bírálatával szóban min
denki egyetértett, de a szavak mögül unos-untalan előbújtak a 
mentegetőzések. A vajadsági tájékoztatási szervezetekben 
ideges csend honolt. A kivárás csendje. Sőt, olyan vélekedé
sek is terjedtek, hogy a levélben említett kártékony jelen
ségek tulajdonképpen nem is vonatkoznak az itteni sajtóra. 
Csak december közepén kezdtek változni a vélemények.

Az év vége felé a tartományi közélet zűrös fejleményeit 
már csak távolról követte a 7 Nap. Valóban az események 
nyomában kullogott. A szerkesztőségben az újévi, majd a 
szilveszteri szám készült. Az újévi szám vezércikke a nagy 
szavak és cifra beszédek trónfosztását jövendölte. „Beszél
nek, külföldön írnak is -  idézzük -  fordulópontról, irányvál
tozásról. Akinek fordulnia kell, az alighanem eddig rossz irány
ba haladt.”

A szilveszteri szám sikerült. Kopeczky László kacér sorok
kal köszöntötte az új esztendőt, Kolozsi Tibor Szabadka múlt
jában kalandozott, Krekovics Ferenc az időszerűségeket ve- 
sézte, a Magyar Televízió szilveszteri műsorából Marton 
Frigyes, Komlós János, Bárdi György adott előzetest és még 
sok más hazai és külföldi humorista igyekezett mosolyra de
ríteni az olvasót. Az utolsó oldalon az És most nevessünk ro
vatcím helyén ez állt: És most m it tegyünk?

A 7 Nap 1973. január 5-én közölte, hogy az óév utolsó 
napjaiban Dušan Alimpić és Jón Srbovan személyében új 
vezetők kerültek a Vajdasági Kommunista Szövetség élére. 
Az újság azonban még három hétig -  a VKSZ Tartományi Bi
zottságának 52. üléséig -  többnyire tapogatódzott az esemé
nyek nyomában. Azután mozgalmasabb napok következtek.
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Ezeket Ágoston András jelezte a Vajdaság forró napjai c í
mű cikkében.

A februári fejleményeket A községi csúcsok vannak soron 
című cikk érzékelteti leghívebben. A szabadkai történésekről 
Nagy Ernő tudósított (Az első csata után), Mészáros Zakariás 
a Tisza mentén járt (A zentai mérleg), a topolyai helyzetképet 
Luka Ivković ecsetelte (Kisajátított káderpolitika), Németh 
János Kikindáról és Kanizsáról írt, Brenner János az üzemek
ből tudósított, Milenko Beljanski Zomborból (Zombori levél), 
Milenko Popadić pedig Bánátból jelentkezett (Csókái témák).

Közben, 1973. március 1-jén, Major Nándor, a VKSZ TB tit
kárságának tagjai volt a 7 Nap vendége. A vele készített 
interjúban (Az eszmei érés útján) már szó esett a frakciózás
ról is. „Utólag azt is látni -  mondta - ,  hogy 1952-től kezdve 
kik hordozták a liberalista megoldások zászlóját, és érdekes, 
mikor kenyértörésre került a sor, ezek közül sokan tényleg 
belegabalyodtak a frakciós harcba.”

A Kommunista Szövetség vállalati alapszervezete a VKSZ 
TB 52. ülése záradékainak értelmében újraértékelte a 7 Nap 
tevékenységét. A kritikai felmérés alapján a kiadói tanács 
is az újraértékelés mellett foglalt állást. A tanács ülését 1973. 
március 23-ra hívta össze Bagi Károly. Nagy érdeklődés előz
te meg. Soha annyian nem zsúfolódtak össze abban a félre
eső szűkös szerkesztőségi szobában, ahol az újságírók dol
guk végeztével főleg kártyázni és sakkozni szoktak.

Az ülésen a kiadói tanács tagjain kívül megjelent: Szabadka 
Sándor, a VKSZ TB kulturális és művelődési kérdésekkel fog
lalkozó bizottságának elnöke, Rózsa Béla a Szocialista Szö
vetség szabadkai községi választmányának elnöke, Miskolczi 
József, a Szocialista Ifjúsági Szövetség szabadkai községi 
választmányának elnöke, Nagy Ernő, a Kommunista Szövet
ség vállalati alapszervezetének titkára, Biacsi Antal, a 7 Nap 
munkástanácsának elnöke, Mészáros Zakariás, Burkus Va
léria és Németh János újságírók.

Az élénk, tartalmas, bíráló és önbíráló jellegű vitában fel
szólaltak: Kolozsi Tibor nyugalmazott főszerkesztő, Geró 
István, a Szocialista Szövetség zentai községi választmányá
nak elnöke, Bagi Károly, a szabadkai községi képviselő- 
testület elnöke, Szabadka Sándor, Milenko Beljanski nyugdí
jas újságíró, Engler Katalin, a tanács tagja, Bíró István szö
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vetségi képviselő, Josip Buljovčić főiskolai tanár, Brenner 
János főszerkesztőhelyettes, Grósz György igazgató, Bárká- 
nyi Pál tartományi képviselő, Petkovics Kálmán, Ágoston 
András és Rózsa Béla.

A kiadói tanács valamelyest módosította az előző (1972. 
november 4-i) értékeléseit. Ezek lényege: a 7 Nap a JKSZ 
Elnökségének 21. ülése után (1971 novemberétől) nem for
dított kellő figyelmet a liberalista jelenségekre; a VKSZ TB 
52. ülése (1973 januárjában) határozatainak megvalósítása 
során egyes írásokban a ködösítés tüneteit vélte felismerni; 
szó esett még részrehajló szelektálásról, a bírálat élének 
tompításáról meg a szenzációhajhászásra emlékeztető hoz
záállásokról. A tanács tagjai elhatározták: a jövőben a lap esz
mei és politikai arculatával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoz
nak, nem pedig olyan ügyekkel, amelyek a munkástanács 
hatáskörébe tartoznak.

A 7 Nap 1973. március 30-i számában megjelent hivatalos 
közlemény szerint a kiadói tanács a lap soron levő feladatai
val foglalkozott legtöbbet. Ezek legfontosabbika: folytatni a 
harcot a közírás és a publicisztika eszközeivel a munkás- 
osztály történelmi érdekeinek megvalósításáért, a pártlevél 
szellemében és a Kommunista Szövetség által megjelölt irá
nyokban. A tanács külön kiemelte az alkotmányfüggelékek 
alkalmazásának, a társadalmi és gazdasági stabilizáció meg
valósításának és a szociális politikának a fontosságát.

„A 7 Nap nem elégedhet meg -  olvasható a Közlemény
ben -  a munkásosztály történelmi érdekeinek népszerűsíté
sével, tudatosításával -  figyelmét a társadalom önigazgatási 
szerkezetének alapsejtjeire irányítva, az elemző bírálat mód
szerével, rá kell mutatnia azokra a jelenségekre, amelyek 
akadályozzák az önigazgatást. Kevesebb jelentést a vezető
ségekből és a fórumokból, több tudósítást az üzemekből, 
falvakból, helyi közösségekből.”

Majd: „Külön figyelmet kell fordítani a nemzetek és nemze
tiségek kultúrájának kölcsönös népszerűsítésére, bemutatá
sára. A nemzetek és nemzetiségek közötti közeledés, a test
vériség-egység eszményének elmélyítése érdekében gyak
rabban kell szerepeltetni a lap hasábjain szerb, horvát, 
szlovén, macedón, szlovák, ruszin, román, albán és más 
nemzetiségű írókat és közírókat.” Ezek az álláspontok vonat
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koztak a köztársaságok és tartományok fejlődésével foglal
kozó riportokra, tudósításokra, cikkekre is.

Két hónapon át -  1973 februárjában és márciusában -  fő
leg konferenciás témákat, fölhalmozódott káros jelensége
ket, községi bonyodalmakat, a puszta mondandóval is szen
zációt keltő írásokat, szennyest lobogtató tudósításokat kí
náltak olvasóiknak az újságok. Természetesen a 7 Nap is. 
Ezt, a terepjáró riporterek tapasztalata szerint, lassan-las- 
san megunták az emberek. A riport, amelyből az alábbi rész
letet idézzük, a 7 Nap 1973. április 6-i számában jelent meg:

„Olyan parányi temető, mint a rábéi, aligha van még a vilá
gon. A sírok felét igen-igen benőtte a fű. Lapos halmokon 
rőzsekötegek. Itt álltunk meg, mert ebben a háromszáz lakosú 
faluban, az ország északkeleti csücskében, más néznivaló 
alig-alig akad. A telkek végén az országhatár. A falu egyik 
szélén Magyarország, a másikon Románia kezdődik.

-  Konferencia lesz? -  kérdezte az ember, kit a kíváncsiság 
áthozott az utca túloldaláról. Ritka madár errefelé a gép
kocsi.

-A z .
-  Majdányon?
-O tt.
-  Az utat látták?
-  Rajta jöttünk.
-  Akkor tudják, mi a helyzet.
-  Most nem arról lesz szó...
-  Hanem?
-A z  ötvenkettedik ülés határozatairól.
Megigazította sapkáját.
-Szóval megint másról... -  mondta lemondóan.” (Konfe

renciás ügyek)
Az élet visszaszólt az újságnak. A 7 Napban is lassan el

maradoztak a konferenciás tudósítások. Szabadkán befejező
dött az általános pártvita a tisztviselők felelősségéről és a 
Palicsi-tó sorsa került a közérdeklődés homlokterébe. A föl
deken megindult a tavaszi munka. Csillapodtak a kedélyek 
és lehiggadt az újság hangvétele.

A 7 Nap témaköre változatosabb lett. 1973 áprilisától a 
VKSZ TB 56. üléséig (amely elmélyítette és pontosította az 
52. ülésen tárgyalt kritikai fölmérést és szószaporítás helyett
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az akciót lendítette előre) a következő vezércikkeket közölte 
a 7 Nap: Fekete hullám (Radovan Popović a filmgyártásról), 
Újra Palicsról (Marjai Magda írása), A brigád ünnepe (Ágos
ton András az első vajdasági rohambrigád jubileumáról), Har
cos május (Mészáros Zakariás ünnepi vezércikke), Új tan
tárgy (Kolozsi Tibor a marxizmus oktatásáról), Az újvidéki 
vásár (Ágoston András), Óriás születik (Mészáros Zakariás 
a Duna-Tisza-Duna-csatornarendszerről), Fényképek me
sélnek (Petkovics Kálmán az ifjúság napjáról), Futball bun
dában (Kolozsi Tibor), Nyugdíjas földművesek (Mészáros 
Zakariás), Zentai társulás (Németh János a földművesek tár
sulásáról) és Búzanézőben (Molnár Cs. Attila).

Az évfolyam második felének vezércikkei: Hősök völgye 
(Gönci Sára július hetedikéről), Európa -  Helsinkiben (Kolozsi 
Tibor), A megkezdett úton (Ágoston András az 56. ülés hatá
rozatainak megvalósításáról), A búza ára (interjú Nikola Kme- 
ziótyel), Helyünk Vajdaságban (beszélgetés Gyetvai Lajos 
közgazdásszal), Búzát nem vetek (beszélgetés Kisimre Fe
renc topolyai földművessel), Falu a homokon (Brenner János 
írása Kispiacról), Most se minden jó  (Petkovics Kálmán a po
litikai helyzetről), A lgír történelmi napjai (Kolozsi Tibor), Az 
érettség értekezlete (Kolozsi Tibor), Erő volt a kukoricás... 
(Mészáros Zakariás), Elvektől a valóságig (beszélgetés Raj- 
csán Istvánnal), A Petőfi zászlóalj (Mészáros Zakariás), Matija 
Gubec (Petkovics Kálmán az évfordulóról), Egy gyár ünnepe 
(Luka Ivković a Sever jubileumáról), A szabadkai társulás 
(Brenner János), Munkások szolgálata (beszélgetés Martinék 
Antallal, a Vajdasági Társadalmi Könyvviteli Szolgálat igaz
gatójával), Kneževaci helyzet (Brenner János), Zombori ta
nácskozás (Milenko Beljanski a községi statútumokról), Zeni- 
cai tanulságok (Fekete Elvira A munkásosztály és kultúra té
májú országos tanácskozásról), Harminc esztendő (Petkovics 
Kálmán a köztársaság napjáról), Választások előtt (Ágoston 
András), Az infláció ellen (Ágoston András), Munkás a pa
rancsnoki poszton (beszélgetés Mészáros Jánossal, a sza
badkai Elektroremont dolgozójával) és Boldog hétköznapokat 
(Petkovics Kálmán újévi vezércikke).

Szokatlanul hosszú ez a fölsorolás, de nélküle bajos lenne 
érzékeltetni a igazat a 7 Nap szerkesztési politikájáról a le
vél utáni hónapokban. A témák nem szorulnak külön magya
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rázatra: a nagyvilág, az ország és Vajdaság időszerű esemé
nyeit tükrözik és átfogják az ipari és mezőgazdasági termelés, 
a kultúra, szórakoztatás és a sport területét, a falvak és a 
városok életét jellemző folyamatokat. A szerzők és interjú- 
alanyok névsora is önmagáért beszél. Ez volt, mondhatjuk 
értékelés helyett, ez történt.

Aki az újság belső oldalait is szemügyre veszi, meggyő
ződhet arról, hogy a külső munkatársok köre 1973 második fe
lében újra bővült. A leggyakrabban szereplők között Fekete 
Elvira, Menyhárt Franciska, dr. Horváth Mátyás, Osztrogonác 
Iván, Kiss Lajos, Luka Ivković, Milán Malušev, Vígh Rudolf, 
Stojanovió-Káich Katalin és az induló Kopeczky Csaba nevét 
említjük. A régebbiek közül Kolozsi Tibor, Lévay Endre, Ga- 
ray Béla, Szenes György, Brindza Károly, Urbán János, Csabai 
József, Dusán Jelié, Székely Tibor, Blaško Ivić, Papp Gábor 
és Gajdos Tibor szerepeltek gyakrabban vagy rendszeresen.

A Bagi Károly elnökletével működő kiadói tanács (1970 
novemberében nevezték ki) megbízatása 1973. szeptember
28-án megszűnt. Azon a napon jelentette az újság, hogy a 
Szocialista Szövetség Tartományi Választmánya Elnökségé
nek legutóbbi ülésén (szeptember 21-e és 28-a között) ki
nevezték a 7 Nap új kiadói tanácsát.

Tagjai a következők: elnök Bálint Imre, a Szocialista Szö
vetség Tartományi Választmányának alelnöke. Tagjai: Milen- 
ko Beljanski nyugalmazott újságíró Zomborból, Nada Koledin, 
a Kanizsai Építőipari Vállalat dolgozója, Beronya Ibolya, a zre- 
njanini Soča vállalat munkásnője, Bozsóki Károly adai föld
műves, Bagi Ferenc, a becsei gimnázium tanára, Rózsa Béla, 
a Szocialista Szövetség szabadkai községi választmányának 
elnöke, Szekeres Tihamér, a szabadkai Március 8. Haris
nyagyár munkása, Budai Péter, a pancsovai Utva repülőgép- 
gyár munkása, Koncz István, a törökbecsei Transport szállít
mányozási vállalat munkása, Bíró István szövetségi képvi
selő Topolyáról, Kisimre Sándor topolyai földműves, Csikós 
Antal oromi földműves, Gorozsi András, a magyarcsernyei 
földművesszövetkezet munkása, Márton István, a Kommunis
ta Szövetség újvidéki községi bizottságának szakmunkatár
sa, Grósz György, a 7 Nap igazgatója és Petkovics Kálmán, a 
7 Nap fő- és felelős szerkesztője.

Azt is megírta az újság, hogy az új kiadói tanács október
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10-e táján tartja meg első ülését. De, erre csak november 
5-én kerülhetett sor. A tudósítás szerint: munkalégkörben. 
Grósz György mondta a bevezetőt. A vállalat társadalmi és 
gazdasági helyzetére irányította a figyelmet, kidomborítván, 
miképpen hatnak az ilyen természetű problémák a szerkesz
téspolitikai irányelvek megvalósítására.

Volt mivel dicsekedni ezen az ülésen! A lap példányszá
ma 1967-től folytonosan emelkedett. Még az 1970-es áreme
lés sem állította meg. Az 1973. év a csúcspontot jelöli. Az 
alábbi táblázat meg a csúcshoz vezető utat mutatja:

Év A 7 Nap átlagos példányszáma

1967 22951
1968 24665
1969 28525
1970 32406
1971 33747
1972 34998
1973 35723

Hét éven át emelkedett a példányszám! A szerkesztőség
ben már nem is nagyon gondoltak a hanyatlás lehetőségére. 
Viszont, az újság három év óta változatlanul 1 dináros áron 
került forgalomba, az előállítási árak meg másztak fölfelé. 
1971-ben egy példány előállítása 1,37, 1972-ben 1,78, a ki
adói tanács ülésének időpontjában meg 2,14 dinárba ke
rült. Már akkor -  1973 novemberében -  16 para volt a pél
dányonkénti veszteség. A bevétel összege, szintén példá
nyonként, 1,98 dinár körül mozgott. Vagyis minden héten 
több mint 5000 dinár veszteség. És félelmetesen közeledett 
az év vége...

Mit tehetett ebben a fonák helyzetben az új kiadói tanács? 
Elmarasztalhatta volna a szerkesztőséget azért, mert túl 
hosszú időn át az alacsony ár politikájával igyekezett tarta
ni és növelni a példányszámot. De ez nem ígért semmiféle 
megoldást. így hát, a szerkesztőség indítványára, eldöntötte, 
hogy 1973. november 29-étől 2 dinár íesz a 7 Nap ára. Hozzá
tette még: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az 
áremelés következménye ne érződjék túlságosan a példány
szám alakulásán.
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Újabb százszázalékos áremelés! Igaz, a terjedelem is bő
vült. November 29-étől 28 helyett 32 oldalon jelent meg a 
7 Nap. Bővült (8 kis oldalról 12 kis oldalra) A 7 Nap rádió- és 
televízióműsora. „Régi kívánalom teljesül -  írta Mészáros 
Zakariás a rovat szerkesztője eddigi véleménykutatása
ink során olvasóink szinte egyöntetű véleménye volt, hogy 
a lapon belül elsősorban a rádió és televízó műsorát kell bő
v íte n i...”

Az új tárgysorsjáték, főleg az olvasók megtartása céljából, 
az újévi számban kezdődött. Ez nem volt igazi véleményku
tatás, inkább játékos közreműködésre csábította az olvasót. 
Ezért érdemes fölidézni az első forduló bevezető szövegét:

„Szerda, a tördelés napja. A kéziratok, melyekből összeáll 
az újság, szombattól kezdve folyamatosan mennek a nyom
dába, a szedők kiszedik, a korrektorok szorgalmasan javít
ják a hibákat (néha több, néha kevesebb eredménnyel), szó
val megy a munka, és szerdára összejön a sok hasáb, ezeket 
oldalakba kell tördelni, az ólomoldalakról estére a szabadkai 
Minerva nyomda ódon présgépén matricák készülnek, a matri
cákat csütörtökön hajnalban Főző József, a 7 Nap mindentudó 
munkatársa egy kopott öreg bőröndben Újvidékre viszi. A 
Fórum nyomda egyik földszinti munkaterme a végállomás, 
ahol a matricákat öntőgépbe rakják, az öntőgép pedig auto
matikusan kidobja a nagy zajjal működő körforgógép henge
reire szerelhető lemezeket. Délelőtt tíz órakor indul ez a 
nagy masina, a kora délutáni órákban már a következő új
ság lemezeit várja. Közben a 7 Nap harmincötezer példá
nyát gondosan becsomagolják és elszállítják a vasúthoz, hogy 
pénteken reggel ne kérje hiába az olvasó.

(gy készül a 7 Nap. A folyamat legizgalmasabb időpontja 
azonban szerdára esik. Pontosan déli tizenkettőkor van a lap
zárta. Addigra muszáj elkészülnie az újságnak, az elsőtől a 
harminckettedik oldalig. Tegyük fel a 7 Nap jelenlegi száma 
pontosan azonos tükörképe annak, amelyet a szerkesztő 
szerda délelőtt 11 óra 45 percig összeállított: küldené is a 
nyomdába, de ki kell várni a lapzárta időpontját. Vastag füst a 
szobában, kávéscsészék fejedelmi rendetlenségben, villámok 
cikáznak a kimaradt cikkek miatt, és majd szétfeszülnek a fa
lak a sok új ötlettől, javaslattól. Az utolsó pillanatban fújtatva 
berobog az igazgató, s azt mondja: álljon meg a menet! Bal
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sejtelmeket sugározva áll az ajtóban, mint a sorscsapás. Kér
dezzük, mi történt. Még egyet fúj és közli.

-  Két oldal hirdetés!
Nagy néma csend. Elállnak a lélegzetek. A hirdetésre új

ságíró és olvasó egyformán haragszik. De nincs fellebbe
zés. A hirdetés nagy úr. A vállalati gazdálkodás fontos be
vételi forrása. A szerkesztő, aki szintén igen nagy hatalom 
szerdán, megpróbálja kivédeni ezt a váratlan támadást, ká
romkodik, fejét vakarja, majd segélykérőn bámul az igazgatóra.

-  Muszáj? -  kérdi.
-  Muszáj! -  hangzik a kíméletlen válasz.
-T e h á t két oldalt ki kell hagyni?
-  Igen -  mondja az igazgató.
Kis csend, közbeeső megjegyzések után következik a drá

mai kérdés:
-  Melyik két oldalt hagyjuk ki?
Kedves olvasóink, Önöktől azt várjuk, hogy osztozzanak a 

szerkesztő gondjában. Lapozzák át a 7 Nap mostani számát 
és javasoljanak kihagyható oldalakat. Tehát pontosan két oldalt 
kell kihagyni, s ezek helyére a képzeletbeli hirdetések jönnek. 
Szerencsére, játék az egész... És még valamit: olyan oldalt, 
amelyen csak hirdetések vannak, nem szabad kihagyni.”

Ezzel a szöveggel indult az új tárgysorsjáték, de csak 3555 
olvasó próbált osztozni a szerkesztő gondjaiban. A sorsolás
ra 1974. február 5-én került sor Csantavéren, a szövetkezeti 
otthonban. Zsúfolt terem, feszült várakozás és gondterhelt 
szerkesztők -  Brenner János, Burkus Valéria, Elmer Anna, 
Orosz Ibolya és Mészáros Zakariás -  a pódiumon. Mintha va
lami nagy-nagy csapás érte volna őket.

Az előző év végén a Magyar Szó pénteki számában meg
indult a pazar külalakú, színes fedelű, fűzött RTV-újság. Ezt
-  a Magyar Szóval együtt -  mindössze 1,50 dinárért árul
ták. Az új tüneményhez viszonyítva toprongyos papíron és 
silány műszaki körülmények között nyomtatott 7 Napért 2 di
nárt kértek. Hetilapunk példányszáma oly gyorsan esett, ami
re sem azelőtt, sem azután nem volt példa.

A válság időszaka 1974 elején kezdődött és csaknem két 
évig tartott. A 7 Nap vásárlóinak száma 10676-tal csökkent. 
Amit a munkaszervezet a lap árának százszázalékos emelé
sével nyert, azt pár hónap alatt elemésztették a magas elő
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állítási költségek. Továbbra is azokon a tételeken kellett ta
karékoskodni (műszaki fejlesztés, belföldi és külföldi útikölt
ségek, tiszteletdíjak, véleménykutatások), amelyek közvetle
nül hatottak az újság munkálkodására és fejlesztésére.

És a baj nem jött egyedül. A lap terjedelme megnövekedett, 
az újságírók száma csökkent. Az újságírók közül Miskolczi 
József 1972. október 16-án politikai tisztségre ment. Nagy 
Ernő 1973. május 15-én a Szabadkai Rádió igazgatója lett. 
Biacsi Antal 1973. június 1-jén a szabadkai filmvetítő vállalat 
igazgatói székét foglalta el. Ágoston András 1974. január 31- 
én a Magyar Szó szerkesztőségébe lépett át. 1974. július 15- 
én kiesett a sorból Sáfrány Imre. Az év végén Petkovics 
Kálmánt a Fórum igazgatójává nevezték ki.

A megüresedett posztokra fiatalok jöttek. 1973. január 1 -jén 
Orosz Ibolya és Németh János került a 7 Nap kötelékébe. 
1974. április 15-én Szőke Katalin és Krekovics Ferenc lett 
a szerkesztőség tagja. 1974. augusztus 1-jén visszatért a 
funkcióból Miskolczi József. 1974. november 8-án Csordás 
Mihály és Kaupert Pál jövetelével folytatódott az őrségváltás. 
A kollektíva tagjainak száma 1973-ban 22, 1974-ben 20.

A válság elején, a nagy személyi változások közepette, a 
7 Nap vezetői (Grósz György és Petkovics Kálmán) a Magyar 
Szó illetékeseivel (Farkas Nándorral és Kalapis Zoltánnal) 
tárgyaltak a színes műsormelléklet átvételéről, illetve arról 
a lehetőségről, hogy mindkét újságban megjelenjen az új 
nyomdatechnikai produktum. A Magyar Szó nem zárkózott el, 
de azzal a megokolással, hogy a színes műsor évente 
2600000 dinárjába kerül, 1800000 dinárt kért a 7 Naptól.

Nagy pénz volt az akkor. A 7 Nap összjövedelme az 1973. 
év zárszámadása alapján 4314437 dinár és ebből a vajdasá
gi dotáció mindössze 1314598 dinár. Tehát, a Magyar Szó 
melléklete indulásakor csaknem kétszer annyiba került mint 
amennyivel tartományunk a 7 Napot támogatta. Vagy -  a 
további összehasonlítások kedvéért -  a 7 Napnak meg kellett 
volna toldania a lappéldányok eladásából származó 1 620 307 
dinárnyi bevételét, hogy olyan minőségű nyomtatványt nyújt
hasson olvasóinak, amilyent a Magyar Szó az egész újság
gal együtt fél dinárral olcsóbban dobott a piacra, mint ameny- 
nyibe a 7 Nap került.

Közben az is kiderült, hogy a Fórum terjesztőszolgálata is
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lefelé segítette a 7 NapoX a lejtőn. Szabadkán, például, a 
Fórum és Borba árusította a 7 NapoX. 1974 első két hónapjá
ban a Fórumnál 25 százalékkal, a Bonbánál mindössze 3 szá
zalékkal esett az eladott példányok száma.

Közvetlenül a tárgyalások után, 1974. február 22-én, Ka
nizsán a községi szakszervezeti tanács székházában, össze
ült a 7 Nap kiadói tanácsa. Az újság feladatairól volt szó a 
közelgő küldöttválasztások és a kongresszusok előtt. Bálint 
Imre elnök ismertette a tennivalókat. A vendéglátók képvi
seletében Nikola Kojió, a községi képviselő testület elnöke, 
Molnár Csikós Benedek, a Szocialista Szövetség községi 
választmányának ügyvezető elnöke és Gutási Miklós, a Kom
munista Szövetség községi bizottságának titkárhelyettese 
vett részt az ülésen.

A 7 Nap helyzetéről Grósz György tájékoztatta a tanácsot. 
Ebből nagy vita kerekedett, mert az igazgató tarthatatlannak 
minősítette a lapcsinálás körülményeit. A Minerva nyomda 
karcos betűire akkoriban már kalapáccsal verték föl az éke
zeteket. Szinte hihetetlen, mégis igaz: a lapzárta és az új
ság megjelenése között 36 óra telt el! Harminchat óra alatt 
már a múlt században messzire jutottak a h írek...

Fölmerült a kérdés: szükség van-e egyáltalán a 7 Napra? 
Ha igen, akkor miért nem törődik vele az alapító? A bajok 
előtérbe hozták a lap sorsának és fejlesztésének kérdéseit. 
Sok elképzelés; ötlet és lehetőség került terítékre. Ezek közül 
a társulásra vonatkozóak kötötték le leginkább az érdekeltek 
figyelmét.

Az egyik társulási lehetőség szerint a 7 Nap visszaköltözött 
volna Újvidékre, hogy nyomdaközeiben legyen. Ez a változat 
a lapzárta és megjelenés közötti holt idő csökkenésével és a 
kivitelezés korszerűsítésével kecsegtetett. Politikai hozzájá
rulás nélkül azonban megvalósihatatlannak látszott.

A másik változat szerint Szabadkán maradt volna a 7 Nap, 
de a Fórum égisze alatt. Más szóval, önálló tmasz-ként a 
munkaszervezetben. Ezzel azonban továbbra is nyitva ma
radt volna a lapzárta és a megjelenés közötti holt idő problé
mája. Csak annyi változás történt volna, hogy a matricák 
helyett a kéziratokat szállítják Újvidékre. A terjesztésben ész
lelt hibaforrások is aktívak maradtak volna az akkori értékelé
sek szerint.
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A harmadik változat szerint a 7 Nap valamelyik szabadkai 
nyomdaipari vállalattal társult volna. Ez előnyösnek látszott, 
de megvalósítása szorosan kötődött a lap előállításához nél
külözhetetlen műszaki feltételek létrehozásához. Nem volt 
még alkalmas nyomdagép Szabadkán, de az előző évben le
rakták a hajdani SAND pályán a Birografika alapkövét és 
beszélgettek a kor követelményeinek megfelelő körforgógép 
beszerzéséről...
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A SZÍNES ÚJSÁG SZÜLETÉSE

A kongresszusok éve hosszabb időre meghatározta a politi
kai hetilapok témakörét. Kiváltképpen vonatkozik ez 1974-re, 
amely történelmi események jegyében kezdődött. A 7 Nap 
egyik vezércikkében már az év elején megjósolta, hogy ezt az 
időszakot valószínűleg megemlegetik a politikai élet részve
vői és krónikásai. Folyt az országos vita a JKSZ tizedik 
kongresszusának platformjáról és készült az új alkotmány 
végleges szövege. Február végén életbe lépett Vajdaság 
Szocialista Autonóm Tartomány első alkotmánya. Azután a 
küldöttrendszer, az érdekközösségek megalakítása és a kö
zelgő szavazás témái kerültek előtérbe. Március utolsó nap
jaiban megválasztották a küldötteket és a küldöttségeket.

A Kommunista Szövetségben az alapszervezeti és közsé
gi tisztújító értekezleteket a VKSZ tizenötödik konferenciája 
követte. Április második felében Újvidéken az Aréna film
színház termében a szokottnál hosszabb ideig tartó (a ti
zennegyedik értekezlet 1968 decemberében volt), válságos 
és küzdelmes politikai folyamat szakasza ért véget: a vajda
sági kommunisták egységesen és megerősödve készülhettek 
a Szerb Kommunista Szövetség hetedik és a Jugoszláv Kom
munista Szövetség tizedik kongresszusára. A kongresszusok 
álláspontjai hosszú időre meghatározták társadalmunk anya
gi és szellemi fejlődésének irányait.

A tizedik kongresszus határozatai a nyilvános tájékoztatá
si rendszer működésével kapcsolatos feladatok és tennivalók 
rögzítésével a 7 Nap további sorsának alakulására is köz
vetlenül hatottak. A vonatkozó szövegek -  a szerkesztési po
litika társadalmasítását meggyorsítandó -  kiemelték a kiadói 
tanácsok és más önigazgatási szervek erősítésének fontos
ságát. Szorosabb együttműködést szorgalmaztak az alapítók
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és az újságok, a rádió és a televízió szerkesztőségei között. 
Sürgették a nyilvános tájékoztatási szervezetek helyének és 
szerepének jogi szabályozását.

A tizedik kongresszus után a Szocialista Szövetség tarto
mányi választmánya is többet törődött az újságokkal, mint 
az előző években. A 7 Nap kiadói tanácsa is rendszereseb
ben ülésezett és tartalmasabb munkát végzett. A szerkesztő
ségben hatékonyabbá vált a Komrriunista Szövetség alap
szervezetének munkája. Erősödött az egyéni és testületi 
felelősség. Tovább demokratizálódott az újság munkálkodá
sa. Javultak a kapcsolatok az újság és az olvasók, valamint 
a lap és a társadalmi politikai szervezetek között. Egyre job
ban érlelődött a tudat, hogy a lap szerves része és felelős 
tényezője a szocialista önigazgatás politikai rendszerének.

A 7 Napban, mint említettük, jelentős személyi változások 
kísérték az eszmei konszolidálódás folyamatait. De ezek kö
vetkezményei alig észlelhetők a kinyomtatott szövegekben. 
Az újság tartalmi szerkezete, terjedelme és rovatosítása
1974-ben és 1975-ben lényegében változatlan maradt. A 
fiatal újságírók viszonylag gyorsan fejlődtek. Munka bőven 
akadt, nem lehetett panasz a mellőzésre. A belpolitikai szek
tor „öreg” munkatársai -  Brenner János, Mészáros Zakariás, 
Molnár Cs. Attila -  mellé gyorsan fölzárkózott a fiatal Miskolczi 
József, Németh János, majd Orosz Ibolya és Szőke Katalin.

Az őrségváltás azonban még nem ért véget. Petkovics Kál
mán főszerkesztő távozása (1975. január 1.) után módosítani 
kellett az impresszum szövegét. Egy ideig Grósz György 
igazgató lett a lap ügyvezető fő- és felelős szerkesztője. He
lyettesei Brenner János és Mészáros Zakariás. Ez az átmene
ti állapot 1975. október 22-éig tartott. Akkor a Szocialista 
Szövetség Tartományi Választmányának Elnöksége, a szer
kesztőség és a kiadói tanács indítványára, Brenner Jánost 
állította a fő- és felelős szerkesztő posztjára. Helyettese 
Mészáros Zakariás lett. Az igazgató Grósz György maradt 
még vagy másfél évig.

Megemlítendő még, hogy dr. Braun István halála után a 
humorrovatot Krekovics Ferenc „örökölte” , aki 1974. április 
15-én lett a szerkesztőség tagja. 1975. február 15-én pedig 
nyilvános pályázattal irodalmi és műszaki szerkesztőt keresett 
a 7 Nap. Az irodalmi rovat élére Csordás Mihály került, aki
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már a szerkesztőség tagja volt. A műszaki szerkesztő munka
helyét 1975. december 1-jétől a fiatal és tehetséges Szalma 
László töltötte be.

Aki utólag átlapozza a 7 Nap 1974. és 1975. évfolyamait, 
nem nagyon veszi észre, miféle gondokkal, problémákkal, ba
jokkal küszködött a megfiatalodott dolgozói közösség. Sőt, 
újabb kezdeményezések, előnyös változások, újítások nyo
mait követheti. A kongresszusok évében kidomborodtak az 
alaposabban feldolgozott témák, dinamikusabbá vált a törde
lés és 1974 elején, másfél évtizedes egyeduralom után, az 
olvasók javaslatára, bekövetkezett a hagyományos lila szín 
trónfosztása. Attól kezdve a színes újság megjelenéséig a 
7 Nap fejléce és színezhető oldalai minden héten más (kék, 
barna, zöld, piros, lila) színben jelentek meg.

A kezdeményezések közé tartozik továbbá a Szabadkai 
Újság egyetlen önálló számának kiadása. 1974. október 10- 
én, a város felszabadulása napján, hagyta el a nyomdát ti
zenötezer példányban, két dinárért árulták, és nem maradt 
belőle remittenda. Önálló helyi jellegű hetilapot nem sikerült 
csinálni a 7 Nap rendkívüli kiadásából, de megújult a mellék
let: ettől kezdve Szabadkai Újság néven, színes, újságszerű 
fejléccel jelent meg, a fejléc alatt az identitás meghatározá
sával -  „A Szocialista Szövetség községi választmányának 
tájékoztatási s z e rv e A melléklet első oldalán fokozatosan 
meghonosodott az igényesebb vezércikk.

Fontos esemény még az 1974 szeptemberében hirdetett 
őszi tárgysorsjáték. Talán emlékeznek még a Renault 4-es 
gazdát keres! jeligére. Ez a nevezetes személygépkocsi vé
leménykutatás nélkül kereste gazdáját. A szerkesztőség 
nem akarta gyötörni az olvasókat, a szelvényeken csak a 
sorszám, a jelige kapott helyet, afféle megfontolásból, hogy 
így talán többen veszik az újságot. Hét ilyen sorszámos szel
vényt kellett beküldenie az év végéig annak, aki az 1975. ja
nuár 10-re tervezett sorsoláson szerencsét akart próbálni. Az 
akciót Burkus Valéria gyámolítottá.

A legjelesebb esemény Kanizsán, a helyi Amatőrszínház ter
mében, gazdag szórakoztató műsor kíséretében (Koncz István 
rendezte) tisztes érdeklődés közepette zajlott le. A színház 
előcsarnokában A kézirattól az ünnepi számig című minikiállí
tást szemlélhette meg a közönség. A műsorban fölléptek: A
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Kodály Zoltán Zeneegyesület kisegyüttesei, a Zenebarátok 
Egyesületének harmonikásai, a kanizsai Amatőrszínház tag
jai, az Elita Cipőgyár női szavalókórusa, az Ady Endre Ál
talános Iskola tánccsoportja, a Jovan Jovanović Zmaj Általá
nos Iskola tanulói és Kaupert Pál karikaturista.

Kaupert Pál, aki az előző év novemberében került a 7 Nap
hoz , 1974 végén Kopeczky Lászlóval és Krekovics Ferenccel 
megszervezte a 7 Nap első viccpályázatát. A pályázat bíráló- 
bizottsága 1974. december 30-án az újság humoros szilvesz
teri számában közölte döntését. Az első díjat Drágán Jovičin 
szerb nemzetiségű zentai olvasónak ítélték. A díjazottakon 
kívül még ötven viccet ajánlott közlésre a bizottság. Ezekre 
viszont az olvasók szavazhattak...

A vidám szilveszteri szám olvasói aligha sejtették, hogy 
abban a forgalmas, zajos szerkesztőségi szobában, ahol a 
szerkesztők összeállították a mosolyra derítő újságot, egy 
szomorúságot keltő grafikon lógott a falon. Ezt a grafikont 
Mészáros Zakariás gondozta, de mások is szívesen néze
gették, amíg a görbéje fölfelé haladt. 1974 januárjától azon
ban lefelé haladt, a példányszám folyamatos csökkenését 
mutatta. A mélypontot az 1975. év jelöli. Ebben az esztendő
ben az átlagos példányszám 25047. Ez önmagában még tűr
hető lenne, de a grafikon nem beszél az idényjellegű és te
rületi ingadozásokról, sem a remittenda százalékszámának 
aggodalmas ugrándozásairól. Volt olyan szám, a nyári idény
ben, amelyet alig több mint 22 000 példányban nyomtattak 
ki és abból is minden tizedik eladatlan maradt.

Területi vonatkozásban különösen sok olvasót veszített a 
7 Nap a Tisza mentén. Mészáros Zakariás egy későbbi, 
évtizedet átfogó, elemző adataiból látszik, hogy 1975-ben, az
1973. év mutatóihoz mérten a Tisza menti helységekben -  
Horgostól Bácsföldvárig -  51 százalékkal esett az eladott 
példányok száma. Egyes helységekben még lehangolóbb 
a hanyatlás képe. Martonoson és Adán 57, Zentán 54,4, Pé- 
terrévén pedig 53,3 százalékos a csökkenés. 1973-ban a 
7 Nap példányszámának 29 százaléka kelt el a Tisza mentén. 
1975-ben csak 21,9 százaléka.

Akinek türelme van az ilyesmihez, kiolvashatja a számok
ból, hogy ezekben a hetekben-hónapokban jócskán megvál
toztak a 7 Nap hatásterületének határai. Mivel Szabadkán
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és közvetlen környékén a csökkenés aránya enyhébb volt 
(körülbelül 23 százalék), megnőtt a szabadkai, csantavéri, 
bajmoki, palicsi, bácsszőlősi olvasók részesedése az olvasók 
táborában, ami egy kicsit a 7 Nap szabadkai jellegének gyö- 
kerességéről és tartósságáról árulkodik. Ezen a területen
1973-ban a példányszám 32,1 százaléka, 1975-ben 38,2 szá
zaléka (!), 1984-ben pedig -  az összehasonlítás miatt sza
ladtunk előre az időben -  31,5 százaléka kelt el.

Ha figyelembe vesszük a példányszám változásait, amely
1975-ben 25 000, 1984-ben pedig 55000 körül mozgott, meg
állapíthatjuk, hogy az emelkedéssel együtt módosul a terü
leti elosztás és viszonylagosan csökken az újság szabadkai, 
illetve kidomborodik tartományi jellege. Ez a szabadkai új
ságpiac telítettségével magyarázható. Azt is mutatja, merre 
terjeszkedhet tovább a 7 Nap. Persze, a Szabadka vonzás
köréhez tartozó területek túlsúlya a 7 Nap hatászónájában 
nem mosódik el. Ebből kikövetkeztethető, hogy a város csáb
erői közvetlenül hatnak az itteni újság hatásterületének ala
kulására. Ebben rejlik a szabadkai jelleg gyökeressége.

A hanyatlás időszakában -  a Tisza mentén kívül -  Bara
nyában és a Muravidéken, Dél-Bácskában, Bánátban és Kö- 
zép-Bácskában veszített még sok olvasót a 7 Nap. Viszont 
Oromon, Csantavéren, Moravicán, Bajmokon, Csonoplyán, 
Zomborban és még néhány településen alig tízszázalékos 
visszaesést mutatnak a számok. Az itteni olvasók nem pár
toltak el a 7 A/aptól a színes műsor miatt. Ilyen arányú visz- 
szaesés boldogabb időkben is előfordult a nyári idényben.

Most felmerült a kérdés, mi volt a nagyarányú visszaesés 
valódi oka. Mondhatnánk, romlott a minőség, silányult a tarta
lom, de nem mondhatjuk, mert az ilyesmi máról holnapra rit
kán fordul elő, s ha előfordul is, a következmények később 
jönnek. A minőség romlására hosszabb távon és lépcsőze
tesen reagál az újságpiac. Itt viszont zuhanásról van szó! 
Olyan jelenségről, amely a mesterségesen duzzasztott pél
dányszámokat jellemzi a kritikus pillanatokban. Például, ha a 
húsz-, harminc- vagy negyvenszázalékos remittendával dolgozó 
sajtóterméket anyagi gondok szorongatják, akkor rendszerint 
át kell térni a reális tirázspolitikára, mert az eladatlan újságok 
tömege növeli a veszteséget. Ilyenkor szokott rövid idő alatt 
húsz, harminc vagy negyven százalékkal esni a példányszám.
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De a 7 Nap példányszámát nem lehetett mesterségesen 
földuzzasztottnak minősíteni, mert a remittenda a kritikus 
időpontban a tíz százalékot sem érte el. (Később az esés kö
vetkeztében emelkedett.) A nagy zuhanás okát mégis más
hol kell keresni. Pontosabban, az újságok piacán, ahol a 
7 Nap, mint minden más lap, osztozott az áruk sorsában. Si
lány külsőben és magas áron kínálta magát -  és elmaradt a 
versenyben. Az újság mégis áru és nem kegytárgy, amihez 
a szekták tagjai ragaszkodnak. Felmerülhet még a konkurencia 
tisztességének kérdése, de ennek sincs köze a piac törvé
nyeihez. A piac törvényei kérlelhetetlenek!

Egy év alatt -  1974-ben 1973-hoz viszonyítva -  9495-tel 
esett a 7 Nap rendszeres vásárlóinak létszáma! Ilyen eset még 
nem fordult elő a vajdasági újságok történetében. (Abban az 
időben a Dolgozók példányszáma tízezer körül mozgott, a 
Képes Ifjúságot hét-nyolcezer példányban nyomtatták.) Cso- 
da-e, hogy ezt a veszteséget még ma is emlegetik a 7 Nap 
munkatársai?

Felvetődik, jogosan, a kérdés, mit tett a szerkesztőség, a 
kiadói tanács, az alapító a váratlan zuhanás megállítása ér
dekében. Szerencsére az illetékes szervek hamar felismer
ték a valódi okokat, és a leglényegesebb kérdést, a verseny- 
képesség kérdését tűzték napirendre. A 7 Nap versenyképes
ségének kérdését természetesen, mert a konkurencia elma
rasztalása nem ígért semmiféle megoldást. A gondolat fona
lának továbbgombolyítása érdekében térjünk vissza a Sza
badkai Újság 1974. október 10-én megjelent első és egyetlen 
önálló számához. A Szabadkai Újság kiadásával -  a város 
fölszabadulásának harmincadik évfordulóján -  egy régebbi 
ötlet csíraképességét szerette volna bizonyítani a 7 Nap. 
Megmutatni, milyen helyi jellegű tájékoztató hetilapot lehetne 
csinálni magyar nyelven a 7 Napban és a Magyar Szóban 
megjelenő mellékletek helyett.

Pár évvel előbb is beszéltek erről, hovatovább az újság
írók egy csoportja koncepciót is készített (Predlog jedne gru- 
pe novinara društveno-političkih radnika o pokretanju nedelj- 
nog lista na madarskom jeziku*), a papír eljutott a Szocialista

* Az újságírók és a közéleti dolgozók egy csoportjának javaslata ma
gyar nyelvű hetilap elindítására
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Szövetség községi választmányának illetékes szervéhez is, 
de érdemlegesen soha nem tárgyaltak róla. Az újságírók 1968. 
október 10-ére tervezték a Szabadkai Újság elindítását. Az 
előzetes kalkuláció szerint a hetilap (8000 példányban, 12 ol
dalon) 306260 dinár dotációval megindulhatott volna, de 
a városnak nem volt annyi pénze ilyesmire.

A 7 Nap rendkívüli kiadványa természetesen dotáció nél
kül készült. Sok érdekes írás volt benne. Az első oldalon Dé- 
kány Józsefnek, a küldöttek községi testülete elnökének ün
nepi nyilatkozata olvasható. A belső oldalakon több színes 
írás a városról. Interjú Dér Gyula Októberi díjas csantavéri 
földművessel. A gyári riportok között szerepelt a Zorka, Sever, 
Pionír és még néhány munkaszervezet. Ezek nagy részét 
Grósz György igazgató hirdetés címén szerkesztette a Sza
badkai Újságba.

Grósz György hirdetései közül, sajtótörténeti vonatkozás
ban, kiemelkedik a Birografika oldalas szövege. Szembetű
nően nagy cím: Új nyomda. Mi lesz a SAND pá lyán?- Beszé
des múlt és új távlatok -  Inasból lett igazgató nyilatkozik la
punknak. Három kép is díszíti az oldalt, de amiért külön ki
emeltük a cikket, az a következő:

„Külön kell szólnunk egy olyan gépről, amely nemcsak a Bi
rografika ügye. Ez pedig a négyszínnyomású körforgógép, 
amely a tervek szerint a jövő év derekán kezd el dolgozni. 
Négyszínű nyomással rajta készülnek majd a szabadkai saj
tótermékek, többek között a 7 Nap is. Ez a műszaki bázis min
den bizonnyal nagymértékben hozzájárul majd a nagy ha
gyományokkal rendelkező szabadkai sajtó további fejlődésé
hez.” (Szabadkai Újság, 1974. október 10.)

A Birog ráfi kától kapott adatok szerint a GOSS COMMU- 
NITY névre hallgató körforgógépet 1974 novemberében vá
sárolták. Vételára -  vámilletékekkel és a többi beszerzési 
költséggel együtt -  6840279 dinár. Ennek húsz százalékát, 
osztrák valutában, előre kellett fizetni. Az összeg nagyobbik 
részét öt és fél év alatt (7 százalékos kamattal) törlesztették. 
Az utolsó részt 1980. július 23-án fizette ki a szabadkai köz
ségi képviselő-testület.

A gépvásárlás előzményei azért érdekesek, mert a Biro- 
grafikának erre a célra nem volt pénze. Hosszú hónapok 
múltak el, míg az üzletkötéshez szükséges pénzek valahogy
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összegyűltek. Ez pedig azt jelenti, hogy a 7 Nap korszerűsí
tésének terve nem közvetlenül a színes újság megjelenése 
előtt született, hanem sokkal előbb. Pontosabban akkor, ami
kor elindult a Magyar Szó színes melléklete. Sajnos, késve.

Azokban a hónapokban egy kérdésben sűrűsödött össze 
a 7 Nap minden gondja és reménye. Hogyan lehetne ver
senyképes újság készítésére alkalmas korszerű, többszín
nyomású körforgógéphez jutni? A Minerva nyomda, amely az 
ötvenes évek elején Szabadkára siettette a 7 Napot, más irány
ba fejlődött. Nem vállalhatott áldozatot az újságért. A Pannó
nia nyomda, mint tudjuk, göngyölegáru termelésére rendezke
dett be. A Birografika, a valamikori vasúti nyomda viszont 
éppen építkezett. Érthető hát, hogy ott ápolgatták a körfor
gógép beszerzésének tervét.

Erről 1974 tavaszán már érdemlegesen is beszélgettek. A 
nyomda szakemberei kipuhatolták közben, melyik fajta ma
sina felelne meg leginkább a célnak. Mi több, újságokat is 
hoztak mutatóba: íme, milyen szép lapot nyomtathatnánk, ha 
lenne hozzá pénzünk. Szóval, a pénz hiányzott. A 7 Nap 
nyakig benne volt az ügyben, de alig 500000 társítható di
nárral támogathatta az üzlet megkötését. Erre szokták mon
dani, hogy sokat akar a szarka...

-  Mennyi pénz hiányzik? -  kérdezte egy alkalommal a 
7 Nap első szabadkai igazgatója, Nagy Ferenc, aki abban az 
időben a mindig költségvetési hiányokkal bajlódó tartományi 
kormány élén állt. Félmilliárdot mondtak neki régi dinárban, 
de hiába, pénzt ő sem kínálhatott. Csak annyit mondott, hogy 
megnézzük...

Később Stipan Kopilović, a Kommunista Szövetség sza
badkai községi bizottságának titkára fogadta ebben az ügy
ben a 7 Nap igazgatóját és főszerkesztőjét. A kávét nyomban 
megrendelte, azután sokáig szótlanul forgatta a remélt masi
nán készült nyomdaterméket, de ő sem ígért semmi kézzel 
foghatót. De annyit azért mondott, hogy jó lenne...

Amit sokan akarnak és nagyon, abból előbb vagy utóbb lesz 
valami. Bökkenők között akadozva haladt előre a dolog, de egyre 
izmosabb megokolások tolták. A hitel reménye és lehetősége 
lökte át az álmok útjáról a valószerűség útjára. Csakhogy a bank 
puszta ígérete -  még ha Vajdasági Banknak hívták is-kevés az 
üzletkötéshez, ha nincs, aki vállalja a törlesztését.

107



Már-már úgy látszott, hogy a szerencse madara kirepül a 
kalitkából, amikor a nyomdagép problémája a nyilvánosság 
elé, más szóval a szabadkai községi képviselő-testület ülé
sének napirendjére került. Ez 1974 tavaszán történt. Még 
Bagi Károly volt az elnök, aki ugyan sokat vesződött az új
ságírókkal, mégis olyan lelkes beszéddel támogatta az ügyet, 
mint még soha senki a szabadkai polgármesterek közül. Tud
valevő ugyanis, hogy a régi szabadkai városatyák legtöbbike 
általában haragudott a sajtóra.

A vázolt pénzügyi, önigazgatási, közigazgatási és egyéb 
fejlemények után kerülhetett csak sor 1974 novemberében 
a négyszínnyomású körforgógép megvételére. A Szabadkai 
Újság egy hónappal előbb megírta ezt. A Birografikától utó
lag szerzett adatok szerint a nevezetes masina 1975 márciusá
ban érkezett Szabadkára. Alighanem téves a vállalat adata, 
mert más források mást bizonyítanak.

A 7 Nap kiadói tanácsa 1975. február 27-én ugyanis a Bi- 
rografika új épületében ülésezett. Bálint Imre elnökösködése 
alatt a tanács hol itt, hol ott ült össze, de nem ok nélkül ván
dorolt: a Birografikában sem véletlenül vendégeskedett, no
ha a szerkesztés eszmei és politikai kérdései kerültek terí
tékre. A beszámoló főleg a JKSZ tizedik kongresszusának ha
tározatait emlegette, de a gyarló emlékezet -  és az újság is! -  
egy mellékes körülményt rögzített tartósabban. A tárgysoro
zat kimerítése után a tanács tagjainak megmutatták a nyomda 
üzemrészlegeit. Éppen akkor szerelték -  sőt, már próbálgat
ták azt a gépet, amelytől sokan a szabadkai sajtó sorsának 
jórafordulását remélték.

A 7 Nap a kiadói tanács üléséről szóló tudósításában (Is
mét magunkról) 1975. március 7-én, egyebek között, megír
ta, hogy „fel kell készülni a szabadkai Birografikában létre
hozott új műszaki bázis kihasználására” . Azon a napon már 
debütált is az új gép! A 7 Nap ugyanis -  történetében először
-  színes nőnapi melléklettel jelent meg. Ennek emlékét őr
zi az alábbi szerkesztőségi közlemény:

„Kedves olvasóink! Nyolcoldalas színes mellékletünk a 
szabadkai Birografika új, korszerű, többszínnyomású ofszet 
gépén készült. Ez a színes melléklet az új gép, a Birografika 
szakembereinek és a szerkesztőség munkatársainak első
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ilyen »terméke«. Próbanyomás. Arra enged következtetni, mi
lyen lesz hamarosan az új köntösben megjelenő 7 Nap.”

A második színes melléklet az Újvidéki Nemzetközi Mező- 
gazdasági Árumintavásár megnyitása előtt -  1975. május 
9-én -  hagyta el a kertvárosi nyomdát. Újabb siker. És még 
nagyobb öröm. A körforgógép minden termékét feszült vára
kozás előzte meg az újságírók körében és fokozott remény
kedés követte. Ez a reménykedő jövőbe nézés jellemezte leg
inkább a 7 Nap dolgozói közösségét az 1975. esztendőben. 
Ez tette elviselhetőbbé a valóságot. Mert a példányszám, ha 
enyhébb ütemben is, de tovább esett.

A próbanyomások sikere fölgyorsította a színes újság el
indításának előkészületeit. Lombhulláskor már az egész re- 
dakció a várt, remélt, s oly nagyon akart változás bűvöleté
ben élt. Nagy és néha heves szakértelemmel tárgyalták az 
új nyomdatechnikai eljárásokat, a szedés és tördelés módo
zatait, meg azt is természetesen, mi legyen majd az új szí
nes 7 Napban.

A régi hagyományokhoz híven a szerkesztőség az olvasóit 
is bevonta az érvek és ellenérvek mérkőzésébe. 1975. no
vember 14-én kezdődött a vélemények kutatását célzó tárgy
sorsjáték. A felhívás szövegéből az előlegezett öröm és lel
kesedés hevülete árad. Új korszak kezdődik. Újévtől új nyom
datechnikai eljárással készítik a 7 NapoX. Búcsú a Minerva 
karcos betűitől, az ékezetverő kalapácstól, a nyomdászoktól, 
akik szerették az újságot, búcsú a matricás bőröndtől, a haj
nali utazások izgalmaitól, Újvidéktől, a Fórum nyomda munká
saitól, búcsú egy korszaktól -  minden megváltozik.

És, ami még fontosabb, lesz színes, fényezett fedelű rádió- 
és televízióműsor 14 kis oldalon. Olvasható még, hogy az új 
köntösbe öltözködő 7 Nap ára 2 dinárról 3 dinárra emelkedik, 
de ez akkor nem kívánt bővebb megokolást. A jelek szerint az 
olvasó sem törődött az áremeléssel. 1976-ban ugrásszerűen 
emelkedett a példányszám. Hetente átlagosan 4047, újság
gal több kelt el, mint az előző évben. Nagy ugrás. Szinte 
példátlan a lap addigi történetében.

Az olvasók megírták, milyen új rovatokat szeretnének lát
ni a színes újságban. Sok mindent akartak. Közlekedési sza
bálymagyarázatot, ezermesterti fortélyokat, több irodalmat, 
több képet, sportot, rövidebb és hosszabb írásokat és főleg
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a rádió és televízió műsorának bővebb ismertetését. Mint 
máskor, most is erősen megoszlottak a vélemények a kiha- 
gyandók kérdésében.

A Szocialista Szövetség Tartományi Választmányának 
Elnöksége 1975. december 19-én tárgyalt a 7 Nap korszerű
sítésének tervéről. A nyilvánosságra hozott tájékoztatás sze
rint az alapító jóváhagyta az elképzeléseket. Akkor már a 
Szabadság téri szerkesztőség és a Birografika kertvárosi 
nyomdája között nagy volt a forgalom...

Pontosan egy hét múlva -  1975. december 26-án -  elhagy
ta a nyomdát, 32 újságoldalon (42x27 cm), 14 kis oldalas 
(30x23 cm) melléklettel (A 7 Nap RTV-műsora) és tarka 
falinaptárral a színes újság első száma. Az új nyomdából 
50124 7 Napot vittek kövér kötegekbe csomagolva a sza
badkai vasútállomásra. A lap impresszumában nem szerepelt 
többé a szabadkai Minerva és az újvidéki Fórum neve.

A megújult 7 Nap gazdag tartalommal mutatkozott be az 
olvasóknak. Mészáros Zakariás Bogdán Crevarral, a Szocialis
ta Szövetség tartományi választmányának elnökével készí
tett interjút. Nyilatkozott Nikola Kmezić, a tartományi kor
mány elnöke. Tolnai Ottó a beteg Sáfrány Imrével beszél
getett, Csordás Mihály pedig Gion Nándor íróval. A szerzők 
névsora hosszú: Németh István, Kopeczky László, Engler 
Katalin, Kolozsi Tibor, Vébel Lajos, Kopeczky Csaba, Szőke 
Katalin, Szabó-Hangya Teréz, Burkus Valéria, Brenner Já
nos, Kántor Oszkár, Gönci Sára, Orosz Ibolya, Elmer Anna, 
Molnár Cs. Attila, Dési Ábel, Székely Tibor, Kaupert Pál, 
Barácius Zoltán, Gyula Károly, Boro Vojnović (színes fotókkal 
jelentkezett), Fekete Elvira, Aladics János, Burány Nándor, 
Fehér Ferenc, Gustav Krklec, Božidar Kovačević, Srećko 
Kosovel...

A szilveszteri szám, egész oldalas színes karikatúrával 
a címoldalon, az év utolsó napján került forgalomba. A leg
jobb jugoszláv, vajdasági és magyarországi humoristák sze
repeltek benne. Gazdag és változatos tartalmából a hagyo
mány folytatásának eltökélt szándékára lehetett következ
tetni.

A színes újság tartalmi szerkezetét, rovatosítását a 24 ol
dalas hétköznapi számok alapján ismertetjük. Az első olda
lon, szinte kivétel nélkül, nagyméretű színes fotó. Rajta a
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fejléc, a vele járó adatokkal. A kép mellett ajánlások az új
ság tartalmából vagy hirdetések. A kép, illetve a vonal alatt, 
változó műfajú szövegek jelentek meg. Néha vezércikk, hosz- 
szabb beszámoló, melynek folytatása a belső oldalakra került, 
olykor kommentár, képmagyarázat meg ilyesmi.

Az időszerű politikai szövegek a második, harmadik, negye
dik, ötödik és hatodik oldalon helyezkedtek el. Különböző 
témakörök, újságműfajok, házi és alkalmi szerzők egymás 
mellett. A következő három oldalon a Szabadkai Újság ta
lálható. Ennek csak a külalakja módosult.

A tizedik oldal két külpolitikai rovatnak (A világ tükre, Heti 
eseménynaptár) adott helyet. A tizenegyedik oldalon új rovat: 
Film-tévé. A tizenkettediken könnyű fajsúlyú olvasmányos 
novella. A tizenharmadik oldalon interjú, riport, esetleg hir
detés. Ezt a Jó pajtás követte teljes oldalon, utána folyta
tásos tárca, társbérletben a Fiatalok fiataloknak nevezetű 
rovattal.

Újításnak minősíthető a Forrás (irodalmi és kulturális rovat, 
két oldalon), a kibővített Otthon és család, népes alrovataival 
(Orvos a családban, Jogi tanácsadó, Főzőcske) és a huszadik 
oldalra telepített Magazin. Ezt három ismerős rovat -  A világ 
4 sarkából, Vasárnapi fejtörő, Humor -  követte. Az utolsó 
újságoldalon riport indult, színes fotókkal, de később idetele
pedett a képregény és a bűnügyi novella.

Ez a beosztás szükség esetén -  a terjedelem bővülésével, 
szűkülésével, vagy a tartalom átrendezésével -  módosult. 
Leginkább a hirdetések borították föl a rendet, meg az évente 
tízszer megjelenő A szülőföld üzenete című melléklet. (A 
Szabadkai Munkaközvetítő Intézet és a szakszervezet alapí
totta a külföldön dolgozó munkások tárgyilagosabb tájékozta
tása érdekében. Ma is megjelenik a 7 Napban és a Subotičke 
novinében.)

A 7 Nap RTV-műsora, mint említettük, 14 kis oldalon indult 
és éveken át a műsor közlésére szorítkozott. Külső borító
lapján színes fotó és hirdetés, a borító belső oldalaira -  ha 
elmaradtak a tervezett hirdetések -  időálló szövegek költöz
tek. A lapnak ezt a részét Mészáros Zakariás szerkesztette. 
Indulásakor Kaupert Pál volt a műszaki szerkesztője.

Megszületett hát a színes 7 Nap\ Nagy feltűnést keltett. És 
talán még nagyobb reményeket ébresztett. Voltak, akik -  bo
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csánatos túlzással -  új hetilapként emlegették, sőt szembe
állították a régit az újjal. Pedig aki jobban megnézi, láthatja, 
hogy a színes újság tartalmi szerkezetének alapelemeit és ro
vatainak túlnyomó többségét elődjétől vette át, ha egyáltalán 
lehet elődről beszélni, mert a folyamatosság nem szakadt 
meg. A szerkesztők sem változtak. A jelesebb külső munka
társak -  Kolozsi Tibor, Vébel Lajos, Milenko Beljanski, Ko
peczky László, Engler Katalin, Lévay Endre és még sokan -  
szintén megmaradtak és hatékonyan elősegítették a lap to
vábbi fejlődését. Az olvasók zöme is fölismerte az új ruhában 
a régi 7 NapoX.

Azonban jöttek, jövögettek az új szerzők, új nevek tűntek 
fel az írások alatt. Közülük Fekete Elvira, Kopeczky Csaba, 
Pausity (Krekity) Olga, Szabó-Hangya (Tomaš) Teréz és Var
ga Horgosi Ildikó hamarosan bekerültek a redakcióba. A 
gyakrabban szereplő új munkatársak között említhetjük Bod- 
rogvári Ferencet, Gyollai Zoltánt, Boško Kovačevićet, Meny
hárt Franciskát, Kenyeres Kovács Mártát, Gallusz Lászlót, 
Győri Erikát, Kaszás Károlyt és másokat.

A Forrásról bővebben illenék szólni, mert olyan írókat szó
laltatott meg, akik azelőtt ritkán szerepeltek a 7 Napban. Ezek 
közé tartozik Végei László, Utasi Csaba, Bosnyák István, 
Gobby Fehér Gyula, Fehér Kálmán, Tolnai Ottó, Gion Nándor, 
Sinkovits Péter, Danyi Magdolna, Matijevics Lajos és még 
sokan. Megfigyelhető továbbá, hogy a novellák, elbeszélé
sek, versek mellett mind gyakrabban kapott helyet az interjú: 
ez a műfaj nyitott ajtót a kulturális élet tágabb területeinek 
időszerű témái előtt.

A rovat másik ismérve az, hogy rendszeresebben szerepel
tette a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek alkotóit. Tágabb 
teret nyújtott a vajdasági szlovák, román és ruszin íróknak 
és költőknek. Ez átgondolt szerkesztői igyekezetet sejtetett a 
színes újság indulásakor...

Elindulásának harmincadik évfordulóját új köntösben és 
újuló tartalommal ünnepelte a 7 Nap. Az 1976. április 19-én 
megjelent jubileumi szám vezércikkét Bálint Imre írta. Meg
állapította, hogy az elmúlt harminc év alatt a 7 Nap szorgal-

112



más dolgozói közössége sokat tett a vajdasági magyar nyel
vű újságírás színvonalának emeléséért. Azokról is megem
lékezett, akik írtak a 7 Napba, de már nem vehettek részt 
az ünnepségen...

A 7 Nap elindulásának huszonötödik (1971) és harmincadik 
(1976) évfordulója között kiesett a munkatársak sorából: Bör- 
csök Erzsébet (1905-1971), Lázár Péter (1919-1971), Vladi
mír Đanić (1923-1971), Dévics Imre (1922-1972), Csépe Im
re (1914-1972), dr. Steinfeld Sándor (1905-1972), Király Im
re (1926-1972), Szirmai Károly (1890-1972), dr. Braun Ist
ván (1908-1973), Zsáki József (1911-1973), Magyari Domo
kos (1898-1973), Kollin József (1911-1973), Stadler Aurél 
(1894-1974), Kunyi Mihály (1919-1974), Dóró Sándor 
(1937-1974), Majtényi Mihály (1901-1974), Gál László 
(1902-1975) és Bíró Miklós (1948-1975).

A régi városháza tanácstermében tartott díszülésen Grósz 
György igazgató mondott beszámolót. Mérsékelten, tárgyi
lagos okfejtéssel emlékeztetett a fejlődés hosszú és küz
delmes útjára. Azután, kicsit talán büszkén is, a százezres 
olvasótáborra hivatkozott és a színes 7 Nap esélyeiről sem 
feledkezett meg. A vendégek között az első sorban Molnár 
Vilmos, Szabó Ida, Major Nándor, Jan Širka, Stipan Kopilo- 
vić, Dékány József és mások ültek. Bogdán Crevar az alapító 
nevében táviratban köszöntötte az ünnepeltet.
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A SZÍNES ÚJSÁG ÚTJA

A többszínnyomású 7 Nap keletkezésétől (1975. december 
26.) első átszabásáig (1980. február 22.) négy év és két hó
nap múlt el. A külsőségeiben megújult hetilap tartalma fokoza
tosan változott, példányszáma emelkedett. 1976-ban hetente 
átlagosan 29125 7 Napot nyomtattak és ennek több mint ki
lencven százaléka vevőre talált. Vagyis hetente több mint 
négyezer 7 Nap kelt el, mint az előző esztendőben. Ezzel az 
eredménnyel mindenki elégedett lehetett.

A példányszám mozgásának mutatói azonban nem beszél
nek az anyagi gondokról. Ezek a kiadói tanács 1976. június
11-i ülésén kerültek terítékre, amikor már látszott, hogy a ki
adások gyorsabban emelkednek mint a bevételek. Az év de
rekán érvénybe lépett a jövedelemszerzés feltételeit szigo
rító jogszabály. A rendelkezések értelmében csak a negyven
öt napon belül behajtott kintlevőségek kerülhettek a vállalati 
gazdálkodás mérlegébe. Ez is növelte a gondokat.

A kiadói tanács ülésén a szerkesztőség tagjai (Grósz György, 
Burkus Valéria, Németh János, Mészáros Zakariás) elmond
ták, hogy májusban csökkentették a személyi jövedelmeket, 
de a helyzet nem javult. Hovatovább romlott a példányszám 
emelkedésével. Bálint Imre elnök azzal zárta az elkeseredett, 
s olykor indulatos eszmecserét, hogy olyan megoldás, amely 
a példányszám esését vonná maga után, nem jöhet számítás
ba. Hozzátette még, hogy ha őszig nem rendeződnek a dol
gok, a kiadói tanács ismét napirendre tűzi a kérdést.

Erre valóban sor került. Sőt! 1976. december 24-én a Szo
cialista Szövetség tartományi választmányának tájékoztatási 
tanácsa és a 7 Nap kiadói tanácsa együttes ülésen -  Maj- 
tényi Markovics András elnökletével -  értékelte a lap meg
újítása körül végzett munkát és a vállalat helyzetét. A felszó
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lalók többnyire kedvező értelemben beszéltek a lap új arcu
latáról. Azonban a súlyosbodó anyagi problémákat, az ese
dékes veszteség komor árnyékát az alapító képviselői sem 
kerülhették ki.

A szerkesztőség helyzetéről a Tiszta lappal című közle
ményben a következőket olvashatjuk: „Az új technikára való 
áttérés, változások a szerkesztési politikában, fiatalítás, vesz
teségek, áldozatok, lemondások periódusa ez. 1976-ban és 
1977-ben a 7 Nap újságírói Vajdaság legrosszabbul fizetett 
újságírói voltak.”

Az anyagi helyzet romlásához kétségtelenül hozzájárult a 
vállalat igazgatójának betegsége is. 1976 második felében, 
hosszabb időn át, nélküle működött a 7 Nap. Abban az időben 
már esedékessé vált a kádercsere is a vállalat élén. Folyamat
ban voltak a tárgyalások az új igazgató kinevezéséről, azon
ban a lap impresszumának szövege csak néhány hónap múl
va -  1977. február 18-án -  változott meg. Grósz György 
több mint húszévi szolgálat után megvált a 7 Naptól...

Az impresszum bizonyossága szerint 1977. február 18-ától 
Fejes Szilveszter a vállalat igazgatója. Elődjénél másfél év
tizeddel ifjabb, tapasztalt közéleti munkás és a kumroveci 
Josip Broz Tito politikai iskola végzős növendéke. Akkor ke
rült be először az újság műhelyébe. Az őrségváltás időpont
jában a kiadói tanács elnökévé a más posztra távozó Bálint 
Imre helyett (a Fórum vezérigazgatója lett) Bíró Istvánt, a to
polyai községi képviselő-testület elnökét nevezte ki az alapító.

Ezek a hónapok főképpen az előző évben megszaporodott 
gondokról emlékezetesek. A pénzhiány nyomasztó állapotát 
csak az újság árának emelésével lehetett enyhíteni. Erre
1977. március 4-én került sor. A szerkesztőségi közlemény 
arról tudósít, hogy a 7 Nap ára 3 dinár helyett ezentúl 5 dinár 
lesz...

Szembetűnő, hogy az ilyen esetekben szokásos tárgysors
játékot csak egy hónappal az áremelés után -  1977. április 
5-én -  hirdette meg a szerkesztőség. A tirázstartó akció nyár 
elején fejeződött be (1977. június 10-én sorsoltak Csókán), 
amikor már elkezdődött a példányszám idényjellegű apadása.

Ha jobban megnézzük a példányszám alakulására vonat
kozó számokat, megállapíthatjuk: az 1976. évi lendületes 
emelkedést meglehetősen mérsékelt fejlődés követte. Külö-
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nősen az 1977. esztendőre vonatkozik ez, amikor -  az előző 
évhez viszonyítva -  mindössze 215-tel gyarapodott a 7 Nap 
vásárlóinak létszáma. Az alábbi táblázat hosszabb időn át 
mutatja a példányszám változásait, az esés és emelkedés 
időszakait.

Év
Átlagos

példányszám Esés Emelkedés

1973 35 723 _ _
1974 26228 9495 -

1975 25047 1 181 -

1976 29125 - 4078
1977 29340 - 215
1978 31 261 - 1 921
1979 33367 - 2106
1980 35452 - 2 085

Összesen - 10 678 10450

Tehát: az 1976-os emelkedés meg sem közelítette az
1974-es esés mértékét. Azt a veszteséget még 1980-ban sem 
nyerte vissza a 7 Nap. A táblázatról leolvasható, hogy 1980- 
ban -  az összehasonlítás kedvéért szaladtunk előre az idő
ben -  az átlagos példányszám még mindig kétszázvalahány- 
nyal alacsonyabb az 1973-as csúcsnál. Még a színes 7 Nap
nak is több mint öt évre volt szüksége a veszteség pótlásá
hoz.

Az 1977-es megtorpanás okai között, az anyagi gondok 
mellett, alanyi fogantatású tünetek is észlelhetők. Az újság 
már 1976 tavaszán szokatlanul sokat foglalkozott önmagával. 
A sorok közötti némi elégedettség és önmagasztalás is buj
kált. Az ilyesmi általában fékezi a fejlődés motorját.

Az 1977. április 5-én indított tárgysorsjátékkal párosított 
véleménykutatás kérdései között is vannak hasonló jelzések. 
Az egyik szelvényen például a redakció az iránt érdeklődött, 
hogy melyik jobb: az új 7 Nap vagy a régi. A kérdés azért 
furcsa, mert a többszínnyomású lapot össze sem lehetett ha
sonlítani a régi 7 Nappal. Természetesen az adatszolgáltatók 
(8637 szelvényt küldtek be!) kilencven százalékának jobban 
tetszett az új 7 Nap. A maradék tíz százalék nyilván meg sem 
értette a kérdés indítékát.
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A véleménykutatás eredményeit összegező közlemény (Az 
olvasó szava) 1977. november 4-én jelent meg. Ebben, egye
bek között, elolvasható, hogy a 7 Nap „családi jellegű, de 
politikai céloktól vezérelt hetilap” . Erről a meghatározásról 
máig sem derült ki, hogy mit jelent. Hiszen az impresszum 
szerint a 7 Nap a Szocialista Szövetség hetilapja volt, ami 
eleve meghatározta jellegét és társadalmi rendeltetését. De 
ne feledjük el, hogy akkoriban a jelleg és a rendeltetés körül 
mások is vitatkoztak.

Éppen azokban a hónapokban (1977 őszén) jelent meg 
Edvard Kardelj nevezetes tanulmánya a politikai rendszerről 
(A szocialista önigazgatás politikai rendszerének fejlődési irá
nyai), amely a JKSZ tizenegyedik kongresszusának irányadó 
dokumentumává vált. A tanulmány, mint tudjuk, részletesen 
és mindmáig időszerű érveléssel foglalkozott az információs 
rendszer, valamint a nyilvános hírközlés rendszerének (saj
tó, rádió, televízió) helyével és szerepével a politikai viszo
nyok alakulásában.

A tanulmány felhívta a figyelmet arra, hogy a társadalmi élet 
médiumai hatékony politikai erővel rendelkeznek és nem 
mindegy, milyen irányban mozognak és hatnak. Nálunk a 
sajtó elvben „része a szocialista tudat leghaladóbb erőinek” , 
de a gyakorlat nem mindig igazolta ezt a tételt. Mert az újsá
gokban, rádióban és televízióban néha teret kaptak részre
hajló, féligazságok alapján általánosító, közös fundamenális 
érdekeket mellőző, szenzációt kergető és hasonló szövegek, 
közlemények.

Edvard Kardelj tanulmánya kimutatta, hogy az ártalmas 
jelenségek jó része a nyilvános hírközlés (tájékoztatás) rend
szerének hézagaiból eredt. Ezek a fogyatékosságok tették 
lehetővé egyrészt a sajtó szabadságának oktalan korlátozá
sait, másrészt a szabadsággal való visszaéléseket. Egyik 
oldalon bürokratikus rátelefonálások, ösztönös beavatkozá
sok, részérdekek tolakodása, atyáskodások, gyámkodások, 
olykor fenyegetések. Bezárkózás, alapvető értékek és ér
dekek mellőzése vagy elmarasztalása a másik oldalon.

Edvard Kardelj könyve, továbbá a kongresszusok és a 
VKSZ tizenhatodik értekezletének álláspontjai elősegítették 
a 7 Napban is az újság rendeltetése körül fölmerült kérdések 
tisztázását. Erről az 1978. és az 1979. évfolyamok tartalma
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beszél meggyőzően. A 7 Nap elsősorban az eszmei és politi
kai elkötelezettség útján haladt és nem tévelygett mellékes 
ösvényeken.

Társadalmunk tartós értékeit népszerűsítette, a munkások 
és dolgozó emberek érdekeit képviselte az alkotmány és a 
társult munkáról szóló törvény alapján, a haladásért küzdött 
növekvő olvasótáborának minden rétegében, korcsoportjában
-  munkahelyen, közéletben, családban, iskolában és az élet 
más területein. Ezt csinálta régebben is, más eszközökkel és 
más feltételek között.

A kongresszusok évében (1978) és utána megszaporodtak 
a 7 Nap oldalain az elmélyültebb, időszerű kérdéseket fesze
gető közlemények. Az újság bátrabban és céltudatosabban 
kezdett mozogni a közéletben. Ezt bizonyítandó megemlítjük 
a Subotičke novineval közösen készített Választási Híradó 
című színes mellékletet, amely a küldöttválasztások előtt,
1978. március 17-én jelent meg. Ez a kiadvány, amelynek be
vezető cikkét (A mi utunk) Fejes Szilveszter írta, a szerkesz
tőségközi együttműködés dicséretre méltó példája.

Az új hangú publicisztikai munkák közül figyelmet érde
melnek Miskolczi József sajátos hangvételű cikkei (Félünk a 
régitől -  irtózunk az újtól, Kukoricázó kukoricások, Egy funk
ció, két funkció, tíz  funkció.. .), továbbá Orosz Ibolya nagyobb 
lélegzetű elemző szövegei és Szőke Katalin néhány bátrabb 
vállalkozása.

Miskolczi József ekkortájt a kerekasztal-beszélgetéssel 
gyarapította a 7 Napban az újságműfajok kelléktárát. A Zorka 
gyár munkásait faggatta az önigazgatás konkrét gyakorlati 
kérdéseiről. (Kevesebb üres beszédet!) E műfajjal kapcso
latban feltétlenül megemlítendő Fekete Elvira vállalkozása, 
aki szintén a Zorka gyár munkásait hívta „kerékasztal” mellé 
a Trófea című (Deák Ferenc szövege alapján készítette Vi- 
csek Károly) film bemutatása alkalmából, amely Pólában -  
nem kis meglepetésre -  nagydíjat kapott. Csordás Mihály 
pedig a Szabadkai Népszínház műsorpolitikájáról szervezett 
ilyen beszélgetést.

A kérdésfeltáró időszerű szövegek közül kiemelkedik Mis
kolczi József folytatásokban közölt Szabad munkacsere -  
vagy költségvetési maradvány című kritikai értékelése. Ezzel 
együtt említendő a több szerző közreműködésével megvaló-
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sült és összehangolt csapatmunkát sejtető Enni kér a gyár 
című átfogó, kérdésfeltáró tájékoztatás a vajdasági cukor
gyárak helyzetéről. Sajnos, a nagy témák feldolgozásának ezt 
a lehetőségét elég ritkán alkalmazta a szerkesztőség.

Ezekben az években a 7 Nap hasábjain valósággal föltá
madt a riport. A riportok tükrözik leghitelesebben a falvak éle
tét, gondjait, akarásait. Molnár Cs. Attila „a kapás-kaszás 
világból” vezeti olvasóit a jelenkorba: Lukácsfalvára (A fólia
sátrak falujában), Horgosra, az isten háta mögé szorult Jázo- 
vóra, idős földművesek közé (Nyugdíjjal könnyebb) és Vajda
ság sok más tájékára. A jó faluriportok közé sorolható Szőke 
Katalin (Kísérletező kedvű gunarasiak) és Szabó-Hangya 
Teréz (Épülta domb tetején egy fa lu ..., A tornyosiak tanulsá
ga), néhány jelentkezése.

A szociális (egyéni és közösségi sorsokról szóló) riportok 
javát Orosz Ibolya írta. (Anyja neve: Belányi Ilona, Gospodin, 
mikor kapunk munkát.) Elmer Anna (Töröld meg verejtékező 
homlokát) és Szőke Katalin (Szívemhez nőtt a gyár) című 
munkája a kedvelt portrériportok jó hírnevét öregbítette. 
Egyik Máriás József orvosezredest, a másik Polyákovics 
Évát, a Pionir gyár dolgozóját mutatta be az olvasóknak.

A riport könnyedebb válfaját és az útleírást Kopeczky Csa
ba művelte legsikeresebben. A külső munkatársak közül Gal- 
lusz László szerepelt több riporttal. A külföldi riportok sok he
lyet foglaltak el, de ritkán hagytak nyomot az olvasó emléke
zetében. Ez alighanem a felszínességgel magyarázható, hi
szen ezeket a szövegeket leginkább a színes fotók hívták 
az újságba.

A kiemelt példák nem adnak teljes képet az újság említett 
évfolyamairól, mégis érzékeltetik vagy legalább sejtetik a 
megújuló tartalom hódítását és témavilágát. Főleg ezek az 
írások, meg a kicsit túlrovatosított tartalmi szerkezet vetületei, 
jellemzik a tárgyalt korszakot. A bontakozó új tartalom helyet 
követelt, egyre jobban feszegette a merevülő forma kereteit. 
Feltűntek a meghatározó jellegű eszmei és politikai indítású 
témák, de néha részletekre szabdalt sorozatokba kényszerül
tek. A felparcellázott tér nehezen fogadta be a nagyobb lé
legzetű munkákat.

Vagy pedig az történt, hogy szűk keretben nyomorgott a 
jobb sorsra érdemes téma. Sőt, az egész újságműfaj, mint
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például a vezércikk. A vezércikk a szó szoros értelmében 
sorvadozott ezekben az években, mert az első oldalon -  
hosszú időn át -  a színes fotó volt az úr. Akár mondott vala
mit, akár nem. Az újság első szövege -  a nyitány -  vonal alá, 
illetve a „kirakat” zárt keretei közé szorult. Itt jelentek meg a 
legidőszerűbb vagy legidőszerűbbnek vélt szövegek.

Az 1978. évfolyamban 48 szöveg és 11 szerző szerepelt az 
első oldalon. Éspedig: Brenner János tizenkilencszer, Mészá
ros Zakariás nyolcszor, Miskolczi József ötször, Kolozsi Tibor, 
Orosz Ibolya és Molnár Cs. Attila háromszor, Vébel Lajos és 
Kopeczky Csaba kétszer, Burkus Valéria, Kopeczky László 
és Fejes Szilveszter egyszer.

A következő évfolyamban (1979) 46 írást és 12 szerzőt 
számoltunk meg a „kirakatban” . Ezek: Mészáros Zakariás 
tizenhatszor, Brenner János ötször, Miskolczi József, Kopecz
ky Csaba és Molnár Cs. Attila négyszer, Szőke Katalin három
szor, Orosz Ibolya, Kolozsi Tibor és Csordás Mihály kétszer, 
Fekete Elvira, Krekovics Ferenc, Osztrogonácz Iván és Sza- 
bó-Hangya Teréz egyszer.

A vezércikk helyén szereplő szerzők száma, a 7 Nap ré
gebbi évfolyamaihoz viszonyítva, a felére csökkent. Főleg a 
külső munkatársak maradoztak el. Nyilván nem tudtak be
illeszkedni a keretbe. A szerkesztőség tagjainak többsége 
az első oldalon, egyebek között, azzal is magyarázható, hogy 
ők tudták leginkább, hány sort szabad írni, ők ismerték leg
jobban a forma parancsát.

Az első oldal merevülése sorvasztotta, illetve háttérbe szo
rította a politikai interjú műfaját. Két év alatt csak egyszer 
került interjú a lap élére, amikor Mészáros Zakariás és Fejes 
Szilveszter Stipan Kopiloviótyal, a Kommunista Szövetség 
szabadkai községi bizottságának elnökével beszélgetett (Hol
nap még gazdagabbak leszünk).

A Kommunista Szövetség, illetve a JKP megalakulásának 
hatvanadik évfordulójára (1979) figyelemre méltó alkalmi szö
vegekkel készült fel a 7 Nap. A sort Boško Krunić írása 
(A párt hatvanadik évfordulójára) nyitotta. Azonban az el
gondolások fonalát szomorú esemény szakította meg. 1979. 
február 16-án fekete keretben jelent meg az újság. Közle
ményeinek zöme Edvard Kardelj, a gondolkodó és cselekvő 
forradalmár művét méltatta.
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A jubileumi esztendőben megújult a folytatásos tárca is. 
Ebben a műfajban a következő szerzők szerepeltek: Milenko 
Beljanski (A fasizmus ellen, A zombori munkásmozgalom), 
Urbán János (A forradalmár tanító), Ruža Cvejić (Szöllősi 
Borbála -  Boriska), Samo Skabinsky (Vajdasági szlovákok 
a forradalomban), Petkovics Kálmán (A zentai zendülés), Ko
lozsi Tibor (Tizenkét régi lap), Zvonimir Golubović (A Német 
fivérek), Garay Béla (Munkásszínjátszók Szabadkán), Ko
peczky Csaba (A Tanácsköztársaságtól Auschwitzig) és Lé- 
vay Endre (Napilapot indítunk).

A többszínnyomású 7 Nap indulásakor kibővített rovatok 
az újság tartalmi fölépítményének szilárd tartópillérei marad
tak. A művelődési rovat (Forrás) stabilizálódott. Bori Imre, 
Dér Zoltán, Dési Ábel, Csordás Mihály, Fekete Elvira írták 
a cikkek zömét, de új nevek is (Virág Gábor, Bús Zoltán) fel
tűntek. A Forrás aktívabb szerepet vállalt a művelődéspolitikai 
kérdések megvitatásában.

Az Otthon és család a lap legmozgalmasabb rovatává fej
lődött. Nemcsak azért, mert az olvasók - a  Jó pajtás és A fia
talok fiataloknak című rovatok mellett -  ide címezték a legtöbb 
levelet (kölönféle egészségügyi, jogi, lakberendezési és 
egyéb kérdésekkel ostromolták a szerkesztőt), hanem első
sorban azért, mert a rovat lehetővé tette, hogy a beérkező 
kérdésekre hétről hétre megfelelő szakemberek válaszolja
nak.

Az Otthon és család al rovata -  az Orvos a családban -  
1979 végéig a közvetkező szakmunkatársakat szerepeltette: 
dr. Szilágyi Nándor, dr. Réhm Alfréd, dr. Fehér Ödön, dr. 
Ksenija Kašiković-Alekszov, dr. Gubás Jenő, dr. Sebestyén 
István, dr. Vékony László, dr. Varga Sándor, dr. Börcsök 
Cservenák Tünde, dr. Varga H. Zoltán, dr. Majláth Norbert, 
dr. Kabelik Ibolya, dr. Licht Antal és dr. Víg Mihály orvosok.

A szakorvosok közül dr. Bíró Pál, dr. Fehér Ilona gyermek- 
orvos, dr. Kovács Ferenc nőgyógyász, dr. Fehér Piroska fog
orvos, dr. Jeges Sándor, dr. Pataki Éva szemorvos, dr. Sza
kács György ideg- és elmeorvos, dr. Siflis Erzsébet bőrgyó
gyász, továbbá Balogh Magdolna, Kun Szabó Pál és Sólya 
Bálint lélekbúvárok említendők.

A Jogi tanácsadó főmunkatársa évtizedek óta dr. Heiblein 
József. A hetvenes évek második felében dr. Vass Ádám írta
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a jogi tanácsok zömét. A konyhaművészet titkait Grunczlik 
György okleveles szakács ismertette. Vörös Erzsébet kozme
tikai tanácsokat adott. Terhes Erzsébet a gyermekek lelki
világáról írt. Magyar Ede építészmérnök a lakberendezéssel, 
Sturc Endre erdészmérnök a növényvilággal kapcsolatos 
tanácsokat írta. Gyakran válaszolt az olvasók kérdéseire 
még Csőke Béla mérnök, Vereckei Kálmán agrármérnök és 
Major János okleveles közlekedési mérnök. Rajić Margit fod
rásznő válaszait is sokan várták.

A szakmunkatársak névsora arról beszél, hogy néhány év 
alatt gyökeresen átalakult a külső munkatársak köre. Valami
kor itt írók és kézirattal érvényesülő újságírók voltak több
ségben. A színes újságban viszont a szakírók. A szépírói hír
lapműfajok (színes tárcák, irodalmi riportok, széljegyzetek) rit
kulása és a mindennapi életben gyakorlatilag is hasznosítha
tó tartalmak térnyerése a fejlődés egyik sajátos vetülete.

A hasznosítható tartalmak szaporodása azt is bizonyítja, 
hogy az olvasók -  kívánságaikkal, kérdéseikkel -  közvetle
nebb kapcsolatba kerültek az újsággal. És mivel az olvasók ki
fejezett kívánságait elsősorban a rovatok (Otthon és család, 
Orvos a családban, Jó pajtás, RTV-műsor, Fiatalok fiatalok
nak) elégítették ki, természetes dolog, hogy az újság mű
helyében is nőtt a rovatok szerepe, jelentősége és hatalma. 
Az újság belső életében, akarva-akaratlan, fölfejlődtek a vál
tozást sürgető erők.

Bíró István hosszabb szünet után 1979. március elejére
-  némi szerkesztéspolitikai ügyek megbeszélése végett -  
összehívta a kiadói tanácsot. Az ülésen megállapították, hogy 
az újságnak ott kell lennie, ahol az élet zajlik: munkaszerveze
tekben a dolgozók között, helyi közösségekben, érdekközös
ségekben, a munkájukat és termelőeszközeiket társítok kö
zött. Továbbá: elkötelezettebben kell írnia a küldöttrendszer 
életre keltéséről, a testületi munkáról, az önigazgatás konk
rét kérdéseiről és általában a társadalmi viszonyok demokra
tizálásáról.

Valami burkolt elégedetlenség is bujkált az ülésről szóló 
szerkesztőségi közleményben. Egyik-másik mondatából tü
relmetlenségre lehet következtetni. „Az újságnak ne egy ré
szét korszerűsítsük, hanem az egész lapot. Tartalmasabb, 
igényesebb, színvonalasabb és külsőségeiben még szebb
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7 Napot kell csinálni. Végső ideje cselekedni.” Új rovatok, 
bővítés, egyebek. Főleg az rtv-műsort közlő melléklet bővít
hető, mert az a jövő 7 Napja. A műszaki feltételek, a káderek 
adottak, az anyagiak rendezésére jók a kilátások -  állítot
ta a közlemény.

Az anyagiakra vonatkozó kilátásokkal kapcsolatban néhány 
hónap múlva (1979. június 29-én) ismét nyilatkozott a szer
kesztőség. Bejelentette, hogy a dolgozók gyűlésének döntése 
alapján (nyilván a kiadói tanács jóváhagyásával) 5 dinárról 
7 dinárra emelik a 7 Nap árát. A példányszám megőrzése ér
dekében (amely megközelítette az 1973-as csúcsot) külön 
akcióterv készült.

A terv értelmében, nyomban az áremelés után, egyszerre 
három szórakoztató jellegű tárgysorsjáték indult. Jeligék sze
rint: Csak egy szón m úlik; Utazzunk együtt; Hallottam egy 
viccet.

Az első játék Kolozsi Tibor valamikori kezdeményezéseire 
emlékeztetett. A szerkesztőség megkérdezte, hányszor fordul 
elő egy bizonyos szó a kijelölt szövegben. Az olvasó dolga fi
gyelmesen elolvasni a megnevezett cikket, megszámolni a 
szavakat és az eredményt beküldeni a szerkesztőségbe. 
A játékban az volt a csízió, hogy egy-egy írásra összponto
sította a nyereményre pályázó olvasó figyelmét.

A második játékot (Utazzunk együtt) a legifjabb olvasók 
rovata, a Jó pajtás kezdeményezte és bonyolította le. A szer
kesztő történelmi nevezetességű fotódokumentumokat közölt 
magyarázó szöveg nélkül. Ha az ifjú olvasó felismerte a képet, 
és megírta a szerkesztőnek, hol készült és miről nevezetes 
a rajta látható létesítmény, részt vehetett a sorsolásban.

A harmadik játék Kopeczky László és Kaupert Pál 1974-es 
viccpályázatának mintájára indult és alrovat keletkezett belő
le a humoros oldalon (Hallottam egy viccet). A vidámságot 
kedvelő olvasók rendületlenül szállították a vicceket (100 di
nár járt darabjáért), még akkor is, amikor már a játéknak az 
emléke is elhalványodott. Krekovics Ferenc rovata (És m ost. ..) 
hónapokon át sok külső munkatárssal dicsekedhetett.

Hetilapunk történetében ez volt az első tirázstartó akció, 
amelyet három részben és rovatosítottan bonyolítottak le. 
Erőltetett dolog lenne ebben az esetben egységes és össze
hangolt koncepcióról beszélni, hiszen a tények az ellenkező
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irányba tolják az értékelés mérlegének mutatóját. Vagyis a 
változást sürgető centrifugális erők növekedésével kapcso
latos hipotézist támogatják.

Ez idő tájt, a 7 Napban és körülötte, egyre többet beszéltek 
a lapfejlesztésről. Különösen a fejlesztés második szakaszá
nak esedékességéről. Mert az első szakasz tulajdonképpen 
a többszínnyomású újság megvalósulásával befejeződött. 
Nagyot lépett előre az újság, de a nagy lépés után nem lehe
tett megállni, magasztalódni, a lendület erői a megingott egyen
súly állapotában tovább munkálkodtak.

A színes újság indulásával megbomlott a 7 Nap tartalmi 
egysége. Az RTV-műsor félig-meddig külön újság lett, külön 
szerkesztővel és műszaki szerkesztővel, s akarva-akaratlan, 
valamiféle autonómiát élvezett. Mintha az újság (a 7 Nap 
egyik fele) irigykedett volna az RTV-műsorra (a másik felére), 
mert szebb ruhája volt, a színes melléklet pedig meg akarta 
volna enni az újságot, hogy ezáltal megvalósulhasson újra -  
az egységes 7 Nap.

Ám, lássuk ezt közelebbről: a 7 Nap 1976. január 1-jétől 24 
újságoldalon 14 kis oldalas színes fedelű RTV-műsor című 
melléklettel jelent meg. Mivel a szerkesztőség nagyobbik 
része a színes mellékletben látta a jövő 7 Napját, 1979 már
ciusában indítványozták az újságoldalak csökkentését (24 
oldalról 20 oldalra) és a melléklet terjedelmének (14 kis ol
dalról, 28 kis oldalra) bővítését. így került terítékre, a műsoron 
kívül egyéb szövegeket is közlő melléklet elnevezésének 
problémája.

Ebben a kérdésben olyannyira fölizzottak a szenvedélyek, 
hogy még a sok szerkesztőségi vihart látott Kolozsi Tibor is 
aggodalmasan ráncolta a homlokát. Ezek a fiatalok, vélte, ki 
akarják sajátítani a 7 Napot A kisajátítás persze túl erős szó, 
de kétségtelen, hogy többféle elképzelés és ízlés birkózott 
az arénában. És ha figyelembe vesszük, hogy a bővítendő 
mellékletet valóban más névre akarták keresztelni, akkor ta
lán nem is annyira alaptalanul ráncolta homlokát a valamikori 
főszerkesztő.

Ezt a kérdést természetesen nem lehetett -  sem hangos
kodással, sem szótöbbséggel -  a szerkesztőségben eldön
teni, mert végeredményben a 7 Nap jellegéről, rendeltetéséről 
volt szó. 1979 őszén, amikor a fejlesztési terv második sza
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kasza ismét a figyelem előterébe került, az alapító is foglalko
zott a dologgal. Közben személyi változások is esedékessé 
váltak, mert lejárt a kiadói tanács és a főszerkesztő megbí
zatása.

A Szocialista Szövetség tartományi választmányának el
nöksége 1979 novemberében a kiadói tanács helyett létre
hozta a 7 Nap új laptanácsát A tanács élére Bábi József, 
Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány Elnökségének tag
ja került. Tagjai pedig Bognár Gyula, Borsos Katalin, Brenner 
János, Csikós Péter, Csordás Mihály, Fejes Szilveszter, Gor- 
dos Sándor, Nikola Lukač, Makó Ferenc, Mészáros Zakariás, 
Miskolczi József, Ober Verica, Orosz Ibolya, Piukovity Teréz, 
Szabó Ferenc, dr. Szám Attila, Mihajlo Vlahović és Zsiga 
István lettek.

November végén a szabadkai községi képviselő-testület 
székházának 4. számú termében együttes ülést tartott a régi 
kiadói tanács és az új laptanács. A 7 Nap következő számá
ban rövid hír tájékoztatta az olvasókat arról, hogy a dolgozók 
gyűlése, az alapító egyetértésével, Mészáros Zakariást ne
vezte ki a 7 Nap fő- és felelős szerkesztőjévé.

A kiadói tanács és a laptanács együttes ülésén főleg arról 
volt szó (Fejes Szilveszter bevezetője után), miképpen lehet 
megvalósítani a lapfejlesztés tervét. A 7 Nap erre vonatkozó 
közleménye rendkívül derűlátó és (utólag nem nehéz meg
állapítani) reális jóslatot tartalmaz. Szó szerint: 1981 és 1985 
között lépcsőzetesen megváltozik a lap formátuma, illetve 
megvalósul a magazinszerű kiadvány. Az átalakulás valóban 
négy évig tartott. Csak valamivel előbb kezdődött és előbb 
fejeződött be.

De nem ment simán. A szabadkai Birografika az új körfor
gógép megvásárlása után nem sokat áldozott az újságnyom
tatás műszaki bázisának fejlesztésére és -  a gépen dolgozó 
munkások kivételével -  nem is nagyon lelkesedett a 7 Napért. 
Ez érthető is, hiszen a körforgógépnek nem volt elég dolga, 
meg amúgy is zavarta a számítógépekhez szükséges nyom
tatványok és űrlapok termelésére szakosított technológiát. 
A nyomda vezetősége legszívesebben felszámolta volna ezt 
a melléktevékenységet, amikor a 7 Nap előterjesztette a fej
lesztési elképzeléseket.

A Birografika, talán mondani sem kell, elfogadhatatlan ár
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ajánlatot adott. A 7 Nap megkezdte a kilincselést. A legköze
lebbi hatóság, ahová folyamodott, a szabadkai községi kül
dött-testület: ott megmondták, hogy az 1980-as tervből tö
rölték a társult nyomdaipar fejlesztését, támogatásról szó 
sem lehet. Következett a laptanács, majd az érdekközösség 
és az alapító.

Bábi József, aki nagy kedvvel s lendülettel kezdte műkö
dését, 1980. január 15-ére összehívta a laptanácsot. Az érte
kezlet nyomott hangulatban kezdődött, hiszen akkor már Jo
sip Broz Titóért aggódott az egész ország. A tanács tagjai, 
nyilván a Ljubljanából érkező hírek hatására, kiemelték: „A 
kollektív munka, kollektív irányítás és felelősség életre kel
tésének hétről hétre helyet kell adni az újságban.”

Ezen az értekezleten tisztán és félreérthetetlenül kimond
ták, hogy a 7 Nap politikai orgánum, mely „tájékoztató 
szerepe mellett vállalja a marxista világnézet népszerűsítését, 
küzd a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek egységének 
erősítéséért, foglalkozik a köztársaságok és tartományok 
mindennapjait érintő kérdésekkel” . Ezért, mondták a fel
szólalók, „okvetlenül komoly és szoros együttműködésre 
van szükség más szerkesztőségekkel” . (7 Nap, 1980. január 
18.)

Az idézett mondatok bizonyítják, hogy letisztultak a nézetek 
a lap jellegével és rendeltetésével kapcsolatos kérdések
ben. Meg azt is egy kicsit, hogy a nehéz pillanatokban ezek 
a nézetek gyorsabban tisztulnak. A tanács üléséről szóló köz
leményben már nem családi újságról, hanem politikai hetilap
ról van szó, olyan tájékoztató orgánumról, amely tudja, mi a 
dolga a közéletben meg a tudatépítés területén és tisztában 
van helyével és szerepével.

A lapfejlesztés problémái is a rendkívüli helyzet hatása alatt 
kerültek terítékre. Fejes Szilveszter elmondta, hogy a Biro
grafika nem vállalja a bővülő 7 Nap előállítását. Fölmerült a 
kérdés, mi legyen: másik nyomdát keressen a 7 Nap, vagy foly
tassa a kétes kimenetelű tárgyalásokat? A laptanács, mint az 
említett közleményben olvasható, elhatározta, hogy az előállt 
helyzetről tájékoztatni kell az illetékes községi és tartomá
nyi társadalmi és politikai szerveket.

És rendeződött a helyzet...
A 7 Nap 1980. február 15-i számában szerkesztőségi köz
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lemény jelent meg: „Kedves Olvasó! Jó hírrel rukkolunk ki. 
Örömmel közöljük, hogy a következő számtól kezdve új, ter
jedelmileg és tartalmilag is bővített lappal állhatunk az olvasó 
elé. Megkezdhetjük és megkezdjük a szerkesztőség és a ki
adói tanács kezdeményezte és a laptanács részéről is támo
gatott fejlesztési tervünk második szakaszának megvalósí
tását.”

A közlemény hosszú. Lényege: a jövő számtól 20 oldalas 
lesz a 7 Nap, de 28 oldalra bővül a mostani RTV-műsor. A bő
vített RTV-műsor új címe 7 Nap, Melléklet. (Jobb címet nem 
tudtunk kiokoskodni, pedig nagyon akartunk.) Azután az új 
tartalmak: az el nem kötelezett országok és a szomszédos 
országok irodalma; a természet, tudomány és technika újdon
ságainak közlése; szakemberek, egyesületek és barkácsolók 
rovata; folytatásos tárca és regény; bővül a fiatalok rovata; 
változik a rádió- és tévéműsor (az esti fő műsorokról még 
bővebb tájékoztatást kíván adni; rendszeressé vált az Újvi
déki Televízió szombati műsora -  ennek is megfelelő helyet 
kell biztosítani; s a tévéiskola műsorának közlését is igénylik 
az olvasók. „Végezetül (már ami a tartalmakat illeti) szeret
nénk még szorosabb kapcsolatot teremteni az olvasóval. Ez
zel a céllal indítjuk el a Mit szól hozzá? című rovatot, amely
ben a lapban megjelent írásokról, az írásokban felvetett prob
lémákról kérünk véleményt.”

A szerkesztőség beváltotta ígéretét. 1980. február 22-én el
hagyta a szabadkai Birografika nyomdáját a kettős újság első 
száma. Új fejezet nyílt a lap történetében, amely 1984. már
cius 30-án zárult. Ebben az időszakban lépcsőzetesen apadt 
az újság és bővült a Melléklet terjedelme. A változások 
állomásait táblázatunk mutatja.

A változás időpontja
Oldalszám

Alap Melléklet

1976. január 1. 24 14
1980. február 22. 20 28
1981. március 6. 16 36
1983. március 18. 12 44
1984. március 30. - 68
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Tehát 1980. február 22-én az újság terjedelme 20 oldalra 
csökkent. Mi maradt benne? Az első három oldalt belpolitikai 
írások foglalták el. A negyediken két rovat: A világ tükre és a 
Heti eseménynaptár. Következett a Szabadkai Újság három 
oldalon. Újabb belpolitikai oldalak után jött a Forrás három 
oldalon (bővített terjedelemben), majd az Otthon és család 
két oldalon. Ezt a krimi és képregény, a humor és végül -  szí
nesben -  A világ 4 sarkából követte.

A 7 Nap RTV-műsorának utolsó száma 1980. február 15-én 
jelent meg. A következő héten bemutatkozott a 28 oldalas 
Melléklet. Az újság első oldalán a fejléc alatt „XXXIV. évfo
lyam 8. szám”, a Melléklet borítóján pedig -  szintén a 7 Nap 
fejléce alatt -  „VI. évfolyam 8. szám” olvasható. Az eltérés 
miatt beszélünk kettős újságról.

A Melléklet borítóján színes fotó. A borító belső oldalára 
került az impresszum, de csak a szövegnek egy része. 
(Fele az újság 20. odalán maradt.) A Mellékletbe települt imp
resszum közölte először a szerkesztőség tagjainak névsorát. 
(Brenner János, Dévavári Zoltán, Csordás Mihály, Elmer An
na, Gönci Sára, Kaupert Pál, Kopeczky Csaba, Krekovics 
Ferenc, Miskolczi József, Molnár Cs. Attila, Orosz Ibolya, Sár
kány Szilveszter, Szabó Attila, Szőke Katalin, Varga H. Ildikó. 
Igazgató Fejes Szilveszter, fő- és felelős szerkesztő Mészá
ros Zakariás, műszaki szerkesztő Szalma László, szerkesztő
ségi titkár Aranyos Cecília.)

A hagyományos rovatok közül az RTV-műsor mellett a Mel
lékletben kapott helyet a Fiatalok, fiataloknak, a felújított 
Természet Tudomány Technika, a Vasárnapi fejtörő, három 
oldalon folytatásos tárca (ekkor indult Dévavári Zoltán Levelek 
Kosztolányihoz című sorozata), a búvópatakszerű sportrovat 
és a Jó Pajtás.

Az új rovatok közül a legérdekesebb (Mit szól hozzá?) a 
Melléklet harmadik oldalán rajtolt. Itt jelentek meg az olvasók 
levelei és kérdései. A kérdésekre válaszolt is az újság és jutal
makkal igyekezett levelezésre serkenteni az olvasót. A kez
detben hetente négy-öt olvasó írt, de később megfogyatkoz
tak a levelek. A Melléklet nyolcadik oldalán hasonló céllal 
indult az Olvasó kérdez -  a szakember válaszol című rovat. 
Főleg mezőgazdaságra vonatkozó kérdésekre válaszoltak itt a 
szakemberek, gyarapítván egyúttal a külső munkatársak körét.
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Szintén a Mellékletben rajtolt az Egyesületeink életéből 
nevezetű rovat. Horgászoknak, galambászoknak, bélyeg- 
gyűjtőknek és más társadalmi szervezetek tagjainak kínált 
nyilvánosságot. Élt is egy darabig, de később elsatnyult. 
Hasonló sorsa jutott a borítólap belső oldalán rajtoló Bar- 
kácsműhely. Viszont a Televíziósarok, amely részleteseb
ben ismertette a várható műsorszámokat, a Melléklet egyik 
legnépszerűbb rovatává fejlődött.

Az újítás nem szüntette meg, inkább még jobban kiélezte 
a nagyobb lélegzetű aktuális írások elhelyezésének problé
máját. Az újság egyik részében csökkent az oldalak száma, 
szűkült a tér, másik részét pedig teljesen elfoglalták a rovatok. 
Már a kezdet kezdetén látszott, hogy a kettős újság létreho
zása nem végállomás, csak megálló a fejlődés útján.
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A KETTŐS ÚJSÁG ÉVEI

„A város főterén senki sincs. Semmi sem mozdul, egy hang 
sem hallatszik. Szívdermesztő ez a néma csönd. Az emberek 
a tévékészülék előtt ülnek, csukva az ajtók és ablakok. Csak a 
szél borzolja a fák leveleit, a főtéren elültetett virágokat.

A szürke aszfaltszőnyegre festett útjelek, fehér és sárga 
vonalak, nyilak dermedten mutatnak a térre nyíló utcák felé. 
Azután hirtelen feltámad a szél, elered az eső. Csütörtökön
1980. május 8-án, fél kettőkor nagy esőcseppek koppannak a 
főtér üres, néma betonján...”

Riport, aláírás nélkül, a 7 Nap 1980. május 9-i számából. 
Rendkívüli szám. Az első oldalon szomorú fekete keret, fény
kép és négy tömör betű. TITO.

A belső oldalakon a JKSZ KB és a JSZSZK elnökségeinek 
kiáltványa (Tito műve tovább á/), az orvosi konzílium közle
ménye, részletek a gyászbeszédekből, riport a Kék Vonat út
járól és a temetésről. Két oldalon külföldi államférfiak rész
véttáviratai. Tudósítás Újvidékről, Szabadkáról, Kikindáról, 
Topolyáról, Adáról, Kishegyesről. Az irodalmi rovatban Miros- 
lav Krleža, Vaskó Popa, Miroslav Antić, Florika Štefan és má
sok nyilatkozatai.

A szerkesztőség hetek óta a Ljubljanából érkező hírek ha
tása alatt dolgozott. 1980. május 4-én, vasárnap a késő dél
utáni órákban a 7 Nap minden újságírója a szerkesztőségbe 
sietett. Rövid eligazító értekezlet után kattogni kezdtek az 
írógépek. A fekete keretes újság 24 oldalon és 50000 pél
dányban jelent meg.

Később a laptanács júliusi ülésén megállapították, hogy 
ezekben a nehéz időkben a 7 Nap hivatása magaslatán állt. 
A rendkívüli körülmények között az újság cselekvőbb módon 
illeszkedett bele a nyilvános tájékoztatás rendszerébe. Szo
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rosabb kapcsolat jött létre az újság és az alapító között. 
Hasznos szerkesztőségközj, együttműködés alakult ki a 7 Nap 
és a többi szerkesztőség -  különösen a Tanjug, a Magyar 
Szó és az Újvidéki Televízió -  között.

A laptanács szorgalmazta a szerzett tapasztalatok haszno
sítását a további munkában. Főleg az újságcsinálás eszmei 
és tartalmi vonatkozásaira összpontosította a figyelmet. A 
7 Nap léte, fejlődése, munkálkodása elválaszthatatlan Tito 
élő művétől, állapították meg a tanács ülésén, kiemelvén e 
kötődésből eredő konkrétabb tennivalókat.

A dolgozó tömegek érdekeit szolgáló újság, amilyen a 7 
Nap is, a múltat és jövőt összekötő hídon teljesíti küldetését. 
A tegnapok vívmányait a jelen küzdelmeiben tudatosítja a 
holnapok felé. A Tito művéhez való kötődésből olyan felada
tok következtek, amelyeket az újság csak nagyobb felkészült
séggel, harcosabb elszántsággal, távlatnyitó célszerűséggel 
valósíthatott meg.

Ezért sürgette a laptanács az élet időszerű s olykor bonyo
lult kérdéseinek bátrabb megközelítését, az olvasók és az új
ság kapcsolatainak fejlesztését és a szerkesztés társadal
masítását. Ilyen követelmények szövevényében maradt az 
esedékes tennivalók napirendjén a lapfejlesztés ügye. Ez ha
tározta meg a 7 Nap történetének 1980. február 22-én 
kezdődő és 1984. április 6-án -  a kettős újság megszűnésé
vel, illetve az egységes magazinszerű hetilap elindulásával
-  záródó fejezetét.

Hetilapunk történetének legváltozatosabb és legeredmé
nyesebb korszaka ez. Tervszerűség, a tervek következetes 
megvalósítása jellemzi. Lépcsőzetesen javult a lap tartalma, 
változott az arculata, fiatalodott, izmosodott és új helyiségbe 
költözött a szerkesztőség. És ami a legfontosabb: robbanás
szerűen emelkedett a példányszám.

A példányszám mozgásában már 1980 nyarán biztató jelek 
mutatkoztak. Megdőlt a sokat emlegetett 1973-as csúcs. Ez 
a februári újítások szükségességét bizonyította és tartós fel
lendülési korszak kezdetét jelezte. Erről beszélnek az évi át
lagos példányszám mutatói a kettős újság korszakát átfogó 
táblázaton:
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Év Átlagos
példányszám

Remittenda
(százalékban)

1980 35452 6,4
1981 37037 6,3
1982 43550 5,3
1983 49327 6,6
1984 53737 7,6

A számok azt bizonyítják, hogy a 7 Nap vásárlóinak száma
-  bár a vizsgált időszakban négyszer és négyszeresére emel
kedett a lap ára! -  fokozatosan növekedett. Mészáros Zaka
riás értekezésének (A 7 Nap hatásterülete) adataiból látszik, 
hogy az újság 1981 tavaszán jórészt kiheverte az 1974-es 
zuhanás következményeit. Ebben az évben több helységben
-  Szabadkán, Csantavéren, Oromon, Horgoson, Kispiacon, 
Hajdújáráson, Bajmokon, Palicson, Pacséron, Moravicán, 
Kupuszinán, Bezdánban, Kikindán, Kisoroszon -  a 7 Nap 
a legolvasottabb vajdasági magyar újság.

Az alábbi táblázat az emelkedés ütemét érzékelteti egy 
évtizedet (1975-1984) átfogó időszakban és azokban a hely
ségekben, ahol 1974-ben a legnagyobb mértékben esett a 
példányszám. A kimutatásban, mint látjuk, az imént felsorolt 
városok és falvak nem szerepelnek, hiszen ezekben a tíz 
évvel előbbi hanyatlás aránya sokkal enyhébb volt.

A 7 Nap évi átlagos példányszáma
Helység ---------------------------------------------------

1975. 1980. 1984.

Kanizsa 790 1650 2625
Zenta 1400 2700 5000
Ada 450 850 1925
Becse 450 830 2050
Péterréve 280 750 1200
Topolya 1100 2300 4125
Kishegyes 220 600 1050
Feketics 230 370 675
Szenttamás 80 180 450
Temerin 100 320 975
Debelyacsa 50 90 210
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A táblázat nem azt bizonyítja, hogy a 7 Nap visszahódította 
elpártolt olvasóit. Hiszen a feltüntetett helységekben az 1984- 
es példányszám sokkal nagyobb, mint amekkora az 1973-as 
csúcskorszakban volt. A 7 Nap új olvasók tömegeit hódította 
meg. Ezt mondja a táblázat.

Természetesen a növekedéssel párhuzamosan változott az 
olvasóközönség társadalmi rétegeződése, korcsoportok sze
rinti megoszlása. Biacsi Antal tanulmánya (Találkozó az olva
sóval) munkások és fiatalok részesedésének emelkedésé
ről, valamint háztartásbeliek, nyugdíjasok, iparosok részese
désének viszonylagos apadásáról tanúskodik. Az olvasók 
túlnyomó többsége a hetvenes évek második felében kezdte 
rendszeresen vásárolni a 7 Napot. A tömeges véleménykuta
tások adatszolgáltatóinak 71 százaléka 1980 végén még nem 
töltötte be negyvenedik életévét.

Az emelkedés indítékaival többször foglalkozott a szer
kesztőség és a laptanács. A legalaposabb értékelést Mészá
ros Zakariás írta (A 7 Nap hatásterületének alakulása 1975 
és 1984 között). Kimutatta, hogy 1982-ben, 1983-ban és 
1984-ben évente átlagosan háromezerrel emelkedett a pél
dányszám és ezt a Melléklet fokozatos bővítésével hozta kap
csolatba. Okfejtéséből logikusan következik, hogy az olvasó 
a 7 Nappal két újságot kapott.

A két újság fogalmával azért óvatosabban kell bánni, mert a 
lap megosztott terjedelme módosult ugyan, de jelentősebb 
mértékben nem bővült. A terjedelem bővülése és a lap árának 
emelkedése között nincs olyan összefüggés, amely bizo
nyítaná, hogy a kettősség közvetve vagy közvetlenül hatott 
volna a példányszám növekedésére. Az újság ára emelkedett! 
Észérvekkel aligha lehet bebizonyítani, hogy az áremelések 
fokozták volna a 7 Nap iránti keresletet az újságpiacon.

A példányszám alakulásának lendítői között más tényezők 
is bujkálnak. Ezek közé sorolhatók az ár és a használati érték 
közötti viszonylatok, továbbá az újság és az olvasók közötti 
kapcsolatrendszer hatékonysága és bővülése és végül -  de 
nem utolsósorban -  a formabontást kísérő tartalmi változá
sok.

Moravicán 1980. december 6-án sikeres élőújsággal zárult 
a kettős újság korszakának első tömeges tárgysorsjátéka. 
A műsorban az újságírók (Mészáros Zakariás, Pausity Olga,
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Miskolczi József, Szabó-Hangya Teréz, Németh János, Ko
peczky Csaba) mellett felléptek a Szabadkai Népszínház mű
vészei (Bada Irén, Nagy István, Póka Éva) és a moravicai Ady 
Endre Művelődési Egyesület táncosai. Barácius Zoltán vic
cekkel, Kaupert Pál karikatúráival, dr. Baráti József pedig 
bűvészmutatványokkal szerepelt.

Ezen az estén Kiss Mária zentai olvasónak kedvezett leg
inkább a szerencse. A 9072 esélyes közül (ennyien töltötték 
ki és küldték be a véleménykutatás hat szelvényét) ő nyerte 
a Zastava 101-es személygépkocsit. A szerkesztőség viszont 
azzal büszkélkedhetett, hogy a lap fennállása óta először 
szűknek bizonyult a postafiók. Nem fért el benne a rengeteg 
küldemény.

Ez a véleménykutatás a lapfejlesztés szempontjából rend
kívül hasznos felismerések forrása. Az adatok elrendezése, 
összegezése és értékelése után határozottabban kirajzolód
tak az olvasók kívánságainak és igényeinek körvonalai. Mint 
a Szerkesszünk együtt! című rovat bizonyítja, tovább bővültek 
az újság és az olvasók közötti kapcsolatok. Ezzel magyaráz
ható, hogy az áremelés ellenére sikerült megőrizni a példány
számot. Az új felismerések alapján került sor 1981. március 
6-án a kettős újság megreformálására. Ettől kezdve a lap ter
jedelme 16 oldal (négy oldallal kevesebb), a Melléklet terjedel
me pedig 36 oldal (nyolc odallal több).

A kettős újság történetének első fázisa (1980. február 22. -
1981. március 6.) lezárult. Ezt a korszakot tartalmi vonat
kozásban fontos újítások és nagy szerkesztési gondok jel
lemzik. De a kezdeményezések kibontakozását térszűke 
gátolta. A nagyobb lélegzetű írások, főleg az időszerűek, a 
csökkentett terjedelmű lapba kívánkoztak, de nem fértek 
bele. Sok gondot okozott ezek elhelyezése.

Az újításnak számító, és egyes számok tartalmát erőtel
jesebben meghatározó írások közül kiemelkedik a Képes 
Ifjúságból 1980. április 1 -jén visszatért Németh János (Ház
helyek, négyzetméterek, lakáskulcsok) szövege, Boško Ko- 
vačević időszerű sorozata (Tito a nemzetiségi kérdésről) és 
az olvasók levelei nyomán készült több közlemény. A közér
dekű kérdéseket tárgyaló szövegek fokozták a 7 Nap iránti 
érdeklődést. Ne feledjük el, hogy ez idő tájt jelentek meg 
Orosz Ibolya visszhangos írásai az iskolareformról. Miskolczi
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József belemenős vállalkozásai (Öngól a sportdinárral, A ke- 
lebiai dáridók alkonya...) szintén vihart kavartak. Molnár 
Cs. Attila sorozata (Sorsok, em berek...) a sorsriportok mű
fajában a legjobbak közé sorolható.

A lap első része közölte Kolozsi Tibor, Bodrogvári Ferenc, 
dr. Szám Attila és mások szövegeit. A Forrás gyakrabban 
szereplő új munkatársai között Matijevics Lajos, Juhász Géza 
és Bogdánfi Sándor említendő. A munkásmozgalmi hagyo
mányokat ápoló írások közül kiemelkedik Brindza Károly (Vö
rös bányavidék) és Vida Brčić (A májusi sztrájk) című mun
kája.

Sokkal több szerzőt foglalkoztattak a Melléklet rovatai. A 
folytatásos tárcákat Dévavári Zoltán, Molnár József (A kém
nő, aki Mata Hari akart lenni), Kopeczky László (Hajnalban 
indul a lif t -  bűnügyi románc), Luka Ivković (A sárvári golgota), 
Miskolczi József (Meddig fáj még, doktor úr?) és Mijo Vlašić 
(Harc az új katonai bázisokért) írták. Itt jelent meg Csáth 
Géza, Havas Emil és Műnk Artúr A repülő Vucsidol című 
regénye Dévavári Zoltán gondozásában és a magyarországi 
Pintér István hosszabb kémtörténete.

A Melléklet többi rovata is gyarapította a külső munkatársak 
táborát. Az új szakmunkatársak zöme (Vereckei Kálmán, 
Rácz Vince, Ratko Đuričić, Várady Loránd, Nagy Lajos, Palu- 
sek István, Kobrehel Péter, Pintér Aurél, Sóti István) mező- 
gazdasági mérnök. Jelentkeztek erdészmérnökök (Bruszlai 
Ilona, Kladek Ervin), állatorvosok (Szávold Ferenc, dr. Sajti 
Gábor), és ide sorolható Kerekes Imre közlekedési mérnök, Zo
rán Brčanski vámtiszt, Fekete Istvánná feketicsi méhész és 
mások.

A belgrádi Politika és a 7 Nap 1981. január 18-án indult 
közös akciója (Termeljünk többet, termeljünk korszerűbben!) 
tovább bővítette a hetilapunkban szereplő mezőgazdasági 
szakemberek körét. Az együttműködés keretében jelentek 
meg dr. Đogoljub Simović, Živan Veljović, dr. Miroslava Milo- 
jević, Branko Maričić, Luka Radoja, dr. Joco Mičić, dr. Miros- 
lav Jakovljević és dr. Vukašin Vujadinović írásai.

Az Egyesületeink életéből című rovat munkatársai között 
olvasható Mészáros László, Jánosi József, Nakity Flórián, Ha
lász László, Aranyos Cecília, Szabó József, Soltisz Gyula, 
Búcsú Ottó, Valihora István, Sefcsics Gábor, Bakos Judit
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neve. A sportrovatba Svetozar Mirolović, Csordás Árpád, 
Vlatko Mišković, Léphaft Pál, Pero Zlatar, Milán Malušev ír
tak. A Fiatalok fiataloknak című rovatban Pintér Ferenc, 
Mamuzsity László és Németh Gabriella neve tűnt fe l...

Folytathatnánk a sort az Otthon és család, Jó pajtás és a 
humorosnak szánt rovat munkatársaival, de az eddig elmon
dottak is érzékeltetik, hogy tovább bővült és átalakult -  
nyilván az olvasótábor igényeinek teljesebb kielégítése érde
kében -  a 7 Nap külső munkatársainak tábora és emelkedett 
az érdeklődő levelezők száma. Megfigyelhető továbbá a 
szerbhorvát és más nyelven író szerzők részesedésének nö
vekedése. Ezek a változások a kettős újság sajátos ismérvei.

A korszak első fázisához három szomorú esemény is kö
tődik. 1980 májusában elhunyt Sáfrány Imre festőművész, 
aki 1966. május 1-jétől 1974. július 15-éig (amikor betegsége 
miatt nyugdíjazták) a 7 Nap szerkesztőségében dolgozott. 
Rajzait, irodalmi riportjait, értékeléseit, képzőművészeti kom
mentárjait azonban már az ötvenes évek elejétől rendszere
sen közölte hetilapunk. Sáfrány Imre meghatározó szerepet 
kapott a 7 Nap arculatának alakításában a színes újság 
elindítása előtt.

Kolozsi Tibor több mint negyed évszázadot töltött a 7 Nap
ban, s ebből majd tizenöt évet a főszerkesztő posztján. 1980. 
szeptember 7-én hunyt el, utolsó írása -  a betegszabadsá
gokról -  két nappal előbb jelent meg az újságban. Kolozsi Ti
bor, akár Sáfrány Imre, Szabadka érdemes polgárainak so
rában nyugszik a Bajai úti temetőben.

Október közepén a belgrádi katonai kórházban rövid, de 
súlyos betegség után elhunyt Bábi József, a laptanács elnöke. 
Nem egészen egy évig töltötte be ezt a tisztséget, mégis em
lékezetes események kötődnek működéséhez. Megbízatá
sának idejében kezdődött el a lapfejlesztés második szaka
szának megvalósítása.

Bábi József halála után az alapító Sebők Sándort, a sza
badkai Aurometal dolgozóját nevezte ki a laptanács elnöké
vé, aki 1981 februárjában hívta össze a tanácsot. A fejlesztés 
ügyét, a káderkérdéseket és az esedékes jubileum körüli dolgo
kat tárgyalták meg. A következő héten (1981. február 27-én) 
megváltozott az impresszum szövege. Ettől a számtól kezdve a 
főszerkesztő-helyettes posztján Biacsi Antal szerepel.
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A kettős újság fejlődésének második szakasza (1981. már
cius 6. -  1983. március 18.) a harmincötödik évforduló előké
születeinek jegyében és a kosovói ellenforradalmi események 
hatása alatt kezdődött. A jubileumi szám 1981. április 3-án je
lent meg. Vezércikkét (Harmincöt éves a 7 Nap) Mészáros 
Zakariás írta. „A mai ünnepnek -  idézzük -  különös jelentősé
get kölcsönöz, hogy a felkelés és a forradalom kezdetének ju
bileumi évében tartjuk, akkor, amikor újabb erőgyűjtésre forra
dalmunk visszatér forrásaihoz és tapasztalataihoz...”

A tartalmas jubileumi szám többi szerzője -  Milenko Be
ljanski, Brenner János, Vébel Lajos, Szőke Katalin, dr. Hor
váth Mátyás, Orosz Ibolya, Markovics-Majtényi András, Ko
peczky Csaba, Pausity Olga, Molnár Cs. Attila, Gönci Sára, 
Németh János, Brindza Károly, Garay Béla, Urbán János, Bi- 
acsi Antal, Szekeres László, Sava Babić, Jankovics Ilona, 
Dér Zoltán, Bori Imre, Dési Ábel, Engler Katalin és Krekovics 
Ferenc -  alkalmi szövegekkel domborította ki az esemény 
központi mondandóját.

Az elhunyt munkatársairól sem feledkezett meg a 7 Nap. 
Sulhóf József, Sinkó Ervin, Laták István, Kvazimodó Braun 
István, Csépe Imre, Kollin József, Majtényi Mihály, Thurzó 
Lajos, Kolozsi Tibor, Sáfrány Imre és Gál László munkái ol
vashatók a jubileumi számban.

A harmincadik és a harmincötödik évforduló között a követ
kező munkatársaitól búcsúzott el a 7 Nap: Milán Martinović 
Metalac (1921-1976), Kovács András (1926-1976), Nagy- 
gellért János (1922-1978), Baranyi Károly (1894-1978), Da
rabos Albert (1896-1978), Bodrits István (1910-1978), Ko
rom Tibor (1920-1979), Gombos János (1902-1979), Hajnal 
László (1922-1979), Lépes László (1920-1979), Stjepan 
Kartanjek (1917-1979), Szerencsés József (1922-1980), Szi
lágyi László festőművész (1909-1980), Gyollai Mihály (1932- 
1980), Bodrogvári Ferenc (1935-1980), Sáfrány Imre (1928- 
1980), Kolozsi Tibor (1915-1980), Bábi József (1935-1980), 
Tóth Ferenc (1940-1980) és Szilágyi László színművész 
(1925-1980).

A szabadkai régi városháza dísztermében együttes ünnepi 
ülést tartott a 7 Nap dolgozói közössége és a laptanács. A fő- 
szerkesztői beszámoló a társadalmasítás és a lap eszmei-po- 
litikai helytállásának fontosságát emelte ki. Az alkotmány
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és a társult munkáról szóló törvény alkalmazását, valamint 
a gazdasági stabilizáció megvalósítását a legfontosabb fel
adatok között említette. Az ülésen felolvasták Pavle Krtenić- 
nek, a Szocialista Szövetség tartományi választmánya soros 
elnökének levelét:

„A 7 Nap élő és sokoldalú kapcsolatokat épített ki egyre 
népesebb olvasótáborával és igyekezett megvalósítani alap
vető feladatát, hogy magyar nyelven megjelenő politikai heti
lapként tárgyilagosan, őszintén és elkötelezetten tájékoztas
son azokról a legfontosabb eseményekről és eredményekről, 
amelyeket Vajdaság és egész hazánk munkásosztálya, az itt 
élő nemzetek és nemzetiségek testvéri közössége a titói úton, 
a szabad szocialista fejlődés során elért.”

A Szocialista Szövetség szabadkai községi választmánya 
nevében Karlo Radnić elnök méltatta a 7 Nap munkásságát. 
Az ülés résztvevői táviratot küldtek a JSZSZK és a JKSZ El
nökségének. Emlékezetes marad az irodalmi műsor és külö
nösképpen a szabadkai Iván Gorán Kovačić Általános Iskola 
énekkarának fellépése.

A jubileum évében és később -  az 1983. március 18-i lap
reformig -  erőteljes tartalmi fejlődés figyelhető meg az újság 
és a Melléklet oldalain. Erről több időszerű alkalmi cikk és 
marxista közírói vállalkozás tanúskodik. Ezek szerzői: Szabó 
Ida (Negyven forradalmi esztendő) Džamil Šarac vezérezre
des (Tito munkássága szerteágazó, akár a forradalom ), dr. 
Szám Attila (Marxista tudományos módszerrel a gyakorlat
ban, A demokratikus centralizmusról), Dési Ábel (Marx évszá
zada), Boško Kovačević (Eszmei áramlatok a művelődés
ben), dr. Tomislav Bandin egyetemi tanár közgazdasági érte
kezésekkel jelentkezett, Németh János az önigazgatók har
madik kongresszusáról írt figyelemre méltó kommentárokat, 
Brenner János pedig a JKSZ kongresszusi témáit dolgozta fel. 
Eörsi István Életrajz a magnószalagon című munkáját Lu
kács György halálának évfordulója alkalmából közölte a 7 
Nap.

A vizsgált időszakban megjelent három emlékszám is ebbe 
a sorba kívánkozik. Az első 1981. augusztus 2-án jelent meg: 
Stevan Doronjski munkásságát méltatja jeles közéleti mun
kások és közírók szövegei révén. A második 1982. február 
12-én hagyta el a nyomdát: Jovan Veselinov Žarko forradalmi
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életútját idézi szövegválogatásokkal és visszaemlékezésekkel. 
A harmadik 1983. január 21-én jelent meg: Vladimír Bakarić 
életművét ismerteti.

Ez a két esztendő az interjú újbóli térhódításáról is neveze
tes. Az alanyok között dr. Bogoljub Stanković és dr. Szeli István 
akadémikusok, Marko Đuričin, Bognár Mihály, Jankó Peja- 
nović, Nyári Tibor, Vass Béla, Bagi Károly, Márton Pál köz
életi munkások, Jancsó Miklós filmrendező, Pomagáts Béla 
irodalomtörténész és mások szerepelnek. Az interjúkat legin
kább Brenner János, Csordás Mihály, Mészáros Zakariás, 
Dévavári Zoltán és Németh János készítették.

A nevezetesebb közírói teljesítmények között feltétlenül 
megemlítendő Orosz Ibolya „kerekasztala” (Ne kísérletez
zünk az egész népességgel) a közoktatás égető problémái
ról. Az asztal mellett helyet foglalók névsora -  dr. Zolnai Al
bert, Antun Flego, Petkovics Zoltán, Vitomir Ružić, Dimitrijević 
Katalin és Radivoje Azucki -  azt mutatja, hogy avatott szak
emberek szóltak a témáról. Aligha véletlen, hogy a témakör 
hosszabb ideig terítéken maradt a 7 Nap hasábjain. 1981-ben 
Nagy László, 1982-ben pedig dr. Horváth Mátyás, a feketicsi 
Bene István és a zentai Szloboda János értekezett az iskola- 
reformról, illetve a szakirányú oktatás átszervezéséről.

Az interjúalanyok idézett névsorából a művelődési rovat 
(Forrás) tevékenységének fellendülésére lehet következtetni. 
Egyéb adatok is erősítik ezt. Többek között Bori Imre sorozat
ban közölt tanulmánya B. Szabó György munkásságáról, 
Csordás Mihály topolyai „kerékasztala” az üzemi kultúráról, 
a Miroslav Krleža emlékét idéző szám, Herceg János rend
szeres jelentkezése, Végei László, Matijevics Lajos és mások 
cikkei.

Mégis úgy tűnik, mintha a szépírók és költők kicsit háttér
be szorultak volna. Alighanem hasonló felismerés sugalmazta 
az ötletet, hogy a 7 Nap és az Üzenet szervezzen közös 
irodalmi és publicisztikai pályázatot. A felkelés jubileumi évé
ben került erre sor. Ez meghatározta a pályaművek tárgykö
rét. A két szerkesztőség az osztály harc és a népfelszabadító 
háború eseményeinek ábrázolását várta a pályázóktól.

A bíráló bizottság (Csordás Mihály, Hornyik Miklós és dr. 
Horváth Mátyás) tizennyolc jeligés pályamű közül Holti Má
ria, Kovács István és Simin Bosán Magda munkáit részesí
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tette elismerésben. Ez a vállalkozás sikeresnek minősíthető 
és kár, hogy elmaradt a folytatása. Olyan folytatásra gondo
lunk, amely az induló fiatal tehetségek előtt tágította volna az 
érvényesülés területét, több műfajban, és a való élet minden 
témakörében.

A Melléklet bővítése kedvezett a folytatásos tárcák mű
fajának, a termés azonban meglehetősen heterogén. Az el
mélyültebb, gondosan megmunkált elemző írások mellett 
(amilyen például Biacsi Antal a Találkozó az olvasóval című 
értekezése vagy Miskolczi József sorozata az alkoholizmus
ról) feltűnt a memoár (Mišo Broz visszaemlékezései), a ka
landriport (Egy légionárius vallomásai Luka Ivković tollából), 
és itt jelentek meg a hagyományápoló szövegek (például 
Brindza Károly Mozgó vesztőhely című írása), valamint a 
hosszúra sikerült, s ezáltal folytatásokba kényszerült idő
szerű írások. Ilyen volt Németh János Kosovói naplója. 
Molnár József a JNH Biztonsági Szolgálatának gyakorlatából 
publikált izgalmas eseteket tartalmazó sorozatot.

Az egymástól elütő témakörök, üzenetek és megírási mód
szerek okát elsősorban abban kell keresni, hogy az olvasó 
igényli a feuilletont, az újság meg -  főleg, ha hetilap -  igyek
szik kielégíteni ezt az igényt, de nincs mindig kéznél alkalmas 
szöveg. Meg aztán olyan műfaj ez, amelybe könnyen belecso- 
magolhatók a közkíváncsiságot ajzó gyanús tartalmak. Ná
lunk az elmúlt tíz év alatt a tárca miatt több bírálat érte az 
újságokat, mint az összes többi műfaj miatt.

A 7 Napot ilyen veszély nem fenyegette. Viszont felütötte 
a fejét a sekélyes kompiláció. (Más újságokból, művekből ösz- 
szeszedett, gyakran rendszertelenül tálalt szöveg.) Jellem
ző példa erre A szexualitásról az ókortól napjainkig című 
összeállítás, amely negyvenvalahány héten (!) át boldogítot
ta az olvasót. Ezt a témát különben a budapesti Élet és tudo
mány dolgozta fel először.

Ha a 7 Nap tartalmi fejlődését vitathatatlanul bizonyító írá
sok témavilágát jobban megnézzük, kidomborodik az elmé
leti, művelődési és általában az elvontabb tartalmak túlsúlya. 
Az élet egyszerűbb témái kissé háttérbe szorultak. És mintha 
az újság megfeledkezett volna Vajdaságról, különösen a fal
vakról. A szakemberek szorgalmasan írták tanácsaikat, de a
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tapasztalt riporterek az országot járták, vajdasági faluriportok
kal leginkább a fiatalok próbálkoztak.

Ezt a jelenséget a laptanács is megfigyelte. 1982 májusá
ban Bezdánban (a Beti textilipari tmasz helyiségében) tartott 
ülésen arról volt szó, hogyan s miként foglalkozott a 7 Nap a 
mezőgazdaság és az élelmiszeripar kérdéseivel a stabili
zációs időkben. A Biacsi Antal bevezetőjét követő vitában el
hangzott vélemények szerint a mezőgazdasági termelők -  és 
a falusi olvasók általában -  több cikket szerettek volna olvasni 
életükről, munkájukról és az őket közvetlenül érintő társadal
mi, gazdasági és politikai kérdésekről.

A bezdáni tanácskozás nem maradt meddő. A vajdasági 
falvak és élelmiszeripari üzemek kérdései nagyobb teret kap
tak, sőt jelentős újítások is következtek (Az olvasó a riporter), 
előbb azonban meg kellett erősíteni a fáradékonyságra mind 
gyakrabban panaszkodó szerkesztőséget. Azután meg -  hí
ven a hagyományokhoz -  esedékessé vált kifürkészni, ho
gyan s miként vélekedik minderről az olvasó. Előtérbe jöttek 
közben az újságcsinálás rosszabbodó anyagi feltételeinek 
problémái. Ezekben a hónapokban a laptanács sokat dolgo
zott, 1981-ben -  például -  hét ülést tartott és minden fonto
sabb kérdés eldöntésében részt vállalt.

A káderhelyzet javult. 1980-tól Német János, Varga H. Ildi
kó, Krekity (Pausits) Olga és Biacsi Antal jövetele után a fiatal 
Komáromi Ákos csatlakozott (1982. augusztus 1-jén) a kol
lektívához, őt Csorba István, a Magyar Szó tapasztalt új
ságírója és szerkesztője követte (1983. április 1-jén), majd a 
Képes Ifjúság kötelékéből Dudás Károly érkezett (1983. de
cember 5-én) és végül Podolszki József és Reznicsek Kor
nélia egészítette ki a szerkesztőséget.

A bezdáni tanácskozást követő tárgysorsjátékot 1982. ok
tóber 22-én indították. Akkoriban 44000 7 Napot nyomtattak 
hetente. A redakció főleg a lap tartalmára és a rovatokra vo
natkozó nézetek, észleletek, javaslatok irányába kérdezős
ködött. Összesen 10069 olvasó válaszolt a kédésekre. Is
mét szűknek bizonyult a postafiók.

A tárgysorsjátékot lezáró élőújságot 1982. december 11-én 
rendezték Horgoson, a művelődési házban. A 7 Nap újságírói
-  Miskolczi József, Szőke Katalin és a többiek -  az élő szó
ban érvényesíthető sajtóműfajokban léptek fel, interjúkkal
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emelték a rendezvény időszerűségét. Természetesen má
sok is szerepeltek: Ferenczi Jenő, az Újvidéki Rádió művé
sze, a horgosi népi tánccsoport tagjai, a bűvészkedő dr. Ba
ráti József, Baranovszky Edit (aki bizonyos ideig az újság
írást gyakorolta a 7 Napnál) meg népdalokat énekelt sikerrel. 
Az első díjat -  a 750-es Zastava személygépkocsit -  Gordana 
Blesić hajdújárási olvasó nyerte.

Az ősz folyamán több emlékezetes esemény zajlott le a 
7 Napban és körülötte. Ezek közül a derűsebbek a lapfej
lesztés és a munkafeltételek jobbításának tárgykörébe tartoz
nak. A káderhelyzet javításán kívül a szerkesztőségi munka 
feltételeinek korszerűsítése, valamint a nyomtatás problé
májának tartós megoldása volt akkoriban a sürgős tennivaló. 
Ezt a tartományi tájékoztatási önigazgatási érdekközösség is 
méltányolta, és hatékonyan támogatta a fejlesztési tervbe ikta
tott célok megvalósítását. Szükség is volt erre nagyon, mert a 
Szabadság téri bérház félemeletén levő helyiségeket valóság
gal kinőtte a szerkesztőség, a nyomdában meg újra kiéleződött 
a többszínnyomású körforgógép problémája.

A redakció elhelyezése körül nagy álmok gomolyogtak. Sza
badkán úgy emlegették akkoriban a leendő sajtópalotát, mint va
lamikor a sugárutat. Meghatározott épületekről is be
széltek, ahol elfért volna minden szabadkai lap szerkesztősé
ge. A 7 Nap azonban nem várhatta tétlenül a bizonytalan ki
menetelű tervezgetések fejleményeit, saját erejéből (termé
szetesen az érdekközösség támogatásával) oldotta meg az 
elhelyezés kérdését.

Valamikor 1982 őszén elárverezték azokat a kopott író
asztalokat és egyéb bútorokat, amelyek több mint negyedszá
zadon át hűséggel szolgálták a 7 Napot, s sok jeles ese
ménynek voltak tanúi: közéleti emberek látogatásának, írók
kal, művészekkel, egyszerű honpolgárokkal, munkásokkal, 
földművesekkel, világhírű sportolókkal, országszépével, diplo
matákkal és más hírességekkel folytatott beszélgetéseknek. Ki 
gondolt az árveréskor arra, hogy a festett huzatú kopott 
székeken valamikor Veres Péter ült, Stevan Doronjski vitá
zott vastag füstfelhőben késő estig, Harangozó Vilmos mesélte 
tokiói élményeit, Ferenczi Ibolya szavalt szép verseket, Sáf
rány Imre szundikált, Szegedi Emil ecsetelte a régi sajtó
viszonyokat...
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Ne soroljuk tovább. A régi bútorok elkeltek, az 1912-ben 
fölavatott városháza épületének félemeletén pedig (Szabad
ság tér 1.) berendezték -  Biacsi Antal szavaival -  „a meg
felelő, rangos szerkesztői otthont” . A rangos otthont a sza
badkai sajtó napján -  1982. október 16-án -  jelképesen a 
Szocialista Szövetség Tartományi Választmánya Tájékoz
tatási Tanácsának elnöke nyitotta meg.

A városháza félemeletére költözött harminctagú dolgozói 
közösségben hamarosan kiírták a referendumot. Az történt 
ugyanis, hogy a Birografika munkástanácsa 1982. decem
ber 9-én eldöntötte: a vállalat eladja a GOSS KOMMUNITY 
névre hallgató körforgógépet. Természetesen akkor már a 
Birografika megegyezett az újvidéki Fórummal. A Fórum vál
lalta a 7 Nap előállítását, és erről december elején értesítet
te a szerkesztőséget. Sőt, az árajánlatot is elküldte. A Fórum 
ajánlatát a 7 Nap 1982. december 18-án, referendumon ho
zott döntéssel elfogadta.

A Birografika 4230000 dinárért adta el a gépet, amelynek 
könyvelési értéke 1982. december 31-én körülbelül 12 000000 
dinár volt. A különbséget a jövedelemből és a tartalékalap 
eszközeiből pótolták. A 7 Nap 2820000 dinárral járult hozzá 
az üzletkötéshez. így került a GOSS KOMMUNITY, viszony
lag olcsón, Újvidékre.

A gép leszerelése, elszállítása és újbóli felszerelése há
rom hónapig tartott. Ezért, 1983 nyarán, elég körülményesen 
készült a 7 Nap. Ismét szállítani kellett a kéziratokat, még 
hosszabb lett a lapzárta és a megjelenés közötti holt idő. A 
GOSS KOMMUNITY üzembe helyezésig (1983. október 15- 
éig) műszaki „szűk garat” szaporította a gondokat és a szük
séges papírmennyiség beszerzése körül is bajok adódtak.

Közben a példányszám emelkedett!
Nem sokkal a nevezetes horgosi élőújság után több mint 

ötvenezer 7 Napot rendeltek a terjesztők. Erről 1983. február 
18-án -  50160 példányban -  első oldalas cikk értesítette az 
olvasókat. Pár nappal később összeült a laptanács s megálla
pította: az ötvenezres példány mérföldkő az újság életében, 
de önelégedettségre nincs ok, mert még nagyon sok a fontos 
tennivaló. (Elemzőbben, elmélyültebben -  1983. március 
11.)

A laptanács támogatta a szerkesztőség lapfejlesztési tö- 
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rekvéseit, és 1983. március 18-án bekövetkezett a kettős új
ság utolsó megreformálása. Ezzel elkezdődött a fejlődési kor
szak harmadik szakasza, amely 1984. április 6-án, az egy
séges magazinszerű 7 Nap születésével zárult le.

Az 1983. március 18-i számtól kezdve a lap terjedelme 12 
oldal (négy oldallal kevesebb), a Melléklet terjedelme pedig 
44 oldal (nyolc oldallal több). Újabb szerkezeti módosítások, 
és végül a Forrás is átköltözött az újságból a Melléklet
be. A 7 Nap ára 20 dinár lett. És még abban a számban -  
nyilván tirázstartó szándékkal -  meghirdették a tavaszi tárgy
sorsjátékot. Az első díj egy nyolc lóerős törpe traktor.

A törpe traktort Gyurcsics Teréz topolyai olvasó nyerte, aki
nek nevét csaknem húszezer szelvény közül húzták ki 1983. 
május 14-én a péterrévei sorsoláson. Húszezer olvasó pályá
zott a traktorra... Lehet ezt azzal is magyarázni, hogy a 
tavaszi tárgysorsjáték nem igényelt túl sok fejtörést. De ne in
tézzük el ennyivel! Ez a szám másról is beszél. Egyebek kö
zött a tömeglap társadalmi és gazdasági helyzetéről, mun
kálkodásának indítékairól.

Az alábbi táblázat mutatja, hogy a 7 Nap 1979 és 1983 kö
zött jövedelmének egyre nagyobb hányadát az újságpiacon 
valósította meg:

A jövedelemforrások 
megnevezése

Eloszlása

1979-ben 1983-ban

Az újság ára 49,1% 59,2%
Tartományi érdekközösség 32,4% 25,4%
Hirdetések 12,7% 3,5%
Községi érdekközösség 5,3% 3,6%
Egyebek 0,5% 8,3%

összesen 100,0% 100,0%

A kettős újság korszakában, mint látjuk, az olvasók dinárjai
ból gyűlt össze a jövedelem nagyobbik része. Lecsökkent vi
szont a hirdetések részesedése a jövedelemforrások össze
gében. (A gazdasági propaganda tehát kevésbé befolyásolta 
a szerkesztési elvek alkalmazását.) Csökkent, viszonylago
san, az érdekközösségi pénzek részesedése is, s ezáltal nö
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vekedett a 7 Nap érveinek súlya az érdekközösségi eszme
cserékben.

Az újság ára körül -  ez is beletartozik a históriába -  éveken 
át érdekek ütköztek. Ez a dolgozók közösségében az ár és 
a példányszám kölcsönhatásainak szövevényében jutott ki
fejezésre. A szerkesztőség a példányszám megtartása és 
emelése érdekében, a lap nemzetiségi voltára és az olva
sók társadalmi megoszlására hivatkozva, igyekezett a lehe
tő legenyhébb emeléssel megúszni az inflációs ármódosí
tásokat.

Az érdekközösség tájékán viszont mindig akadtak, akik 
szerették volna minél magasabbra emelni a 7 Nap árát, hogy 
kevesebbet kérjen, illetve több pénz maradjon az elosztható 
közösben. Az efféle törekvéseket rendszerint olyan érvek 
kísérték, hogy a jugoszláv sajtópiacon a hasonló lapokat 
(többnyire a NIN-X, DanasX és a Dugát említették) lényegesen 
magasabb áron hozták forgalomba, mint amennyiért a 7 Nap
oX árulták. Ez, természetesen, számokkal is bizonyítható.

Felmerül a kérdés: miért hasonlították folyton a 7 NapoX 
az említett hírmagazinokhoz? Elsősorban azért, mert a 7 Nap
ban emlegették leginkább a hírmagazint, illetve a magazin
szerűséget. Nem volt túlságosan nehéz bebizonyítani, hogy a 
szelektív sajtó hiányát pótló nemzetiségi képes hetilap és a 
történésekre gyorsan reagáló politikai hírmagazinok között 
nagyok az eltérések.

A hírmagazin és a magazinszerűség körül támadt nézetel
téréseket az 1983. december 30-án, 53410 példányban ki
nyomtatott 68 oldalas szilveszteri szám sem oszlatta el. En
nek azt kellett volna megmutatnia, milyen lesz hamarosan az 
egységes külalakú 7 Nap. Láttatta is az új formát, de a 
tartalomról nem sokat mondott. A hírmagazin ismérvei viszont 
elsősorban tartalmi jellegűek.

Az olvasókat nem nagyon érdekelték ezek a dolgok és nyil
ván nekik volt igazuk. Elvégre a gyerek mégis fontosabb, mint 
a neve. A gyerek megszületett. Az olvasók örömmel fogadták, 
senki sem tiltakozott azért, hogy divatos hírmagazin helyett 
a Szocialista Szövetség tartományi választmányának képes 
hetilapját kapta pénteken reggel az újságárustól.

De az igaz, hogy az olvasók igényei és elvárásai nem csak 
a 7 Nap jövedelmének alakulásában, hanem szerkesztési
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politikájában is egyre hatékonyabb szerepet játszottak. Nyil
ván ezért törekedett és törekszik a 7 Nap, jobban, mint más 
újságok, az olvasókkal való kapcsolatok bővítésére. És nyil
ván ezért kellett itt fokozottabban ügyelni az eszmeiségre, 
hiszen az érdekek palánkjainak hasadékaiban folyton leselke
dett az ízlésrontó engedmények ördöge.
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A JÖVŐ 7 NAPJA

A sokat emlegetett jövő 7 Napja 1984. április 6-án (39. év
folyam 14. szám) mutatkozott be, 68 oldalon, fedőlapján Szal
ma László kollázsával. A színes borító hátsó oldalán és belső 
oldalain hirdetések. A harmadik oldalra települt impresszum 
előírás szerint közölte (akkoriban fogadták el a 7 Nap alapító 
okmányát) a kiadványra vonatkozó tudnivalókat: a kitüntetés 
adatait, a laptanács és a szerkesztőség tagjainak névsorát, 
a szerkesztőség címét, telefonszámát, az előfizetési ársza
bást meg ilyesmit. Az impresszum figyelmes olvasója arról 
is értesülhetett, hogy Vajdaság Dolgozó Népe Szocialista 
Szövetségének hetilapját 55330 példányban készítették azon 
a héten az újvidéki Fórum nyomdában, amelynek igazgatója 
Merkva László, műszaki szerkesztője pedig (nem azonos 
a grafikai szerkesztővel) Varga Ferenc.

Az impresszum mellett a szerkesztőségi vezércikk (Új kön
tösben) méltatta a „hosszú mérlegelés után” bekövetkezett 
esemény jelentőségét. Ezt a hosszú mérlegelést, mint emlí
tettük, szórványos viták kísérték (különösen a kettős újság 
korszakának harmadik szakaszában) a magazinszerűség, il
letve a politikai hírmagazin mibenlétéről. Közben a szerkesz
tőségben már mindenki a változást sürgette. A cselekvést.

Mészáros Zakariás tanulmányából (A 7 Nap hatásterületé
nek alakulása 1975 és 1984 között) tudjuk, már oly félelmek 
is settenkedtek, hogy „az olvasó hozzászokik a kettősséghez” 
és ennek levét majd a jövő 7 Napja issza meg. A tanulmány 
szerzője igen erős szavakat használt: „nagy megrázkódtatás
ban lesz részünk, ha sokáig várunk az új formátumra való 
áttérésre” . A megrázkódtatás elmaradt. De ne emlegessük, 
utólag könnyű okosnak lenni.

A szilveszteri szám után fölgyorsultak az áttérés előmun
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kálatai. Részt vett ebben a dolgozó közösség, a laptanács 
meg az alapító illetékes szerve. A laptanács 1984 január
jában a szabadkai Aurometal gyűléstermében, miután meg
hallgatta, megvitatta a főszerkesztő (Mészáros Zakariás) 
mandátumzáró beszámolóját, jóváhagyta az áttérés terveze
tét.

A tervezet megvalósításának megszervezése az új fő- 
és felelős szerkesztőre várt, akinek neve 1984. február 10-én 
volt olvasható ilyen minőségben először a 7 Nap impresszu
mában. Róla -  Biacsi Antalról -  már elmondtuk, hogy a 7Nap- 
ban kezdte közírói pályafutását és a szociológiai tárgykörök
ben jeleskedett. (Első díjat nyert a H íd  szociológiai-szociográ- 
fiai pályázatán.)

Az új főszerkesztő jelentette be a Melléklet 1984. március 
16-ai számában (Az olvasók igényei alapján), hogy „1984. áp
rilis 6-ától az egész 7 Nap változatlan tartalommal, magazin
szerű formátumban 68 oldalon jelenik meg. „Ebben a szöveg
ben, meg a három héttel később publikált Új köntösben című 
vezércikkben, laptörténeti szempontból több érdekes adat ta
lálható.

A szerző több mint ötszáz külső munkatársat, 55000 pél
dányt, 150000 olvasót említ. Elmondja, hogy az olvasók zö
me helyeselte a 7 Nap „magazinszerű” átalakítását. Erre 
szavazott a szilveszteri véleménykutatás adatszolgáltatói
nak 95,5 százaléka. Még azt is megtudjuk, hogy a GOSS 
KOMMUNITY nevezetű körforgógép „a lapon dolgozó nyom
dászok nagyon sok erőfeszítése, fáradságot nem ismerő 
vállalása, nagy szeretete ellenére” költözött Szabadkáról 
Újvidékre.

Egy másik információ szerint a Szocialista Szövetség tar
tományi választmányának tájékoztatási tanácsa is részle
tesen foglalkozott a 7 Nap átalakításával. 1984. március 28- 
án történt ez a választmány székházának ötödik emeletén. Az 
ülés arról nevezetes, hogy ismét felmelegítette a hírmagazin 
körül támadt nézeteltéréseket.

De akkor ez nem volt olyan nagyon fontos kérdés, mert a 
nyomdában már szedték a 7Nap 1984. április 6-i számának szö
vegeit. Az ülés résztvevői belenyugodtak abba, hogy a 7 Nap 
tartalma és arculata sajátos igények és lehetőségek szerint ala
kult ki és fejlődik tovább. A tanács támogatta az újítás tervét.
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A? egységesített 7 Nap első (laptörténeti szempontból na
gyon fontos) számába a következők írtak: Sándorov Péter, 
Komáromi Ákos, Orosz Ibolya, Brenner János, Krekity Olga, 
Németh János, Szőke Katalin, Farkas Zita, Rajkó Vulin, Vígh 
Rudolf, Petkovics Kálmán, Szabó-Hangya Teréz, Csorba 
István, Vébel Lajos, Miskolczi József, Balázs P. Tibor, Ko
peczky László, Engler Katalin, Barácius Zoltán, Herceg Já
nos, Milenko Beljanski, Molnár Cs. Attila, Kohlmann Anna, 
Enver Mehmedbašić, Jovan Mirčeski, Bori Imre, Dési Ábel, 
Dér Zoltán, Podolszki József, Elmer Anna, Burkus Valéria, 
Rajió Margit, Guclik György, dr. Vass Ádám, dr. Pimiszker 
Gyöngyi, dr. Vígh Mihály, dr. Vékony László, Kun Szabó Pál, 
Törköly István, Guelmino János, Szóvald Ferenc, Kopasz 
Aranka, Dorogi Sándor, dr. Baráti József, Grgo Vojnić Tu- 
nić, Pintér Ferenc, Pintér Lajos és Sefcsics Gábor. Az alá
írás nélkül megjelent szövegek szerzőit nem említettük.

Közreműködtek még az átvett szövegek szerzői: Branko 
Ćopić, Sékou Touré, La Fontaine, Josph Duvall; a fordítók: 
Bede Béla, Tóthfalusi István, Sárosi Károly, Kálnoky László; 
az interjúalanyok: Zvonimir Mišić, Stevan Košutić, Milán Jer
kén, Mirko Opara, Borút Okom, Franc Zore, Tanja Bošković, 
Csuka Zoltán és Brasnyó István; a rajzolók: Szalma László, 
Kaupert Pál, Predrag Karaksić és Főző József; a fotóripor
terek: Szabó Attila és Tari István; az (olvasók kérdéseket 
tettek fel, vagy vicceket közöltek): Bagi Dezső, Đorđe Vukelić, 
Orosz János, Marija Plekos, Magó István, Nagy Mihály, Major 
Pál, Sípos József, Deák József, Varga Ilona, Lengyel József 
és Kolity Szilveszter.

Csak a teljes névvel szereplő aktív munkatársakat soroltuk 
fel. A több mint kilencven nevet tartalmazó lista nem kíván 
bővebb magyarázatot. A szerkesztési politika nyitottságát és 
az újság szellemi mozgásterét érzékelteti. Egyebek mellett 
azt is, hogy a 7 Nap nem zárkózott sem regionális, sem nemze
tiségi keretek közé.

A passzív munkatársak (a levelező olvasók tartoznak ide, 
akik tanácsot kértek az újságtól vagy közleményekre reagál
tak) névsora még hosszabb lenne. Felsorolásra nem is vállal
kozhatunk, mert csak a Jó pajtás rovatban 152 név olvas
ható! A fiatalok -  fiataloknak rovat 40 olvasó kívánságát 
elégítette ki név szerint. Az Orvos a családban 7, a Jogi ta
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nácsadó 8, az Otthon és család 12, Az olvasó kérdez -  a szak
ember válaszol nevezetű rovat pedig 7 olvasó kérdésére vá
laszolt. Ha ehhez hozzáadjuk az RTV-műsor, az És most 
nevessünk... és a Vasárnapi fejtörő levelezőit, kiderül, hogy 
a passzív munkatársak száma megközelíti a négyszázat. És 
ez a szám, kisebb nagyobb eltérésekkel, hetente ismétlő
dik...

A 7 Nap levélforgalma a példányszám alakulásával pár
huzamosan fejlődött. 1984-ben (az átlagos példányszám 
53 737) 2794324 7 Napot nyomtattak és körülbelül negy
venezer levél érkezett a szerkesztőségbe. 1985 márciusá
ban (néhány hétig több mint 60000 7 Napot rendeltek a ter
jesztők) a tavaszi tárgysorsjátékra több mint 32 000 levelet ho
zott a posta. Ebből kikövetkeztethető, hogy 1985-ben az olva
sók száma százötvenezer fölé emelkedett, a visszajelzések 
fejlettségét érzékeltető levélforgalom ötvenezer körül moz
gott és az aktív külső munkatársak száma meghaladta az öt
százat.

Az egységes külalakban megjelenő lap tartalmi szerkeze
tének körvonalai már a kettős újság korszakának harmadik 
szakaszában (1983. március 30-ától) kirajzolódtak a Melléklet
ben. Az újság két részének összevonásakor a lap maradéká
nak rovatai szinte változatlanul mentek át az új keretbe. A 
vezércikk, például, a harmadik oldalra költözött, de csak át
menetileg, mert később helyet kellett szorítani a tartalom- 
jegyzéknek (E számunk tartalmából), ami elősegítette az 
eligazolódást, illetve a vaskos kiadvány szövegeinek áttekin
tését.

Az úgynevezett belpolitikai rész az 1984. április 6-i szám
ban a hatodik oldalon kezdődött, de később a két külpoliti
kai rovat (Heti eseménynaptár, A világ tükre) elé került és 
egészen a Forrásig (30-33. oldal) terjedt. Ehhez a tömb
höz tartozik természetesen a Szabadkai Újság is (52-56. ol
dal), ahol a község társadalmi, politikai és kulturális életére 
vonatkozó közlemények találhatók. A belpolitikai tömböt időn
ként feltűnő alrovatok (Események nyomában, Olvastuk, A 
7 Nap megkérdezte, Olvasóink levele nyomán, Disputa, Kifü
lelt párbeszéd) tették változatosabbá és színesítették.

Megállapíthatjuk, hogy a belpolitikai tömb felfrissült az új 
köntösű 7 Napban. Nem csak az áttekinthetőség folytán, ha
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nem témavilágában (társadalmunk leglényegesebb kérdései
re összpontosította a figyelmet) és az újságműfajok szem
szögéből is. Előtérbe kerültek az olvasót aktivizáló közlési 
formák és tartalmak, megnőtt az elmélyültebb elemző mun
kák becsülete, nagyobb teret kapott az interjú és változa
tosabb szerepet a riport. A politikai hírmagazinok főműfa
jának (időszerű kommentár) kifejlődése azonban a jövő ígé
rete maradt. És az is marad még soká, mert az a hetilap, ahol 
a lapzárta és a megjelenés között 48 óra holt idő és egyéb 
nyomástechnológiai megszorítások vannak, nem is nagyon 
számíthat az előrelépésre az időszerűség ösvényén.

A legemlékezetesebb publicisztikai teljesítmények közé azok 
a sok szereplőt mozgató csapatmunkák tartoznak, amelyek
kel már az előző korszakban is találkoztunk. Elsősorban Az 
olvasó a riporter sorolható ide. E gyűjtőcím alá kívánkozó 
vállalkozások az élet konkrét és valós kérdéseit hozták fel
színre Topolyán, Gunarason, Adán, Moholon, Kikindán, Kis- 
oroszon és másutt. A 7 Nap újságírói (Németh János, Krekity 
Olga, Szőke Katalin, Miskolczi József, Szabó-Hangya Teréz, 
Komáromi Ákos és Szabó Attila fotóriporter) közvetlen kap
csolatot létesítettek a polgárok és a szervezett közélet közsé
gi és helyi szervei és vezetői között. Az újság életbe me
rülésének ez a példája a régi mozgalmi sajtó munkálkodá
sára emlékeztet a gyökeresen megváltozott körülmények és 
feltételek között.

Meg kell azonban mondani, hogy ritkán találkoztunk olyan 
vállalkozásokkal, mint amilyen Az olvasó a riporter volt. Ta
lán azért, mert ez rendkívül munkaigényes sajtóműfaj csak 
jól összehangolt szervezéssel kivitelezhető. Ezzel magya
rázható, hogy a lendületes indulás folytatása később meg
szakadt. A kezdeményezés utóhullámaival azonban tovább 
gyűrűztek és megfigyelhetők a 7 Nap és az Újvidéki Televízió 
közötti együttműködésben (Világunk), meg az olyan szórvá
nyosan jelentkező rovatokban, mint az Olvasóink levele nyo
mán, Az olvasó írja, Az olvasó véleménye és a Disputa.

Az interjú műfajának fejlődésében elsősorban a témakör 
tágulása figyelhető meg. Ezt, egyébként, a 7 Nap vendégei
nek kiléte, foglalkozása, közéleti szerepe is érzékelteti. A 
megszólaltatottak között volt Branko Lazić egyetemi tanár, 
dr. Balla Ferenc orvos, Živan Marelj a tartományi kormány
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elnöke, Horváth József a Szocialista Szövetség Tartományi 
Választmánya Elnökségének elnöke, Wagner László az új
vidéki mozivállalat igazgatója, Milán Konjović festőművész, 
dr. Mihajlo Jović állatorvos, Mészáros András tartományi 
pénzügyi titkár, Boško Kovačević a Kommunista Szövetség 
szabadkai községi bizottságának elnöke, Varga László a 
tartományi tájékoztatási önigazgatási érdekközösség titkára, 
Jankó Pejanović, a Jugoszláv Labdarúgó Szövetség elnöke, 
Radoman Perković a tartományi tájékoztatási bizottság el
nöke, dr. Szanka László közgazdász, a Forrásban pedig 
Csuka Zoltán, Brasnyó István, Vujicsics Sztoján, Herceg Já
nos, Olajos Mihály, Pap József, Ács Károly, Bányai János, 
Juhász Erzsébet, dr. Szeli István, Cvetko Malušev és mások 
nyilatkoztak.

A beszélgetések szövegét gondozó újságírók közül Csor
dás Mihály, Podolszki József, Dévavári Zoltán, Biacsi Antal, 
Brenner János, Krekity Olga, Csorba István, Orosz Ibolya, 
Molnár Cs. Attila és Miskolczi József szerepelt leggyakrab
ban. De elmondhatjuk, hogy a szerkesztőség szinte minden 
tagja szerencsét próbált ebben a műfajban. Ez pedig előse
gítette a hosszadalmas monologizálás túlhaladását, illetve 
a műfaj kínálta változatos lehetőségek érvényesítését. Egy- 
egy interjú -  például Krekity Olga beszélgetése dr. Balla 
Ferenccel -  az olvasók véleménye szerint is a lap legszín
vonalasabb közleményei közé emelkedett.

A konkrét társadalmi, gazdasági, politikai jelenségeket, kér
déseket taglaló értekezések közül feltétlenül említést érde
melnek dr. Marijan Korošić zágrábi közgazdász írásai a gaz
dasági helyzetről, a gazdaságszilárdítási program megvaló
sításáról. A stabilizáció tárgykörében a 7 Nap munkatársai 
is otthonosan mozogtak. Több írás bizonyítja ezt, mint pél
dául: Csorba István (Gazdasági jelenünk összetevői), Brenner 
János (Bütykölt gépektől az amerikai divatszalonokig), Molnár 
Cs. Attila (Tízen összefognak) és ide lehet sorolni még Sző
ke Katalin néhány jelentkezését meg a különlegességeket 
kedvelő Miskolczi József sikerültebb vállalkozásait.

A politikai rendszer működésével sokkal többet foglalkozott 
a 7 Nap, mint az előző években. Ez leginkább Csorba István
nak köszönhető, aki időszerű kérdések magyarázásával hívta 
fel magára a figyelmet, bár tőle azt is meg lehet tanulni, hogy
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a tárgyilagosság hiányát az erőltetett szellemeskedés bajo
san pótolhatja. Szőke Katalin az önigazgatási viszonyok 
tárgykörében mozgott igen eredményesen, mint azt a for
rásadatok alapján készült írása (Drága főnök úr!) tanúsítja. 
Az iskolák környékén járatos Orosz Ibolya szövege (Marx 
osztálynaplóval -  Marx farmernadrágban) a szerző régebbi 
teljesítményeire emlékeztet.

Az eszmei fronton aktívabb szerepre vágyó hetilapnak több 
olyan szöveg közlésére kellene törekednie, amilyent -  pél
dául -  dr. Szám Attila írt a bölcsészek cavtati találkozójá
ról (Egymás véleményét tiszteletben tartva). Ez megvalósít
ható, hiszen a lehetséges szerzők köre tágult az utóbbi idő
ben és a szerkesztőségben is vannak tartalékok. A partizán- 
kodó Dési Ábelre gondolunk, meg a világnézeti kérdések 
bozótosában bátrabban cserkésző Podolszki Józsefre.

Podolszki József nevezetesebb írásai (Hurkot vet a nacio
nalizmus?, Ingatag mítoszok, Csalnak a gyerekek stb.) már 
fölvillantották az eszmei fronton aktívabb közírás kibontako
zásának lehetőségét a 7 Nap oldalain. Nála az átfogó in
formatív értékelés és kritikai hangvétel szerencsés ötvöző
dését figyelhetjük meg. Kár, hogy Podolszki József hiányt 
pótló kezdeményezése, a TV-napló megszakadt.

A riport! A 7 Nap egyik erős műfaja volt mindig, bár időn
ként háttérbe szorult. A kettős újság korszaka nem kedvezett 
a riportnak, mert a Mellékletet megszállták a rovatok, a lap
ban pedig folyton fogyott a hely. Megfigyelhető például, hogy 
a rovatosodással párhuzamosan elsorozatosodott Molnár Cs. 
Attila termésének a java (Nehézéletűek, Kifülelt párbeszéd) 
és megritkultak az új kezdeményezések.

Az egységes 7 Nap, ésszerűbb térelosztással, növelte a ri
port vetésterületét. A műfaj ismét kilombosodott, témavilága 
kitágult és ez sokban Dudás Károlynak köszönhető, akinek a 
7 Nap nyújtott megfelelő kifutópályát, illetve lehetőséget, hogy 
bebizonyítsa elsőségét a vajdasági magyar hírlapírás riporte
rei között. Nagy esélye van erre. Annál is inkább, mert tehet
ségét és íráskészségét tág területen igyekszik érvényesíteni: 
Huszár Ferenc öregvőfénytől Lepa Brenáig, Grgo Vukov szál
lásától az ipari üzemekig, Kapitány-rétről a filmesek közé 
(A késdobáló) vezeti hű olvasóit. És ők, az olvasók is, föl
figyeltek a riporterre. Hetilapunk legtömegesebb vélemény
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kutatásán Dudás Károly két írását (A század szépséges nő
vére, Békeoázis) emelték a legjobbak közé.

Az olvasók által kiemelt szövegek szerzői között Dudás 
Károly után leggyakrabban a másik vérbeli riporter, Molnár 
Cs. Attila és a műfajban sokat ígérő Krekity Olga következik. 
A kiemeltek között voltak még Herceg János tárcái, továbbá 
Burkus Valéria, Dévavári Zoltán, Németh János és Orosz 
Ibolya írásai. Ezek alapján akár jóslatokba is bocsátkozhat
nánk a riport és a színes újságműfajok jövőjével kapcsolat
ban. Érdemes lenne, már csak az ígéretes riporteri eré
nyekkel rendelkező fiatal újságírók (Komáromi Ákos, Rezni- 
csek Kornélia) bátorítása érdekében is...

A folytatásos tárcákat ez idő tájt Mészáros Zakariás (A győ
zelem napja elé, A népek ítélőszéke), dr. Mészáros Sándor 
(Vajdaság felszabadulásának küszöbén), Petkovics Kálmán 
(Vajdaság sorsa), Olga Jovanović Čerevicki (Nagy offenzíva), 
dr. Falusi László (A pokol tornácán) írták. Ebben a műfaj
ban kidomborodott az évfordulókhoz kapcsolódó történelmi 
témák túlsúlya.

Nem feledkezhetünk meg a belpolitikai tömb rendszeresen 
vagy ritkábban jelentkező külső munkatársairól sem. Vébel 
Lajos írásai némileg pótolják az időszerű kommentárok hiá
nyát. Milenko Beljanski neve, akár Vébel Lajosé, valósággal 
hozzánőtt a 7 Naphoz, Engler Katalin írásai és Kopeczky 
László két rovata nélkül (A 8. napon, Szabadkai utca) szür
kébb lenne a 7 Nap. A régi munkatársak közül Brindza Ká
roly, Lévay Endre, Garay Béla, Urbán János, Szekeres László 
jelentkeztek a megújult 7 Napban.

Az új munkatársak között említendő Rábai Tibor (akire az ol
vasók is fölfigyeltek), Magyar László (Ludas 650 éves), Soltis 
Gyula (Életalkony rózsaszínben), Tóth Sz. László (Az igazság 
vártáján, Rágalmazók), Túri Gábor, Szilágyi Károly, Varga 
Pólyák Klára, Szabó Zsombor, Kisimre Ferenc, Sándorov Péter, 
a külföldi riportokkal jelentkező Balázs Piri Tibor, Madarász 
Árpád, Gyermán Tibor, Sebők Zoltán, Keszég Károly...

Figyelemre méltó írást közölt a megújúlt 7 Napban Jonto- 
vics Rudolf nyugalmazott tábornok, Ljubomir Vukmanović, 
a Dnevnik szerkesztője, Luka Ivković, a Politika szabadkai 
tudósítója, Slobodan Stanojević, a Borba vajdasági szerkesz
tője és Grgo Vojnić Tunić statisztikus.
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A rovatok áttekintését a Forrással kezdjük. Mint tudjuk, 
egyidős a színes újsággal, 1985 végén töltötte be tizedik élet
évét, és az új 7 Napban négy oldala van. Legnevezetesebb 
vállalkozása a Híd  megjelenésének ötvenedik évfordulója 
alkalmából a főszerkesztőkkel készített interjúsorozat. Ezt 
több érdekes, leginkább alkalmi beszélgetés követte.

Az alkalomszerűség és a rendszeresen publikáló szerzők 
(Bori Imre, Dési Ábel, Dévavári Zoltán) határozzák meg jó
részt a rovat tartalmát. Évfordulók, díjak, elhalálozások, mű
vek megjelenése, tárlatok, bemutatók kínálják a közlési al
kalmakat. És ezeket Csordás Mihály rovata általában jól ki
használja. Segítenek neki, természetesen, a külső munkatár
sak is. Bori Imre mellett Vajda Gábor, Szőllősy Vágó László, 
Borbély János, Szűcs Imre, Fehér Ferenc, Végei László, Jung 
Károly, Horváth László, Aladics János, néha Tornán László 
írásai (fordításai) jelentek meg.

A szépirodalmi munkák (novellák, elbeszélések, versek) 
közlése is gyakran alkalmakhoz kötődött. Ez természetesen 
nem hátrány, az alkalmakat minden újság kihasználja, azon
ban a Forrás valamikor többet ígért. Határozottabb célt, na
gyobb tervszerűséget. De ez már vita tárgya. Ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy a 7 Nap kulturális rovatának terjedelme 
nem nagyobb, mint tíz évvel ezelőtt volt.

A 7 Nap legnépszerűbb rovata, az olvasók szerint, az 
Otthon és család. Nem sokkal marad le mögötte A világ 
4 sarkából és A szakember válaszol sem. Ezeket Elmer 
Anna szerkeszti. Melléjük kívánkozik még, a népszerűség 
szempontjából, az önállósult Orvos a családban. (Dévavári 
Zoltán viseli gondját.) Az említett rovatok foglalkoztatták a 
szakmunkatársak zömét.

A szakmunkatársak közül az utóbbi két évben leggyakrab
ban találkoztunk: dr. Lukač Tóth Ilona radiológus, Papp Mi
hály Magdolna gyógyszerész, dr. Fábián Imre szájsebész 
szakorvos, dr. Kabelik Ibolya, dr. Bíró Pál általános szak
orvos, Iván Pančić lélekbúvár, dr. Kovács Ferenc nőgyó
gyász, dr. Pataki Éva szemorvos, dr. Víg Mihály, dr. Gubás 
Jenő, Kun Szabó Pál pszichológus, dr. Pimiszker Gyöngyi, Ba- 
lázsevics István testnevelő és gyógytestnevelő tanár, dr. Bez- 
zegh Éva ideg- és elmegyógyász, dr. Fehér Ilona gyermek- 
gyógyász főorvos, dr. Varga Horgosi Zoltán, dr. Baráti Jó
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zsef ortopéd szakorvos, Jánossy Béla biológus, Gutási Rudolf 
biológus, Matijevics Lajos nyelvész, Iván Janković, Jeges 
Zoltán magiszterek, Mészáros Eszter gyámügyi előadó, Jáno
si József méhész, Dorogi Sándor mezőgazdasági mérnök, Du
dás Árpád bőripari mérnök, Tercsity Tibor díszmadártenyész
tő, Molnár László nemzetközi kutyaküllem bíró, Rajié Margit 
fodrásznő, Grunczlik György okleveles szakács, Vörös Mar
ton Erzsébet kozmetikus, Serbó Albert építészmérnök, Mirko 
Vigoda tűzvédelmi felügyelő, dr. Sajti Gábor állatorvos, 
Kobrehel Péter mezőgazdasági mérnök, Bacskulin István 
szőlész-borász üzemmérnök, Kopasz Aranka kertészmérnök, 
Szabó Albert építészmérnök, Sóti István növényvédelmi 
magiszter, dr. Vass Ádám jogász, dr. Kószó Sándor gomba
szakértő, Pintér Aurél mezőgazdasági mérnök, Szávold Fe
renc állatorvos, Matisa László baromfi szakállatorvos, Iván 
Stipić mezőgazdasági mérnök, Király János kisállatokat ér
tékelő bíró, Ábrahám Mihály és Kovács József mezőgazdasá
gi mérnökök nevével.

Kicsit hosszú a névsor, mégsem biztos, hogy mindenkit fel
soroltunk. Megemlíthettük volna még Törköly Istvánt, aki 
nagy szakértelemmel írt a vadászatról, a horgászrovatot 
ápoló Guelmino Sándort, Gulyás Nándort, Cservenák Jánost, 
a Fiatalok -  fiataloknak című rovat lemezszakértőit, de így 
is látszik, hogy a 7 Napnak egyre több szakmunkatársa van, 
tehát sokféle igényt, érdeklődést, kívánságot, szükségletet 
elégít ki. (Szerbhorvát nyelvterületen az efféle igények kielé
gítését szakosított lapok szolgálják. A hírmagazinok nem 
foglalkoznak ilyesmivel.)

Alighanem itt, az igények és üzenetek sokfélesége körül 
kell keresni a 7 Nap elterjedtségének és népszerűségének egyik 
titkát. Persze, a felsorolt rovatokhoz hozzá kell még adni az 
Orosz Ibolya gondozásában megjelenő Jó pajtást, a Vasár
napi fejtörőt, a Szőke Katalin által szerkesztett Term észet- 
Tudomány-Technikát és az új 7 Napban elég szűk keretek 
közé szorított És most nevessünk! című rovatot amelyet 
Horváth György szerkeszt.

A másik titkot -  ha titok -  az RTV-műsorajánlat és a mű
sorközlés rejtegeti. A két rovat a 7 Nap terjedelmének 68 ol
daláról 10 oldalt foglal el. Ezek tartalma köti össze a nyom
tatott újságot a rádióval meg a televízióval. Adatokkal bizo-
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nyitható, hogy a 7 Nap példányszáma az ötvenes évek vé
gétől a hetvenes évek közepéig a rádió- és tévékészülékek 
szaporodásával párhuzamosan emelkedett. A nagy vissza
esést is ez a rovat okozta, mert az olvasók jelentős hányada -  
körülbelül 35 százaléka -  az rtv-műsor miatt vásárolta rend
szeresen a 7 Napot.

Ma már más a helyzet. Az adatszolgáltatók zöme az olvas
mányosságért veszi elsősorban a lapot, csökkent a kimon
dottan műsorkedvelők részesedése, de azért senki sem sze
reti -  ezt Krekovics Ferenc szerkesztő tudja legjobban - , 
ha kedvenc hetilapja pontatlanságokat közöl. Még akkor sem, 
ha az ígért műsorszám a rádió vagy a televízó miatt marad el. 
A 7 Nap versenyképessége a sajtópiacon még mindig függ 
a közölt műsor pontosságától és megbízhatóságától.

Két év múlt el az egységes külalakú 7 Nap bemutatkozása 
óta. Nehéz két esztendő. Válságos gazdagási helyzet, a po
litikai rendszer körül támadt nézetkülönbségek, továbbá a 
küldöttválasztási és kongresszusi előkészületek jegyében. 
A válságos idők nem kímélték az újság munkálkodását sem. 
Az infláció következtében, illetve az előállítási költségek nö
vekedése folytán az utóbbi két évben is többször változott 
a lap ára. Az 1984. április 6-i számot 20 dinárért árulták, az 
1985. december 27-i szám 100 dinárba került. Az áremelés
sel magyarázható, hogy az 1985 tavaszán elért 60000-es 
csúcs után visszaesett a példányszám.

Az utóbbi két évben a szerkesztési politika eszmei kérdései 
rendszerint az anyagi problémákkal együtt jelentkeztek s 
kerültek napirendre. Hasonló tárgysorozattal hívták össze, 
egyebek között, a Szocialista Szövetség Tartományi Vá
lasztmánya Tájékoztatási Tanácsának és a 7 Nap laptaná
csának együttes ülését is. Az értekezleten (1984. május 23- 
án Szabadkán, a 7 Nap szerkesztőségében) az újságra vá
ró feladatok meghatározása és részletezése mellett azt is 
megállapították -  Sebők Sándor, dr. Szám Attila, Radoman 
Perković, Varga László, Szabó Ferenc, Mészáros Zakariás, 
Biacsi Antal, Fejes Szilveszter, Olajos Tibor és Nikola Lukač 
felszólalása után - ,  hogy „romlik a lap anyagi helyzete és a 
dolgozói közösség egyre nehezebben tart lépést a nyomdai 
szolgáltatások drágulásával” (Hagyományaink és felada
taink).
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A Fórum nyomdájában sem ment minden simán. Főleg a 
számlákra és az újság szállítása körül észlelt hibákra pa
naszkodtak a 7 Nap szerkesztői. A két vállalat vezetői, az ala
pító képviselőjének és a tartományi tájékoztatási érdekkö
zösség titkárának közreműködésével, megvizsgálták és tisz
tázták a sérelmeket. A beszélgetés után ritkultak a panaszok, 
bár később is előfordult, hogy újságküldemények hiányosan 
érkeztek rendeltetési helyükre.

Közben Csantavéren a művelődési ház zsúfolt termében 
sikeres élőújsággal befejeződött (1984. június 9-én) a 7 Nap 
tavaszi tárgysorsjátéka. Két óvodás húzta ki -  10128 boríték 
közül -  a 23 nyertes nevét. Az első díjat (motorkerékpárt) 
Vass Ferenc kisoroszi olvasó nyerte. Ez az akció Egy fontos 
mondat jeligével indult, többnyire a játék kedvéért, mégis 
tízezer olvasót csábított...

A laptanács októberi ülésén ismét a szerkesztési politika 
eszmei kérdései kerültek előtérbe. Nem véletlenül, hiszen 
azokban a napokban még tartott a JKSZ Központi Bizottsága 
13. ülésének határozati javaslataival kapcsolatos pártvita. 
A tanács üléséről Mészáros Zakariás számolt be (Eszmei 
és akcióegység -  és a 7 Nap) a lap 1984. október 12-i szá
mában. Tőle tudjuk, hogy a laptanács tagjai (Makó Ferenc, 
dr. Szám Attila, Szabó Ferenc, Sebők Sándor, Mészáros Za
kariás, Olajos Tibor, Piukovity Teréz és Borsos Katalin) a 
Kommunista Szövetség szerkesztőségi alapszervezetének 
értékelése alapján tárgyaltak az újságról.

Érdekes, hogy a 7 Napban megjelent közlemény megálla
pításai eltérnek a régebbi értékelésektől. Az előző tanácsülé
sekről szóló tájékoztatók kicsit az emelkedő példányszám 
bűvöletében fogantak és lépten-nyomon az olvasó vélemé
nyére, érdekeire hivatkoztak. Itt viszont arról is szó esett, 
hogy a szerkesztőségben sincs minden rendben.

Bajok voltak „a kollektív felelősséggel” , a Kommunista Szö
vetség alapszervezetének munkája meg „az elmúlt néhány 
hónap folyamán meglehetősen egysíkú volt” . Az alapszerve
zet elsősorban „fegyelmi kérdésekkel foglalkozott” és „nem 
fejlődött kellőképpen a pártélet” . Az októberi tanácsülés elő
mozdította a viszonyok rendezését. A fontos tennivalók kö
zött, az anyagiak javítása mellett, helyett kapott az is, hogy 
„esedékes a lap tartalmi megújítása” .
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Az év vége felé -  pontosabban 1984. október 23-án -  meg
alakult, küldöttségi alapon, a 7 nap új laptanácsa. A tanács 
elnöke dr. Szám Attila egyetemi tanár lett. Tagjai pedig Biacsi 
Antal, Boros István, Dévai Gyula, Fejes Szilveszter, Gajódi 
Antal, dr. Káich Katalin, Kobrehel János, Komáromi Gizel
la, Mészáros Zakariás, Miskolczi József, Sebők Sándor, Sző
ke Katalin és Tóth Horgosi Pál.

A régi és az új laptanács együttes ülésére 1984. december 
26-án került sor. Az őrségváltással kapcsolatban el kell mon
dani, hogy a régi tanács -  Bábi József és Sebők Sándor vezeté
sével -  öt év alatt 27 ülésen tárgyalta a 7 Nap tevékenységé
nek és fejlesztésének ügyeit. Értékeléseivel és döntéseivel 
sok összetett kérdés megoldását segítette. Megbízatásának 
tartama alatt sokat változott, fejlődött a 7 Nap.

Az új laptanács kitaposott ösvényen és a lendületes ha
ladás hónapjaiban indulhatott tovább. 1985 februárjában 
dr. Szám Attila elnökletével Zentán ülésezett. Értékelte a 
szerkesztőség munkáját és tájékozódott a lap hatásterületé
nek alakulásáról. Az üléssel foglalkozó közlemény (Az olva
sókkal karöltve) termékeny vitát említ, amelyben -  (a tanács 
tagjain kívül -  részt vett „a zentai olvasók egy csoportja is” 
(Kecskés Ibolya, Guelmino János, Beder István, Janacsek 
Margit és mások).

A vitában több szempontból vizsgálták a 7 Nap munkáját. 
Szó esett a lap helyéről és szerepéről a nyilvános tájékoz
tatás rendszerében. Konkrétabban beszéltek a szerkesztési 
politika társadalmasításáról. A tartalom és a tartalmi szer
kezet kérdései a figyelem középpontjába kerültek. A felszó
lalók méltatták a 7 Nap erényeit (bátrabb, eredetibb, újsze
rűbb hangvételét) és bírálták a „rovatpolitikáját” (a töltelék
anyagok túlnövik az anyalapot). A zentai tanácsülés legfőbb 
ismérve a problémák többirányú megközelítése és a jó szán
dékú kritikai hozzáállás.

Az új laptanács megalakulásával természetesen módosult 
a 7 Nap impresszuma. Ennek alapján közöljük a szerkesz
tőség tagjainak névsorát: Fejes Szilveszter igazgató, Biacsi 
Antal fő- és felelős szerkesztő, Szalma László grafikai szer
kesztő, Csorba István, Csordás Mihály (Forrás), Dévavári 
Zoltán (Orvos a családban, lektor), Dudás Károly, Elmer An
na (A világ 4 sarkából, Otthon és család, A szakember vála
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szol), Kaupert Pál, Komáromi Ákos, Krekity Olga, Krekovics 
Ferenc (Fiatalok -  fiataloknak, RTV-műsor), Mészáros Za
kariás (Vasárnapi fejtörő), Miskolczi József (néhány hónapon 
át a fő- és felelős szerkesztő helyettese volt), Molnár Cs. Attila, 
Németh János (Heti eseménynaptár, A világ tükre), Orosz 
Ibolya (Jó pajtás), Podolszki József, Reznicsek Kornélia, 
Sárkány Szilveszter (Dési Ábel), Szabó Attila, (fotóriporter), 
Szőke Katalin (Természet, tudomány, technika), Tomas Teréz 
(A szülőföld üzenete), Varga H. Ildikó (lektor) és Dragica 
Bakalić (szerkesztőségi titkár).

A szerkesztőségben, mint látjuk, 25 alkalmazott dolgozott. 
Azonban a dolgozói közösséghez tartoztak még a kiadóhiva
tal tisztviselői, valamint a segédszemélyzet. Név szerint: Ka- 
zazić Márta, Kopeczky Jusztina, Babarci Mária, Lackó Ildikó, 
Szebenyi Klára, Hajagos Anna és a nélkülözhetetlen Főző 
József. Tehát: összesen 32 tagja volt 1985-ben a 7 Nap 
Lapkiadó Munkaszervezet dolgozói közösségének.

Közvetlenül a laptanács zentai ülése után 54380 példány
ban jelent meg a 7 Nap. Három héttel később 60810 7 Napot 
nyomtattak! Ebben a számban (1985. március 22-én) közölte 
az újság az új, 7 x7  kérdés elnevezésű tárgysorsjátékának 
első kérdőíves szelvényét. A vállalkozás 7 szelvényt tartal
mazott, minden szelvényen 7 kérdés (összesen 49) volt.

A kérdőívek kitöltésére 77 értékes nyeremény és 77 vi
gaszdíj buzdította az olvasót. Az értékes nyeremények lajst
romának élén Wartburg-Trans 50 lóerős tehergépkocsi állt, 
azt vasbetonból készült autógarázs (a szabadkai Integrál 
ajándéka) kísérte, majd Tori motorkerékpár következett...

Volt ezen a listán még sok egyéb: hétnapos üdülés Raden- 
cin; 111 kendermagos naposcsibe 20 kiló töménytakarmány- 
nyal; 10 kiló füstölt házikolbász; gyümölcsfa- és szőlőoltvány, 
szakajtónyi gomb, családi vacsora a Cserga csárdában és 
ki tudja még, mi minden.

A sorsolás Kishegyesen volt (1985. június 1-jén) a szövet
kezeti otthon színháztermében. Összesen 31255 olvasó 
küldte el a kitöltött szelvényeket (a szabadkai posta már 
méltatlankodott) és reménykedett a szerencsében. A szeren
cse Augusztinov József feketicsi munkásnak kedvezett, övé 
lett a teherautó. A garázs Kanizsára költözött, Apró Angéla 
diáklány nyerte. A motorkerékpár Vlado Zvekanov szabadkai
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olvasó tulajdona lett. A többi nyertes neve is benne volt az 
újságban.

A 31 255 levélboríték, a levélborítékokban levő 218 875 kér
dőív és a kérdőíveken levő 1 530025 kérdésre adott válasz 
a 7 Napé maradt. Ugyan mit kezdett a tömérdek adattal? Mé
száros Zakariás nekiveselkedett, majd ő feldolgozza, de csak 
320 borítékot bontott fel. Minden századikat. A statisztikában 
jártasabb Biacsi Antal a komputert hívta segítségül. Azonban 
az elektromos számítógép sem dolgozza fel az egész anya
got. Egyelőre a borítékok tíz százalékát bízták rá. Hát ilyen 
gondokat okozott a legtömegesebb véleménykutatás.

Mit várhatunk a komputertől? Valószínűleg megmondja 
majd, hányán olvassák a 7 NapoX, melyik korosztályhoz 
tartoznak, hány iskolát végeztek, mivel foglalkoznak, melyik 
szociális csoportba sorolhatók, tetszik-e nekik új formája, 
színezése, tördelése, elég nagyok-e a betűk, miért vásárol
ják a 7 NapoX és rajta kívül még milyen újságokat olvasnak, 
közérthetően ír-e és jól ír-e társadalmi valóságunkról, a vi
lág dolgairól, megfelelnek-e a rovatai stb. stb. Feltehetőleg 
azt is megmondja majd a számítógép, hogy a 7 Nap 1985 ta
vaszán megjelent hét számában körülbelül melyik írás tetszett 
legjobban az olvasónak és melyiket vélte legszínvonala
sabbnak.

Bízzunk a komputerben!

Szivác, 1985. december 7-e, Szenteleky-napok. Az esti mű
sorszám a negyvenéves 7 Nap élőújságját ígérte. A délelőtti 
események meg a kiadós ebéd után aggódva tébláboltak a 
szerkesztők a színpad körül, a kiállítási teremben, ahol 
Nagyapáti Kukac Péter képeit nézegették, meg az emlék
szobában. Féltek, nem lesz közönség, kevés az olvasója 
Szivácon a 7 Napnak. A délelőtti vendégek nagy része 
ebéd után elutazott.

De estefelé mégis benépesült a terem, még hátul a szék
sorok mögött is ültek néhányan. Megkezdődött az élőújság. 
A főszerkesztő bevezetőt mondott, Fehér Ferenc szép ver
set, Herceg János prózában idézte Szenteleky Kornél emlé
két, Dévavári Zoltán ismeretlen leveleket ismertetett, fel
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lépett Milenko Beljanski, Dudás Károly, az újságírók (Tomaš 
Teréz, Miskolczi József, Németh János) interjút készítettek 
Tóth Istvánnal, a tartományi kormány tagjával, meg a helyi 
vezetőkkel. Az emberek odafigyeltek...

Itt hátul a széksorok mögött, ahol az asztalok voltak, s a 
kancsókban némi borital is lötyögött, középkorú honpolgár 
izgett-mozgott, s olykor magyarázatot fűzött a kérdezett he
lyi vezetők nyilatkozataihoz. Ha szépirodalom volt, leült, 
ha interjú következett, mindig felállt. Mondtam neki, menjen 
előre, kérjen szót, ez olyan műsor, ahol lehet kérdezni, de 
csak húzódozott.

Mikor aztán befejeződött az élőújság és a színpadon meg
kezdődött a tánc, elém állt és nagyon komolyan azt mondta: 
„Jöjjön, majd én megmagyarázom magának, hogyan s mi
ként állnak Szivácon a közművesítési dolgok.” Akkor ismer
tem fel -  az olvasó volt. Az élő olvasó, akivel a komputer sem 
tudna mit kezdeni.

A sziváci élőújsággal jubileum kezdődött. A negyvenéves 
7 Nap születésének napján ne feledkezzünk meg azokról 
sem, akik írtak, segítettek az újságnak és már nincsenek. Az 
utóbbi öt évben eltávozott: Kenyeres Kovács Márta (1933—
1984), Komáromi József Sándor (1911-1985), Németh P. 
István (1922-1985), dr. Vass Ádám (1937-1985), Lévay 
Endre (1911-1985) és a jó öreg Szele Mihály bácsi (1900—
1985).



A valamikori Đudućnost nyomda épülete Újvidéken a Néphősök utcában. Innen indult 
negyvenéves útjára a 7 Nap 1946. április 5-én

1951. július 1-jén megszűnt a Testvériség-Egység nagyvállalat és egy sereg önálló vállalat 
alakult. Az akkor induló Új Falu című hetilap és a kéthetente megjelenő Pionírújság társu
lásával létrejött a 7 Nap Lapkiadó Vállalat, s Újvidéken a Jovan Đordević utca 2. szám alatt 

működő újságház harmadik emeletén kapott helyet



A Jovan Đorđević utcai újságházban az önállósult napilapok fejlődésével szűkösnek bizo
nyult a hely. Aztán Szabadkán is mind hangosabban emlegették a magyar nyelvű újság 
hiányát... Megszületett a döntés. Az újvidéki korszak lezárulásáról 1953. február 22-én 
értesültek hiteles forrásból a 7 Nap olvasói: „A 7 Nap legközelebbi száma Szabadkán jelenik 

meg..." Hetilapunknak a Minerva épületében szorítottak helyet

1956. december 23-án a szerkesztőség elhagyta a Minerva épületét. Új címe: Szabadság 
tér 2, félemelet. Szomszédságában működött a Subotičke novine és a Magyar Szó 
szabadkai kirendeltsége, de a bérház félemeleti helyiségeit a nyolcvanas évekre, való
sággal kinőtte a 7 Nap. 1982-ben a redakció a régi vársoháza félemeletén kapott meg

felelő szerkesztőségi otthont



1982 őszén a Birografika nyomdában újra kiéleződött a többszínnyomású körforgógép 
problémája. A munkástanács december 9-én eldöntötte, hogy a vállalat eladja a GOSS 
KOMMUNITY névre hallgató nyomdagépet. Természetesen akkor már a Birografika meg
egyezett az újvidéki Fórummal. A Fórum vállalta a 7 Nap előállítását és erről december 
elején értesítette a szerkesztőséget. A szabadkai Birografika nyomda 1983. július 8-i 

dátummal nyomta az utolsó 7 Napol

A GOSS KOMMUNITY körforgógép leszerelése a Birografikában és újbóli felszerelése 
a Fórum nyomdában három hónapig tartott. Ez idő alatt a 7 Nap újság részét a Dnevnik 
nyomdájában nyomatta a Fórum. A Szabadkáról hozott többszinnyomású körforgógép
1983. október 15-e óta üzemel újra a Fórum nyomdában. Azóta rajta készül a 7 Nap



A Szabad Vajdaság, az Ifjúság Szava és a Híd útrabocsátása után a szabadság és a béke 
második évében újabb termékkel gyarapodott a vajdasági magyar sajtó. Tizenkét oldalon 
és néhány ezer példányban bemutatkozott a Vajdasági Népfront új hetilapja -  a 7 Nap. 

Az első szám 1946. április 5-én hagyta el az újvidéki Budućnost nyomda épületét



A képes 7 Nap első száma 1950. október 4-én hagyta el a nyomdát. Formátuma kisebb, 
25x19 cm.) terjedelme 24 oldal. A terjedelem egyharmada képanyag, kétharmada kör
forgógépen nyomtatott szöveg. Az újvidéki Budućnost és a Zvezda nyomdában készült



Az első szabadkai szám 1953. március 1-jón hagyta el a nyomdát. Könyvnyomógépen 
készült, jó minőségű papíron. Terjedelme 12 oldal



A Szocialista Szövetség Tartományi Választmányának Elnöksége 1975. december 19-én 
tárgyalt a 7 Nap korszerűsítéséről. A nyilvánosságra hozott tájékoztatás szerint az alapító 
jóváhagyta az elképzeléseket. Akkor már a Szabadság téri szerkesztőség és a Birografika 
kertvárosi nyomdája között nagy volt a forgalom... Pontosan egy hét múlva -  1975. 
december 26-án -  elhagyta a nyomdát 32 újságoldalon (42x27 cm.) 14 kisoldalas (30x23 cm) 

melléklettel és tarka falinaptárral a színes újság első száma



1984. április 6-tól az egész 7 Nap magazinszerű formátumban 68 oldalon jelenik meg. Két 
év múlt el az egységes külalakú 7 Nap bemutatkozása óta. Megállapíthatjuk, hogy a belpo
litikai tömb felfrissült az új köntösű lapban. Nemcsak az áttekinthetőség folytán, hanem téma- 
választásban (társadalmunk leglényegesebb kérdéseire öszpontosította a figyelmet) és az 
újságműfajok szemszögéből is. Előtérbe jöttek az olvasót aktivizáló közlési formák és tar
talmak, megnőtt az elmélyültebb elemző munkák becsülete, nagyobb teret kapott az interjú 

és változatosabb szerepet a riport



Az első rendkívüli szám kiadása szintén a fontos események közé tartozik. 1960. május 
29-én másodszor látogatott Szabadkára Josip Broz Tito. A látogatás három napig tartott. 
Pénteken délután kezdődött. A 7 Nap munkatársai idejekorán értesültek az eseményről. Va
sárnap délelőtt megjelent a 7 Nap rendkívüli száma. Jó papíron nyomtatták, sok képpel. 

Percek alatt szétkapkodták. Tito elnök is átlapozta



1980. május 4-én, vasárnap a késő délutáni órákban a 7 Nap minden újságírója a szerkesz
tőségbe sietett. Rövid eligazító értekezlet után kattogni kezdtek az írógépek. A fekete ke
retes újság 24 oldalon és 50 000 példányban 1980. május 9-én jelent meg. Rendkívüli szám. 

Az első oldalon fekete keret, fénykép és négy tömör betű: TITO



1969. április 19-én az akreditált újságírók Újvidéken csatlakoztak Tito elnök kíséretéhez, 
aki vajdasági körútra érkezett. Tito elnök bácskai körútjáról szóló riportokat és tudósításo
kat Tito Vajdaságban gyűjtőcím alatt olvashatták a hetilap olvasói a 7 Nap 1969. április 25-i 

számában

Az 1970. január 1-jén kiadott újévi számban 73 szerző szerepelt. A lap tartalmából magasan 
kiemelkedett Lukács Györggyel készített interjú: Az egész ember -  közéleti ember is címmel



Az indulás tizedik évfordulójáról meg sem emlékezett a 7 Nap. A tizenötödik évfordulót vi
szont fóleg az elsó tömeges tárgysorsjáték tette emlékezetessé, amelyet a szerkesztőség 
1961. február 24-én hirdetett meg. Ekkor került az újság közvetlenebb és szorosabb kapcso

latba az olvasókkal. A jubileumi szám 1961. április 14-én jelent meg



1965-ben a gazdasági reform intézkedései következtében tovább drágultak a nyomdai 
szolgáltatások és növekedett a papír ára. A 7 Napnak is két lehetőség között kellett válasz
tania: vagy az árat emeli, vagy a terjedelmet csökkenti. Az utóbbit választotta. A húsz oldalra 
csökkent hetilap példányszáma azonban inkább esett mint emelkedett. Szaporodtak a vál
lalat gazdasági gondjai és készülődni kellett az indulás huszadik évfordulójának megünnepe- 
lésére. Ez volt a legszerényebb jubileum a 7 Nap történetében. A jubileumi szám 1966. ápri

lis 15-én jelent meg



A 7 Nap elindulásának negyedszázados évfordulója alkalmából a jubileumi szám 1971. áp
rilis 2-án jelent meg. A régi városháza tanácstermében tartott díszülésen Tito elnök képvi
seletében Sreta Kovačević a tartományi képviselőház alelnöke kitüntetést adott át. Josip 
Broz Tito köztársasági elnök 1971-ben, megjelenésének huszonötödik évfordulója alkalmá
ból, a haladó eszmék terjesztésében, a munkásönigazgatás és a szocialista társadalmi vi
szonyok erősítésében és fejlesztésében, valamint a testvériség és egység szellemének né
peink közötti ápolásában elért kiváló eredményeiért a Testvériség és Egység Aranykoszorús 

Érdemrendjével tüntette ki a 7 Napot



Elindulásának harmincadik évfordulóját új köntösben és újuló tartalommal ünnepelte a 7 Nap. 
Az 1976. április 19-én megjelent jubileumi szám vezércikke megállapítja, hogy az elmúlt har
minc év alatt a 7 Nap szorgalmas dolgozói közössége sokat tett a vajdasági magyar nyelvű 

újságírás színvonalának emeléséért



A kettős újság fejlődésének második szakasza (1981. március 6. -  1983. március 18.) a har
mincötödik évforduló előkészületeinek jegyében kezdődött. A jubileumi szám 1981. április 
3-án jelent meg. A jubileum évében és később, a lapreformig, erőteljes tartalmi fejlődés 

figyelhető meg az újság és a MELLÉKLET oldalain
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