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Szüleimnek

BEVEZETŐ

Versec, Kikinda és Pancsova mellett 1918-ig Nagybecskerek,
Torontál vármegye egykori székhelye volt a mai Bánát területén
(Rábétól Fehértemplomig) a legjelentősebb szellemi központ. Ezt
nem csupán földrajzi fekvése biztosította, hanem gazdag és sokrétű
művelődési élete. Nagybecskerek szellemi örökségének egy jelentős
részét gazdag lapkiadása alkotja, amely - mint látni fogjuk - , csak az
1918 előtti időszakban több mint ötven címszót számlált. Ezek között
voltak egyszerű szakközlönyök, de vajdasági viszonylatban is jelen
tős lapkiadási vállalkozások. Említsük csak például a Torontáli, a kö
zelmúltig leghosszabb életű vajdasági magyar napilapot.
A becskereki sajtó története mindeddig nem volt átfogóan feldol
gozva, noha voltak próbálkozások bibliográfiai, illetve szakmai feltérképezésére. Egyes szerzők résztanulmányokban is foglalkoztak
vele.
Félix Milleker, Réz Henrik, Alexander Krischan, majd Josef Küst
a bánáti német sajtó történetét kutatva térképezték fel a becskereki
német lapokat is, igaz, jobbára csak távirati stílusban, néha foghíja
sán, inkább csak a számontartás, mintsem a bemutatás és méltatás
igényével.
A becskereki szerb lapok számbavételét az egyetemes szerb sajtó
történetén vagy annak részterületein belül végezték el: előbb Jovan
Skerlié, majd Vük Dragović, Triva Militar, Vasilije Đ. Krestié, Sava
Palančanin, Dusán Popov és Jeremija D. Mitrovié.
A becskereki magyar sajtó történetéhez szolgáltatott adatokat Borovszky Samu, Szinnyei József, Kiszlingstein Sándor, Juhász Ferenc,
Csuka Zoltán, Lőrinc Péter, Kalapis Zoltán, Somfai János, Lakatos
Éva - hogy csak a legjelentősebbeket említsük - , de a két megjelent
várostörténet is: Aleksandar Stanojlovié Petrovgrad című monográfi
ája (1938) meg a Zrenjanin monográfia (1966). Szintén gazdag anya
got biztosítottak a Torontál és a Wochenblatt évfolyamai is. El kell
azonban mondanunk, hogy újabban az Akadémiai Kiadó gondozásá7

bán jelent meg átfogó magyar sajtótörténet (A magyar sajtó történe
te /-//. Budapest, 1979-1985), amely az 1705 és 1892 közötti egye
temes magyar sajtótermést tekinti át, sajnálatos módon mellőzi a
becskereki/bánáti magyar lapokat, olyannyira, hogy még a Torontáli
sem említi!
A becskereki sajtóval kapcsolatos összefoglaló munkaként kell
számon tartanunk Jovan A. Zamurovié szakdolgozatát Novinarstvo i
štamparstvo u Zrenjaninu címmel. Ugyancsak feltérképező szándék
kal készült Dragoljub D. Čolić néhai becskereki helytörténész műve
is (Podaci o zrenjaninskim listovima [1973]), amely kéziratban ma
radt fenn. A becskereki lapokat veszi sorra Dušica Cvejié is magisz
teri dolgozatában (Štamparska i izdavačka delatnost u Zrenjaninu od
početaka do 1941. godine [1979]). Újabban a belgrádi Irodalmi és
Művészeti Intézet a szerb periodika feltérképezésének nagyméretű
vállalkozása keretében jelentetett meg egy gyűjteményes munkát
Banatska periodika 19. i 20. véka címmel (1995), amely többek kö
zött három becskereki sajtótörténeti tanulmányt is tartalmaz. E három
munka mindeddig a legátfogóbban térképezi fel a Bega menti város
lapkiadását. Csuka Mária a magyar, Kamenkovié Aranka a német la
pokat, e sorok írója pedig a 19. századi szerb sajtót dolgozta fel.
Jelen sajtó történeti feldolgozás, amely a becskereki sajtó múltjá
nak első, 1918 előtti korszakát öleli fel, több mint másfél évtizedes
kutatómunka eredménye, ám még így is csak annak első komolyabb
körvonalazása. Tehát nem végleges és végérvényesen lezárt alapozás,
hiszen a további kutatások még növelhetik az eddig ismert címszók
számát. Egy-egy lap feldolgozását sok esetben nem csupán annak je 
lentősége szabta meg, hanem a róla fellelt adatok mennyisége is.
Gyakran nem is vehettük kézbe a lapok példányait, csak a korabeli
sajtó alapján szólhattunk róla. Pedig a kitűzött feladatok egyike ép
pen a még létező példányok felkutatása volt hazai és külföldi közgyűjteményekben. Az egykori becskereki sajtótermékeket mindenek
előtt a nagybecskereki Történelmi Levéltárban, a nagybecskereki Vá
rosi Könyvtár Helytörténeti osztályán meg az újvidéki Matica srpska
gyűjteményében vehettük kézbe, de találtunk belőle a budapesti Ma
gyar Országos Levéltárban, az Országos Széchényi Könyvtárban, az
Országos Pedagógiai Intézet Könyvtárában stb. Magántulajdonban is
sikerült fellelni néhány ritka címszót. Ennek köszönhetően az eddig
ismert huszonöt-harm inc helyett immár több mint ötven címszóra
növelhettük az-1918 előtti becskereki lapok számát. E feldolgozásba
nem vettük be a naptárakat, a kalendáriumokat és az almanachokat
meg az iskolai értesítőket és évkönyveket, mert azok az időszaki ki

adványok egy külön csoportját alkotják, s alkalomadtán majd más he
lyen foglalkozunk velük. Minden címszó mellett jeleztük az indulás
évét, egy-egy lap feldolgozásánál pedig igyekeztünk feltérképezni már amennyire az a példányok alapján lehetséges volt - a megindítás
és megszűnés körülményeit, kiadóit, szerkesztőit, kül- és belmunkatársait, jellegét, rovatait, sajtópereit stb. A kötet végén a lapok és
folyóiratok jegyzéke igyekszik megkönnyíteni az eligazodást, amely
áttekinthetően, időrendi sorrendben jegyzi a lapok megjelenését rövid
összefoglalóval együtt.
A feldolgozás idejét illetően az 1918. december 1-je (a SzerbHorvát-Szlovén Királyság megalakulása) előtti sajtótermékeket vet
tük számba. A későbbiek már egy másik korszak szellemi termékei
voltak, így róluk majd az 1918 és 1941 közötti becskereki sajtó törté
netében szólunk.

9

A LAPKIADÁS KEZDETEI
A MAI BÁNÁT TERÜLETÉN

A mai Bánát területén csak az 1848-as szabadságharc előestéjén
alakultak ki a lapkiadás anyagi és szellemi feltételei. Előtte is volt rá
igény, hiszen Bánátnak már a reformkorban volt egy hivatalnokok
ból, ügyvédekből, megyei tisztviselőkből, kereskedőkből és iparo
sokból álló vékony polgári középrétege, amely potenciális olvasókö
zönséget jelentett, amellett újságírók, lapkiadók is akadtak volna, ám
1847 októberéig nem volt meg a lapkiadás harmadik alapfeltétele, a
nyom da.1 Voltak ugyan kézisajtók, amelyeknek sorát 1790-1792 tá
ján a Pádén működő Takáts Rafael szerzetes nyitotta meg, ám ezek
nem voltak alkalmasak újságok nyomtatására, csupán aprónyomtat
ványok készítésére.2 A regensburgi születésű Pleitz Ferenc Pál (Franz
Paul Pleitz) volt az első igazi nyomdász a mai Bánát területén, aki a
lapkiadásban is úttörő munkát végzett: ő volt az első lapkiadó a mai
Bánát területén, és az első lapszerkesztők egyike. így neve megkerül
hetetlen a bánáti sajtó történetében.3
1849 augusztusa (a pancsovai Südungarische Grenzbote megjelené
se) előtt a mai Bánát területén leginkább bécsi, pesti meg temesvári la
pokat járattak az előfizetők, de a kaszinók és társas egyletek is. A re
formkorban és később is minden tekintetben kitapintható és érezhető
volt Temesvár „kultúrgeográfíai hatása” a bánáti szellemi klímára a
nyomdászattól kezdve a lap- és könyvkiadásig. Ezt a jelenséget egyéb
ként a 20. század elején egy önálló tanulmánykötetben is feltérképezték.4
A bánáti nyomdászat és lapkiadás fellendülésére csak a 19. század
második felében kerülhetett sor. Akkor kezdett lassan kialakulni és
felerősödni a négy bánáti szellemi és nyomdaipari központ: eleinte
Nagybecskerek, ahol Pleitz 1847 őszétől üzemeltette nyomdáját;
Pancsova, ahol 1848-tól az Újvidékről menekülő Jovan Kaulicij mű
ködtette cégét; később Versec, ahol 1856-tól a neves Eduard Kirchner
tipográfiája dolgozott; s végül Kikinda, ahol a nyomdászok jegyzékét
viszonylag későn, 1875-ben Leopold Jokly nyitotta meg.5 Ezek a
helységek alkották, feltételesen mondva, a központokat. E bánáti
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központok lapkiadási tevékenységét a legjobban az alábbi adatok
szemléltetik: 1918 előtt Pancsován 47 (ebből 10 magyar) lap, Nagybecskereken 53 (ebből 29 magyar) lap, Kikindán 41 (ebből 18 ma
gyar) lap, Versecen pedig 30 (ebből 3 magyar) lap jelent meg.6 Az
emlitett négy lapkiadó központon kívül kisebb bánáti helységekben is
jelentek meg újságok. Módoson (Jaša Tomié), Károlyfalván (Banatski Karlovac), Törökkanizsán (Növi Kneževac), Temes-Kubinban
(Kovin), Fehértemplomban (Béla Crkva), Törökbecsén (Növi Bečej)
stb.7 Természetesen e helységekben szerényebb méretű lapkiadásról
lehetett csak szó, csaknem kivétel nélkül helyi jellegű hetilapokról,
ám sajtó történeti értéküket akkor sem szabad lebecsülnünk. Bibliog
ráfusainknak és sajtótörténészeinknek nyilván van még mit feltérké
pezniük, hiszen az 1918 előtti időszakban adataink szerint a mai Bá
nát területén 12 helységben több mint 70 nyomda üzemelt, és csak
nem 190 lap jelent meg az itt élő valamennyi nemzet és nemzetiség
nyelvén.8
1848 előtt a mai Bánát területén nem találunk még nyomtatott újsá
got, lapot vagy folyóiratot, csak kéziratosat. Ilyen volt az 1845. május
6-án beindított Velikokikindski list, a kikindai szerb olvasókör kéziratos
lapja, amelyet Ratko Stankovié és Pavle Trifúnac szerkesztett.9 Nem
tudni, mikor szűnt meg, s példányai sem ismeretesek.
Az első nyomtatott újságot a mai Bánát területén, a Südungarische
Grenzbotét Pleitz nyomdájának egy részével állították elő Pancsován,
1849 augusztusában, röviddel a világosi fegyverletétel előtt. Még mi
előtt rátérnénk ennek ismertetésére, hadd mondjuk el, hogy Pan
csován már egy évvel korábban, 1848 júliusában Jovan Kaulicij, a
felszerelésével oda menekülő újvidéki nyomdász próbálkozott lapki
adással, s ebben csupán a szabadságharc eseményeinek alakulása gá
tolta meg. Kaulicij az 1848. június 26-i újvidéki események után hú
zódott meg nyomdájával együtt Pancsován.10 1848 júliusában bead
vánnyal fordult a magyar minisztériumhoz anyagi támogatásért egy
kétnyelvű, magyar irányultságú lap kiadására.11 G róf Batthyány mi
niszter 1848. augusztus 20-án a kérelemre kedvezően és megértéssel
válaszolt.12 A vállalkozást célszerűnek találta, s erre a célra ötszáz fo
rintos előleget hagyott jóvá, amellett Kaulicij megfelelő irányelveket
is kapott a lap arculatát illetően.13 Ám mint Milleker írja, a július
23-án előállt helyzet az újság megjelenését meghiúsította.14 így az el
ső lapot a mai Bánátban nem Kaulicij jelentette meg 1848-ban, ha
nem Pleitz 1849-ben.
A Südungarische Grenzbote a szabadságharc ügyét szolgálta, s
megjelentetését a Közlöny című hivatalos lap 1849. július 28-i szege
11

di száma harangozta be: „Hírlapokban sem látunk egészen szükséget.
(. ..) Nem csekélyebb fontosságú a Südungarische Grenzboten, (sic!)
mellyet Zerffi Gusztáv fog kiadni augusztus elején, Pancsován. Az
alvidéken, hol érdekeinket még eddig egy lap sem képviselte, hol a
közvéleménynek egy hírlapi orgánuma sem volt, ez múlhatatlanul
szükséges. Előre is felhívjuk tehát e lap iránt az olvasó közönség fi
gyelmét. Remélve, miként részvét hiánya miatt nem fog ez annyira
szükséges vállalat hajótörést szenvedni. Meg fog e lap jelenni minden
nap, hétfőt kivéve. Előfizetési ára naponkénti szétküldéssel 6. p. ft.” 15
így szól a korabeli beharangozó a Südungarische GrenzbotéróX. Pusz
tai Ferenc 1902-ben Pleitzről szólva említi, hogy „e nyomda egy ré
szével állították elő Pancsován 1849-ben Zerffi Südungarischer
Grenzbote czímű lapjának néhány számát”.16 Ugyanezt vallja 1893ban egyik cikksorozatában Firtinger Károly is.17 Újabban a lapot Bu
sa Margit sajtóbibliográfiája is számon tartja, ám nem pontosítja sem
azt, hogy hány száma jelent meg, sem pedig azt, hogy Pleitz nyom
dájának egy részével állították elő.18 Furcsamód a Éivanov-féle
pancsovai bibliográfia sem említi.19 Nos, ha hitelt adunk a szakirodalom állításának, akkor is magyarázatra szorul, hogyan került Pleitz
nyomdájának egy része Pancsovára, illetve hogyan került oda Zerffi
Gusztáv, s mindebből hogyan lett ott egy rögtönzött lapkiadói vállal
kozás. Tény, hogy a szabadságharc idején sokan elmenekültek Becs
kerekről, egyrészt életüket, másrészt vagyonukat féltve. Pleitz ott volt
egészen 1849 júliusáig.20 Ezt követően hagyhatta el családjával a vá
rost, több menekülő polgárral együtt. Nyilván nyomdájának egy ré
szét is magával vitte. így került Pancsovára, ideiglenes állomáshelyé
re. E dél-bánáti várost (ahol a német lakosság számottevő volt) 1849.
május 10-én vették be a magyar seregek, és a jó katonai fegyelem mi
att az egyébként nagy zűrzavar közepette, viszonylag biztonságos
hely volt21, amely az oda menekülőknek is megnyugvást hozott. Leg
alább rövid időre. Pleitz is ott horgonyzott le, bizonyára még július
folyamán. Ugyancsak az időt tájt érkezhetett oda ZerfR Gusztáv hír
lapíró, konkrét politikai megbízással.
Ez az ellentmondásos újságíró és lapszerkesztő, aki politikai néze
teit gyakran változtatta, 1849. július elejéig Pesten a Dér Ungar című
lapot szerkesztette.22 „Akkor elhagyta a fővárost, és július végén,
augusztus elején a délvidéken, Pancsován próbált, talán folytatásul,
egy német lapot kiadni. Südungarische Grenzbote cím alatt.”23 Zerffi
Gusztáv, családi néven Hirsch, 1820-ban született.24 Apja, Áron, pes
ti kereskedő volt.25 Hírlapíróként 1844-ben tűnt fel a pozsonyi német
sajtóban humoros tárcáival.26 Pesten 1846-ban hívta fel magára a fi12

gyeimet, amikor a Honderűben élesen támadta Petőfit.27 A magyar
sajtó története írja, hogy „Severus álnév alatt gúnyképsorozatot írt az
egész haladó magyar irodalomról, de dolgozott a konzervatív Buda
pesti Híradónak, és tagja lett a Gyüldének is”.28 Jókai szerint „ala
csony személyeskedéssel” fordult az új irány ellen.29 1848-ban a Dér
Ungar és a Reform szerkesztője volt.30 Időközben konzervatív néze
teit feladva átállt a radikálisok mozgalmaiba.31 A szabadságharc kitö
rése után Szinnyei szerint „beállott honvédnek Schweidel táborába,
hol a tábornok százados segédtisztje volt”.32
A szabadságharc ügyét szolgálva került le Pancsovára, hogy ott
egy német nyelvű lapot indítson be. Bizonyára kapóra jött Pleitz otttartózkodása, és így kerülhetett sor a Südungarische Grenzbote né
hány számának kiadására. Ha figyelembe vesszük a Közlöny beha
rangozását, akkor valószínű, hogy a lap első száma 1849. augusztus
1-jén vagy 2-án jelent meg. Ha tudjuk, hogy hétfő kivételével min
dennap megjelent, s ha figyelembe vesszük, hogy a magyar sereg az
augusztus 10-ét megelőző éjjelen távozott el Pancsováról33, akkor bi
zonyára mindössze hét-nyolc száma láthatott napvilágot. Mindeddig
nem került elő egyetlen példánya sem. Hogy miért? Egyik helyen
Szinnyei József magyarázza, miért is olyan ritkák az 1849-ben meg
jelent újságok: „A lapok többnyire a sajtóval együtt városról-városra
kényszerültek vándorolni, és a közlekedés gyakori megszakadásával
igen szűk körre voltak szorítva, s így nem is igen terjedhettek. Voltak
lapok, amelyek a város határán túl alig mehettek. (. . .) Más vidéke
ken ismét több heti szám csomagokban küldetett szét, s nemritkán így
is veszett el egyszerre az egész küldemény. Innen van az, hogy példá
nak okáért a Közlöny szegedi és aradi számai oly ritkák. (. . .) Erre
következett a rémuralom kora. Ha a Közlöny vagy más forradalmi
lapnak egy számát megtalálták, az elég volt arra, a gyanúba vett vagy
feladott egyénnél, hogy hadi törvényszék elé állítsák, és hónapokig
vizsgálati fogságban tartsák. A csendőrök fegyverek vagy titkos do
hány után kutatva nemritkán bukkantak 1848—49-ki lapokra, s ezeket
természetesen elpusztították, birtokosukat pedig megbüntették.”34
E rövid életű s részleteiben ki nem kutatott vállalkozás után Pleitz
csakhamar visszatért Becskerekre, Zerffi pedig 1849-ben Belgrádba
menekült, ahol a francia követ szolgálatába állott.35 1852-ben Párizs
ban, 1853-ban Londonban tartózkodott, majd onnan Bukarestbe köl
tözött, ahonnan Ausztria-ellenes leveleket írogatott az Allgemeine
Zeitungnak,36 Végül Amerikába költözött, ahol nyoma veszett.37
„Menekülése után, az emigrációban, partra vetve, olcsó gátlástalansá
ga megint kiütközött: Mint Kossuth állítólagos »magántitkára« az ér
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deklődést kihasználandó, Kossuth összegyűjtött munkái címen adott
ki Lipcsében 3 kötetet - persze a felháborodottan tiltakozó Kossuth
előzetes tudomása és hozzájárulása nélkül.”38
A rövid életű pancsovai Südungarische Grenzbote csak megnyi
totta a bánáti újságok sorát, azt követően, 1851. január 4-én Pleitz
Nagybecskereken indított be egy hosszú életű, német nyelvű hetila
pot, a Gross-Becskereker Wochenblattot, Nagybecskerek első sajtó
termékét. Ezzel kezdetét vette egy gazdag, fokozatosan kibontakozó
lapkiadás.
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A BECSKEREKI LAPKIADÁS KEZDETEI

Még pancsovai kiruccanása előtt, tehát még a Südungarische
Grenzbote megjelenése előtt Pleitz 1848 decemberében Becskereken
egy hetilap kiadását tervezgette. 1849 januárjától ugyanis NagyBecskereker Wochenblattes címmel politikamentes német nyelvű he
tilapot szándékozott megjelentetni, s ezzel kapcsolatosan meg is tette
a szükséges lépéseket, hogy az illetékes hatóságnál kieszközölje a
megfelelő engedélyeket. A sajtótörténet számára mindeddig ismeret
len volt Pleitz ezen első becskereki lapkiadási kísérlete, amely a köz
bejött körülmények folytán bizonyára nem valósulhatott meg. Mielőtt
azonban rátérnénk annak ismertetésére, vázolnunk kell a Bega menti
város akkori szellemi életét, amely a reformkorban már szép fejlődés
nek indult.
Becskerek az 1840-es években, a reformkor lendületében, már
szemrevaló város volt, mi több, megyeszékhely, s emiatt nemcsak
közigazgatási, hanem szellemi központ is. Fényes Elek írta 1839-ben,
hogy „Nagy-Becskerek igen csinos város s főhelye Torontál várme
gyének, a B e g a . . . hajókázható folyóvize mellett. (. . . ) Házai nagyobb
részt cseréppel fedettek, s utcái is elég rendesek. Van benne 5 temp
lom, vármegyeháza, mellyben tartja Torontál közgyűléseit s törvény
székeit; posta és sóház hivatal, 2 casino, színház, 2 patika, sörház. Né
pessége 15.544 lélek, kik közt 3.968 katholikus, 604 evangélikus, 66
református, 10.398 nem egyesült óhitü, 508 zsidó. Nyelvökre nézve
ráczok, németek, magyarok, oláhok, tótok, bolgárok. Kereskedése ga
bonával, szarvasmarhával s nyers bőrökkel felette nagy fontosságú;
mesteremberei számosak; (. . .) Epreskertje legszebb a megyében; erdőcskéje is van”.1 Éppen akkor, az 1840-es években került sor a város
felvirágzására. Az idő tájt a városnak nyolc iskolája volt.2 1846-ban
nyitotta meg kapuit a kegyes tanítórend (piaristák) gondjaira bízott
gimnázium.3 1839-ig a várost útba ejtő vándorszíntársulatok vagy a
megyeház nagytermében vagy pedig a kincstári magtárépületben ját
szottak, mígnem 1839-ben a főtéren álló magtárat, a Gyertyánffy ház
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udvarában színházépületté alakították.4 Éppen akkortájt, amikor
Nagybecskerek állandó színháztermet kapott, a zenei élet is mindin
kább kezdett kibontakozni. 1838-ban a már meglévő műkedvelők
mellett egy színvonalas cseh zenekar horgonyzott le a városban,
amelyben tanult zenészek játszottak.5 Ezek a „cseh hangászok” több
éven át oszlopos tagjai voltak a város zenei életének, és többen közü
lük meg is telepedtek Becskereken.6 A 19. század első felében a szín
ház mellett a művelődési élet másik gócpontját a kaszinók képezték.
A becskerekiek 1833-ban alapították az első kaszinót.7 1837-ben ala
kult meg a Becskereki Polgári Kaszinó, 189 alapító taggal.8 A névsor
ból kitűnik, hogy városi előkelőségek, írók, ügyvédek, orvosok, taní
tók, kereskedők és iparosok voltak a tagjai.9 Az első becskereki
könyvkereskedést 1843 májusában a főutcai Fetter-féle házban az ara
di Bettelheim testvérek nyitották, akik nemcsak könyvárusítással, ha
nem könyvkiadással is foglalkoztak.10 1846-ban, amikor Pleitz nyom
dai privilégiumért folyamodva már érvként hozhatta fel, hogy „a me
gyebeli lakosság nagy része hasznos könyvek olvasását szükségei kö
zé számítja”.11 A becskereki írók közül az idő tájt kiemelkedett
Jevstatije Mihajlovié és Debreczeni Bárány Ágoston munkássága.12
Menczer Lipót írta, hogy „Nagybecskereknek már 1840-ben is, ta
lán még jóval előbb is, jómódú, sok tekintetben értelmes és így önál
ló gondolkodásra szokott polgársága volt, amely ennélfogva, hogy
Nagybecskerek a Mária Teréziától nyert szabadalom folytán rende
zett tanáccsal és később saját törvénykedéssel (városi verbális bíró
ság) bírt, így tehát polgársága a tanácsot és bíráit maga választotta, a
közéletben talán több gyakorlottságot sajátított el mint amennyivel a
vármegye közgyűlései vezetésére jogosult nemességnek azon túlnyo
mó része rendelkezett, amelyet köz- vagy többnyire bocskoros ne
mesnek hívtak, és akik csak a ritkán tartani szokott vármegyei nagy
közgyűlésekhez jöttek a vármegye székhelyére csekély számban,
nagy számban akkor, ha tisztújító vagy követválasztás volt, amely
utóbbi az egész vármegye részéről két követet szolgáltatott”.13
Az 1840-es években nemcsak a megyeszékhely, hanem a várme
gye is kezdett fellendülni, méghozzá Karátsonyi László alispánsága
idején. Hadfy Döme szerint ő „híres volt igazságosságáról, humani
tásáról, jótéteményeiről. ( . . . ) Alispánsága alatt példás volt a közigaz
gatás és az igazságszolgáltatás”.14 A művelődési életet, a színházat, a
zenét és az irodalmat is módfelett pártfogolta.
Az elmondottak is bizonyítják, hogy Becskereknek már az 1840-es
években volt egy polgári középrétege, amely aktív szerepet vállalt a
város művelődési életében, s amely nemcsak könyvek, hanem újságok
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olvasását is szükségei közé sorolta. Sajnos, a helyi lap- és könyvkiadás
műszaki feltételei csak 1847 októberében jöttek létre, amikor Pleitz a
megyeház mögötti Úri utcában elkezdte üzemeltetni nyomdagépeit.
Miután minden vagyonát a nyomdafelszerelésbe fektette, Pleitznak bi
zonyos időre volt szüksége, hogy rendezze anyagi helyzetét. Működé
sét tehát nem kezdhette azonnal lapkiadással. Hat hónappal tipográfi
ájának megnyitása után kitört a szabadságharc, s ez a körülmény is
elodázta lapkiadási szándékát. Csak 1848 decemberében mert bele
vágni egy vállalkozásba, a Nagy-Becskereker Wochenblattesba.
Az erre vonatkozó adatokra a budepesti Magyar Országos Levél
tár állagában bukkantunk.15 Az Országos Rendőri- és Postaosztály
iratai között található Rónay Móricnak, Torontál megye első alispán
jának 1848. december 10-én kelt jelentése, amelyben arról tájékoztat
ta feljebbvalóit, hogy „a nagybecskereki nyomdatulajdonos Pleitz
Pál, jövő évtől kezdve egy hetilapot kíván kiadni”, amelynek nyom
tatott programját jelentéséhez mellékelte.16 Ebből a röpívszerü felhí
vásból kiderül, hogy a lap „politikától és irodalomtól mentes” (ezért
a kiadó nem tartozik érte a sajtótörvény értelmében biztosítékot fizet
ni), német nyelvű hetilap lesz, külalakra és tartalomra nézve az
Arader Kundschaftsblatteshoz hasonló újság, amelynek első száma a
beharangozás szerint 1849. január 6-án kellett volna hogy megjelen
je n .17 A röplap arról is részletesen beszámol, hogy milyen lesz az új
sajtótermék tartalma, arculata, meg arról is, hogy mi készteti a kiadót
annak megjelentetésére.18
Pleitz, mint irta, meg volt győződve arról, hogy a „politikától és
irodalomtól mentes” hasznos információk közlése közérdeket szol
gál, s ezért éppen ez a fő célja a lapnak, amelyen keresztül minden
rendelet gyorsan eljut a polgárokig.19 „A vállalkozó hiszi, hogy e lap
kiadása nem csupán Nagybecskerek lakosainak lényeges szükséglete,
hanem hogy a nagy, állásos Torontál megye különböző érdekeit is
szolgálja, melynek lakosai ezen fiatal vállalkozást barátilag támogat
ni fognak” - írta a továbbiakban a nyomdász-kiadó.20 A program sze
rint az újság két részből állt volna. Az elsőben a különféle hatóságok,
a minisztériumok, illetve Torontál megye rendeletéit, felhívásait tette
volna közzé, meg a bíróságok, polgári és katonai hatóságok közérde
kű közleményeit, és a nagybecskereki magisztrátus felhívásait.21 A
második részben kaptak volna helyet a házak, puszták, telkek, kávé
házak, malmok, kocsmák stb. eladásával kapcsolatos hirdetések, de a
könyvek előfizetésére vonatkozó felhívások is, majd a különféle ár
verési hirdetések.22 Hetente külön rovatban számolt volna be az
elhalálozottakról, az újszülöttekről és a házasságkötésekről. Rendsze
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resen közölte volna a becskereki és temesvári hetipiacok árjegyzékét.
A hirdetés szerint a Nagy-Becskereker Wochenblattes vasárnap estén
ként, „középnagy-negyedrét alakban” jelent volna meg, két hasábon,
fél ív terjedelemben (tehát 8 oldalon).23 Pleitz előre közzétette a hir
detések árát s az előfizetési díjszabást is. Ezek szerint a lap negyed
évi előfizetése például (1849 januárjától március végéig) 36 kr. volt.
Becskereken helyben, a Bettelheim testvérek könyvesboltjában lehe
tett előfizetni, vagy a kiadónak, Pleitznak a könyvkereskedésében.24
A kezdő példányszám minél pontosabb meghatározása végett Pleitz
felkérte az előfizetni szándékozókat, hogy legkésőbb 1848. december
végéig jelentkezzenek nála.25
Az új lapnak 1849. január 6-án kellett volna elhagynia a nyom
dát26, ám hogy végül megjelent-e, s ha igen hány száma, arról nincs
tudomásunk. Mégis ismerve az 1848-1849. évi bánsági eseményeket,
valószínűnek tartjuk, hogy az egész vállalkozás csak lapkiadási kísér
let maradt, sőt ha netán be is indult, egy-két számnál több nem hagy
hatta el a nyomdát. Ezt az időközben kialakult katonapolitikai hely
zet már nem tette lehetővé. Az Országos Rendőri- és Postaosztály ira
taiban őrzik Farkas Mihálynak, „Torontál megye rendes kiadójának”
1849. február 18-án kelt jelentését, amely az alábbi módon ecsetelte
az akkortájt kialakult becskereki közállapotokat: „Miután NagyBecskerekről a katonaság (1849) január 18-án kivonult, Torontál me
gye székhelyét Újszegedre, onnét pedig a beállott veszélyek miatt
Makóra tette át.”27 Kevéssé hihető, hogy ilyen bizonytalan helyzet
ben, amikor a háborús veszélytől Torontál megye elöljárósága is me
nekülni kényszerült, meg amikor Ambrus József megfogalmazása
szerint „a lakosok egy tekintélyes része, de különösen a fegyverfog
ható magyar ifjak is elmenekültek”28 - Pleitz lapot nyomtatott volna.
Hiszen ahhoz hiányoztak az alapvető feltételek. Bizonytalanná vált a
papír- és nyomdaipari alapanyag beszerzése, szinte lehetetlenné vált
a terjesztés is, hiszen az idő tájt írja egy másik jelentés, hogy „Bán
ságban a posták nincsenek mindenütt rendezve”29, amellett a háborús
hangulatban a becskerekiek is saját létbiztonságukkal foglalkoztak,
mintsem egy politikamentes hetilap olvasásával, amely mellesleg
legfontosabb információforrása nélkül maradt, mert a megye elöljá
rósága ideiglenesen elmenekült Becskerekről.
Az elmondottak azt a feltevést támasztják alá, hogy a NagyBecskereker Wochenblattes vagy egyáltalán nem, vagy ha igen, akkor
csak rövid ideig, egy-két hétig jelenhetett meg. Az igazsághoz tarto
zik, hogy az Országos Rendőri- és Postaosztály még 1848 decembe
rében engedélyezte a kiadandó újság postai forgalmazását, leszögez18

ve, hogy „tegyen az osztály rendelést a postahivataloknál, hogy az írt
lap szétküldessék s a rágyűlendő előfizetés kezeltessék” .30
A Nagy-Becskereker Wochenblattest mindaddig, amíg elő nem ke
rül példánya vagy olyan levéltári adat, amely minden kétséget kizá
róan bizonyítaná, hogy egykor megjelent - csupán lapkiadási kísér
letként tartjuk számon.
Szándékát Pleitz csak két évvel később, 1851 januárjában váltotta
valóra a Gross-Becskereker Wochenblatt beindításával. Első száma
1851. január 4-én jelent meg.31 Első négy száma a Wochenblatt címet
viselte, majd attól kezdve Gross-Becskereker Wochenblattra változ
tatta a nevét.32 Egyébként a teljes címe ez volt: „Gross-Becskereker
Wochenblatt für den Gescháfts-, Gewerb- und Landmann. Organ für
ámtliche Verordnungen und allé Arten Anzeigen, für Gewerbkunde,
Gartenkunst, Land- und Hauswirtschaft”, avagy „Nagybecskereki he
tilap a kereskedő, iparos és földművelő számára. Hivatalos rendele
tek és hirdetések közlönye az ipar, kertészet, földművelés és háztartás
számára”.33 A korabeli bécsi, pesti és temesvári német lapok min
tájára negyedrét alakú, kéthasábos, nyolcoldalas újság volt, ellenfor
radalmi, abszolutisztikus jelleggel.34 Jó ideig csak a császári hivatalok
közleményeit, körleveleit és hirdetményeit hozta, néhány gazdasági
cikkel egyetemben.35 Rendszeresen közölte a terményárakat és a vá
sári jelentéseket, emellett hír- és színházrovata is volt.36 Érdekesség
ként említjük, hogy hetente a lottó nyerőszámait is közölte.37 Idővel
tartalmas és színvonalas lappá fejlődött. Első évfolyamának egyetlen
(ismert) fennmaradt példányát az újvidéki Matica srpska gyűjtemé
nyében őrzik.38 Első három évfolyama hazai közgyűjteményekben
nem található meg. A nagybecskereki levéltárban 1854-től őrzik pél
dányait.39
Pleitz nemcsak nyomdásza és kiadója, hanem 1884-ig (haláláig)
szerkesztője is volt a lapnak.40 Az 1870-es évektől ebben a munkában
Schwarz Móric újságíró, valamint fia, Pleitz Ferdinánd segédkezett
neki. Az 1880-1890-es években (mindaddig, míg Laukától át nem
vette a Torontál szerkesztését) a hetilapot Pleitz unokája, Brájjer La
jos szerkesztette, majd azt 1892-től Mayer Rudolfnak engedte át.
1917-től Stephan Kaufmann állt az újság élén.41 1872 áprilisáig ez
volt az egyetlen lapjuk a becskerekieknek.42 Idővel szépen felfejlő
dött. 1858-tól növelték formátumát, 1867-től pedig az oldalszámát is,
s az addigi nyolc oldal helyett tíz-tizenkét oldalon jelent m eg 43
1886-tól a szokásos lapnagyságban (in folio) jelentkezett.44 Több ké
pes m elléklete is volt.45 1917-ben beolvadt a Südungarischer
Volksblattba, amely 1919-ben szűnt meg.46 A fennmaradt példányok
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tanúsága szerint 1918 előtt a lap munkatársa volt Balaton Gusztáv,
aki a Südungam című rovatot vezette, Kari Huber, Keppich Ignác
meg Theodor Kretschmar, akik versekkel jelentkeztek, és még sokan
mások, akik álnév alatt dolgoztak, vagy akik nem is írták alá írásai
kat. Különösen megjelenésének első két évtizedében a Wochenblatt
nagyon ritkán tüntette fel cikkíróinak a nevét. Ez részben indokoltnak
is látszik, ha tudjuk, hogy nemcsak a szépirodalmi részben, hanem a
híranyagban is sok átvett, ollózott cikk szerepelt. Csak a helyi vonat
kozású hírek voltak eredetiek, de azok is csak egy-két sorosak.
A Wochenblatt példányszáma, legalábbis kezdetben, minden bi
zonnyal nem haladta meg az ötszázat. A hetilapban a hivatalos köze
gek gyakran közölték felhívásaikat, hirdetéseiket, rendeleteiket. Ez
volt a legjobb mód arra, hogy Nagybecskereken és megyeszerte, a
vidéken is minden érintett félhez viszonylag gytfrsan eljusson a meg
felelő értesítés. Első évfolyamában túlnyomórészt csak ilyen hirdeté
seket hozott, s Pleitznak azok igen jól jövedelm eztek.47 Az
1860-1870-es évektől a Wochenblatt már tartalmasabb, gazdagabb
lett: tárcákat, verseket is megjelentetett, meg rövid becskereki híreket
is, így ma igen fontos forrása a helytörténészeknek, különösen az
1872 előtti időszakra, a Torontál megjelenése előtt.48 Nem voltak
benne ritkák a háromnyelvű (német-szerb-magyar) hirdetések sem. A
Wochenblatt megjelentetésével Pleitz elsősorban a polgári középréte
get célozta meg: a kereskedőket, iparosokat és vállalkozókat, akik a
lapban mindenekelőtt a reklám lehetőségeit látták: termékek és szol
gáltatásaik hirdetését, s ebből kifolyólag a nagyobb jövedelmet.
Pleitz ugyanakkor Torontál megye közérdekű közleményeinek meg
jelentetésével (vásárok, árverési hirdetmények, pályázatok stb.) a vi
déki jegyzőket, bírókat, papokat stb. is a Wochenblatt olvasótáborába
tömörítette. Ez mindenképpen jó üzleti fogás volt, amely a későbbi
években, ha közvetlenül (az eladott lappéldányokon keresztül) nem
is, de közvetetten, az apróhirdetések növekvő bevételén keresztül bi
zonyára kifizetődő volt. A lap 69. évfolyamában szűnt meg. A hosszú
megjelenés talán annak köszönhető, hogy kiadási költségeinek jó ré
szét sikerült az apróhirdetések bevételéből fedeznie.

20

TANÁROK ÉS TANÍTÓK
AZ ÚJSÁGÍRÁSBAN

Torontál megye haladó gondolkodású tanítói már a 1830-as évek
ben körzeti tanítóegyletek létesítésén fáradoztak, ám az akkori iskolai
hatóság „a haladásukra irányuló törekvésüket meggátolta”.1 Diesterweg és Pestalozzi bánáti követői a későbbi években is igyekeztek na
pirenden tartani a témát. Az 1850-es években például Benisch Jakab
szállt síkra egy tanítókat tömörítő egylet létrehozásáért, jóllehet neki
komolyabb érdemei is voltak a bánáti tanügy fejlesztése terén, hiszen
1854-ben őt bízták meg az újonnan létesített verseci tanítóképző veze
tésével.2 Igaz, hogy mindössze egy évig működött ott, de mint
Steinbach Antal írja, „növendékei - mint ő maga - mindannyian a mo
dem pedagógia hű és buzgó hírnökei lettek. Ezek folytonos tanulmá
nyozás és önképzés mellett azon fáradoztak, hogy az egyesülést léte
sítsék” .3 Néhány évvel később hasonló törekvéssel lépett színre a
módosi Rill József, az akkor becskereki tanító, Schwicker Henrik meg
a kikindai Kakujai Károly.4 Jórészt nekik köszönhetően, az ő kitartá
suk, szervezőmunkájuk meg kezdeményezésük nyomán jött létre
Temesvárott 1867 decemberének utolsó napjaiban a Bánsági Tanitóegylet, amely később Délmagyarországi Tanítóegyletre változtatta ne
vét.5 Az alakuló közgyűlésen, amelyet 1867. december 27-én és 28-án
tartottak, „zord téli idő és kedvezőtlen közlekedési viszonyok között”,
négyszáz tanító vett részt, az egylet első elnökének pedig Kakujai Ká
roly nagykikindai főtanítót választották meg.6 A Délmagyarországi
Tanítóegylet tevékenysége Torontál, Temes és Krassó-Szörény megye
területére terjedt ki.7 Csupán Torontál megye területén hat fiókegylete
volt.8 Mint Borovszky Samu irja, az egylet fő célja volt e megyék „ta
nítóságát felekezeti s nemzetiségi tekintet nélkül egyesíteni, a népne
velés ügyét nevelni, a tagok érdekeit megvédeni”.9
Természetesen a bánáti tanítók tömörülése korántsem fejthetett
volna ki átfogó és szerteágazó tevékenységet, ha nem lett volna meg
felelő szócsöve. Erről pedig Pleitz Ferenc Pál becskereki nyomdászszal szövetkezve Schwicker Henrik és Rill József gondoskodott. így
indították útjára 1868. január 1-jén az első pedagógiai szaklapot a mai
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Bánát területén: az Ungarischer Schulbotét.10 Ezzel indult be Bánát
ban a pedagógiai szaksajtó, amely számos jeles tanárt és tanítót vont
be az újságírásba. Az Ungarischer SchulbotéX (1868) még néhány
Becskereken kiadott pedagógiai szaklap követte: az Ungarischer
Schulfreund (1889), a Torontálvármegyei Tanügy (1892), amely volta
képpen a Torontál melléklete volt, s végül a Délvidéki Tanügy (1896).
Az alábbiakban ezeket ismertetjük.

AZ UNGARISCHER SCHULBOTÉ (1868)
Mindössze néhány nappal a Délmagyarországi Tanítóegylet meg
alakulása után, Nagybecskereken 1868. január 1-jén Pleitznál már
napvilágot látott az egylet nem hivatalos német nyelvű szócsöve,
amelynek fejlécén is az újonnan alakult tömörülés jelszava volt olvas
ható: „Bátran, gondosan, és Istenben bízva előre.” 11 A népiskolák éle
tével foglalkozó tanügyi folyóirat kiadója Schwicker Henrik és Rill
József volt, jóllehet a lap impresszuma Schwickert felelős szerkesztő
ként, Rillt pedig főmunkatársként jegyzi.12 Az első szám előszavában,
Mit is akarunk címmel, Schwicker részletesen beszámolt a lap célki
tűzéseiről.13 Már az első számban égető kérdések kerültek napirendre.
A népiskolák akkori állapotáról Schwicker értekezett, Rill pedig a ta
nítók nyugdíjaztatásáról fejtette ki nézeteit.14 Bő tudósítást találunk a
Délmagyarországi Tanítóegylet alakuló közgyűléséről, részletes is
mertetést és kiemelést a kortárs pedagógiai szakirodalomból, hasznos
tanácsokat és szakcikkeket.15 E tizenhat-húsz oldalas, negyedrét ala
kú folyóirat havonta kétszer, 1-jén és 15-én jelent m eg.16 Ha szükség
volt rá, mellékletben hozta a fontosabb, tanítókat érintő jogszabályo
kat, határozatokat, kezdeményezéseket. Az Ungarischer Schulboté
megkerülhetetlen forrása a bánáti tanügy történetének. Szinte nincs
olyan bánáti falu, iskola, ahonnan ne közölt volna tudósítást.
Munkatársai voltak: Fr. Kömer, J. Ebensfpanger, G. Jaus, F.
Raischl, G. Scherka, J. Ferch, L. Wodetzky, L. Wollner, K. R Wusching,
H. Hermann, L. Hölzl, K. Scháffer, Fr. Tietz, L. A. Klein, A. Eisenkolb,
F. Schmid, A. Steinbach, K. Kakujai, S. Kalkbrenner, L. Zeitler és
mások.17
Miután Schwickert is és Rillt is hivatása elszólította Torontál me
gyéből, a lap harmadik évfolyamától kezdve már Pesten jelent meg
Aigner Lajosnál.18 1873-ig Rill Schwickerrel együtt szerkesztette,
1873-tól pedig egyedül.19 Példányait Budapesten, az Országos Peda
gógiai Intézet könyvtárában őrzik.
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AZ UNGARISCHER SCHULFREUND (1889)
Két évvel az Ungarischer Schulbote megszűnése után, 1889 tava
szán egy újabb tanügyi lap indult Becskereken, az Ungarischer
Schulfreund. Első száma 1889. március 15-én látott napvilágot a Pleitz
nyomdában, s az oktatás és nevelés kérdéseivel foglalkozott.20 Kiadó
ja és szerkesztője a katalinfalvi iskolaigazgató, Viszkocsill János La
jos volt.21 A szerkesztésben Michael Eisler lázárföldi iskolaigazgató
segédkezett neki s a negyedrét alakú, kéthetenként megjelenő lap a
Pleitz-nyomdában készült.22 A laptanácsban a legkiválóbb megyei ta
nítók és tanárok kaptak helyet. Többek között Baaden Károly, Bányai
Jakab, Stephan Kaufmann, Kari Kraushaar, Georg Petrasch, Schwicker
Henrik stb.23
1889 szeptemberében a lap a következőképpen pillantott vissza
fennállásának első hat hónapjára: „Egy fél éve létezik az Ungarischer
Schulfreund. Nyugodt lelkiismerettel pillanthatunk vissza eddigi
tevékenységünkre. Nem kedvezve egyeseknek, nem törődve mások
irigységével, tévedhetetlenül igyekeztünk céljaink felé, miközben
igyekeztünk a lehető legjobban szolgálni hazafias általános iskolai
oktatásunk magasztos ügyét. Ha olykor-olykor kellemetlen értelemzavaró nyomdahibák is bekerültek, és a lap terjesztése kívánnivalót
hagyott maga után, kérem, írják ezt a tényt úgy a kezdeti nehézségek
nek, mint a helyiséggondoknak - a szerkesztőség, az adminisztráció
és a nyomda esetében. ( . . . ) Teljesen elégedettek vagyunk lapunk ed
digi anyagi sikereivel, hiszen napról napra bővül az Ungarischer
Schulfreund olvasóköre. És habár egyetlen krajcár hasznot sem re
méltünk vállalkozásunktól, örömteli sikernek nevezhető, hogy össz
költségeinket teljesen fedeztük. Egy pillanatra sem vonjuk kétségbe
azonban, hogy tisztelt előfizetőink - akik többsége tanár, aki a lapki
adó helyzetét jól ismeri - annyira megbocsáthatatlanul közömbösek
lennének, hogy ne vennék figyelembe az udvarias és sürgős kérésün
ket, hogy legalább a félévi előfizetési díjat postafordultával lapunk
adminisztrációjához küldjék.”24
Viszkocsill felhívásából többek között kitűnik a lap iránti részvét
lenség meg a pénzügyi gondok s a terjesztési problémák. Anyagi gon
dok okozhatták 1890-ben korai megszűnését.25
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A TORONTÁLMEGYEI TANÜGY (1892)
A Torontál melléklete volt, nem önálló tanügyi lap, ám jelentősé
ge miatt itt, a tanügyi lapoknál foglalkozunk vele. Kezdettől fogva
önálló számozása volt, s külön rovatvezetője (szerkesztője).26 Első
száma 1892. július 2-án jelent meg a Torontóiban külön fejléccel, lap
nagyságban, azzal a megjegyzéssel, hogy „megjelenik minden hó ele
jén és közepén”.27 A melléklet megindításának okairól az első szám
vezércikke számol be: „Több mint 800 tanító működik megyénkben,
több mint 800 népnevelő küzd és munkálkodik ( . . . ) a művelődés, a
kultúra terjesztésén ( . . . ) a nélkül, hogy e nagy fontosságú tevékeny
ség csak egyetlen oly orgánum által is kellő figyelemben részesíttetnék, amelynek kizárólagos hivatása volna az iskolaügy körébe vágó
mindennemű kérdések megvitatása, amely alkalmat nyújtana törekvő
és tekintélyes tanítókarunknak a pedagógiai tudományok, a szakiro
dalom művelésére, amely megyénk specziális viszonyai mellett az
oktatásügy szolgálatában állna. (. . .) Nincs alkalom, hogy a megye
sokféle és soknemü iskoláinak élete a nyilvánosság előtt is bemutat
ható legyen, a haladó és müveit tanítóság tevékenysége kellő mél
tánylásban részesüljön. E hiányokon óhajt segíteni e lapok tanügyi
melléklete. ( . . . ) E külön melléklet egyelőre minden hó elején és kö
zepén fog megjelenni, s tartalmazni fogja nemcsak a tanítóságot ér
deklő minden nemű hivatalos közleményeket és hirdetményeket, de
teret fog nyújtani a tanügy és pedagógiai tudomány minden ágazata
akut kérdéseinek megvitatására, s emellett élénk figyelemmel fogja
kísérni az iskolai élet mozzanatait aként, hogy megyénk iskolai életét
hű tükrében mutassuk be az érdeklődő közönség, valamint a szakfér
fiak előtt is.”28
Első számában a melléklet a testi nevelés reformjáról értekezett29,
a másodikban közölte Szalay Teréz cikkét A képzelőerő nevelésé
ről30, a harmadikban Hazlinger Lajos értekezését arról, Szoktassuk-e
a gyermeket engedelmességre.31 A továbbiakban is színvonalas cik
keket közölt, például a földrajz tanításáról, John Locke életéről és
munkásságáról, a törökbecsei iskolák történetéről, a tanítók szolgála
ti szabályzatáról, a vallás és közoktatásügyi miniszter kinevezéseiről,
a tanügyi szakirodalomról, a tanítógyűlésekről és a tanítóegyletek
életéről stb.32 Esetenként két vagy négy oldalon jelent meg, s volt kü
lön tárcarovata (A Torontálmegyei Tanügy tárczája) is.33
Első évfolyamában (1892) a Torontálmegyei Taniigynék nem volt
megnevezett rovatvezetője, második évfolyamában (1893) Scossa
Dezső volt a rovatvezetője, a harmadik évfolyamától (1894) kezdve
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megszűnéséig pedig Gockler Lajos.34 A Torontálmegyei Tanügy
1895. január 12-én szűnt meg.35
Munkatársai voltak: Szalay Teréz, Hazlinger Lajos, Dőld István,
Várkonyi Béla, Bánfí János, Steingassner Kálmán, Szántó Sámuel és
mások.36

A DÉLVIDÉKI TANÜGY (1896)
E „nevelés-oktatásügyi folyóirat” a Délmagyarországi Tanítóegy
let közlönye volt, amely július és augusztus kivételével havonta két
szerjelent meg.37 Első száma Reitter Ferenc egyleti titkár szerkeszté
sében 1896. január 5-én jelent meg Temesvárott az Unió Könyv
nyomdában, s a becskereki Torontál is hírt adott róla.38 Reitter Ferenc
temesvári tanító 1904. november 1-jéig szerkesztette39, amikor is Bá
nyai Jakab becskereki tanító került a folyóirat élére40, őt követően pe
dig Osztie Béla meg Scossa Dezső.41
Miután Bányai vette át a lap szerkesztését, a lap 1904. november
1-jétől Nagybecskerekre költözött, ahol előbb a Pleitz-nyomdában,
1908 szeptemberétől Seprős Valter nyomdájában, 1912-től pedig a Haas
testvérek nyomdájában jelent meg.42 Eleinte havonta kétszer látott nap
világot, Becskerekre jövetele után pedig csak havonta egyszer.43 Rend
szerint tizenhat oldalon jelentkezett, s 1897. január 5-étől egy mellékle
te is volt: A Délmagyarországi Tanítóegylet hivatalos közleményei.44
Munkatársai voltak: Molinári (Gramma) Döme, Fucsek Sándor, Szentgyörgyi Lajos, Janda Fercncz, Sziklay R Gyula, Balla Balázs, Bartl X.
Ferenc, Bezsán Miklós, Eberstein Ferenc, Gockler Lajos, Goptsa Róza,
Graebeldinger Péter, Graef János, Hauer János, Hiller József, Hoffmann
Miklós, Jeck György, Jung József, Kádár József, Kraemer Frigyes,
Krause Bruno, Magyar János, Onódy Gusztáv, Ozswald Margit, Rédl
Ferenc, Schenk Jakab, Schmidt J. R., Schwanfelder Richárd, Szalay Te
réz, Szmekal Teréz, Tűssel Gáspár, Várkonyi Béla, Wentzel József és
mások.45
A folyóirat állandó rovata volt a Vezércikkek, értekezések, a Tárcza, az Egyleti élet, a Vegyes közlemények, a Kisdednevelés, a Tanügyirodalmi szemle, a Külföld, a Kérdések és feleletek, a Szükséges
tudnivalók, a Tanügyi hírek és a Szerkesztői üzenetek.46 A benne kö
zölt cikkek átfogóan és színvonalasan taglalták az oktatásügy szak
kérdéseit, problémáit, s a Délvidéki Tanügyben a bánáti tanítók és ta
nárok szakdolgozataik legjavát jelentették meg. A folyóirat kitért va
lamennyi jelentős pedagógiai kérdés taglalására, a tantervektől az
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egyes tantárgyak előadásának módszertani problémájáig. A Délvidé
ki Tanügy évfolyamai fontos forrásai a bánáti oktatás történetének.
Megindításában jelentős szerepe volt Schenk Jakabnak, a Délma
gyarországi Tanítóegylet díszelnökének. Egy későbbi forrás szerint „a
Délmagyarországi Tanítóegylet hivatalos közlönyének, a Délvidéki
Tanügy című tanügyi folyóiratnak 1894(!)-ben történt megalapításá
ban is a kezdeményezés és a sikeres végrehajtás java része Schenk Ja
kab elnöki ténykedését dicséri”.47 Ugyancsak ebből a forrásból tudjuk,
hogy 1912-1913-ban a lapnak háromszázhuszonhét előfizetője volt, s
hogy az egyleti közlöny fenntartása (havi egy-másfél ív terjedelem
ben) kétezer koronába került.48 A Délvidéki Tanügy 1915-ben szűnt
meg, huszadik évfolyamában. Utolsó ismert száma 1915 májusában
látott napvilágot.49
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A LEGHOSSZABB ÉLETŰ BÁNÁTI
MAGYAR LAP: A TORONTÁL (1872)

A Torontálró\ mindeddig nem jelent meg átfogó sajtótörténeti
munka, noha ezt a lap minden bizonnyal kiérdemelte. Hiszen az első
magyar nyelvű lap volt Bánátban, ezenkívül pedig a leghosszabb éle
tű újságok egyike ezen a tájon: 73. évfolyamában szűnt meg. Már
pusztán e két sarkalatos tény miatt is behatóbb tanulmányozást érde
melne. Sajnos, a magyar sajtó történetével foglalkozó újabb munkák
mindennek ellenére meg sem emlitik. Átfogó sajtótörténeti feldolgo
zására, érdemleges méltánylására mindeddig még nem került sor.
Pedig a Torontál több mint hét évtizeden át nemcsak a Bega menti vá
rosnak volt megbízható krónikása, hanem úgyszólván az egész Bá
nátnak. Évfolyamai ma bőséges művelődéstörténeti anyagot szolgál
tatnak a kutatónak, de amellett számos szociográfiai és településtörténeti írást is tartalmaznak. Több évtizedes fennállása alatt a
Torontál egész sor munkatársat, írót, újságírót, költőt tömörített törzs
gárdájába. Egyeseknek a szerkesztőség csupán ideiglenes állomás
hely volt, mások évtizedeket töltöttek el benne. 1918-ig név szerint
mintegy hatvan munkatársról és szerkesztőről tudunk, a két háború
közötti időszakban pedig csaknem még egyszer annyiról. Sokan kö
zülük leadták névjegyüket az irodalomba, annak ellenére sokan mél
tatlanul feledésbe is merültek. Szóljunk hát a továbbiakban a lap in
dulásáról, napilappá alakulásáról és 1918 előtti, régi törzsgárdájáról.

A TORONTÁL INDULÁSA:
BALÁS FRIGYES KORA (1872-1879)
Becskerek első újságja a Gross-Becskereker Wochenblatt volt,
amely elsősorban a kereskedők, iparosok és földművesek számára
készült. 1851. január 4-én jelent meg Pleitz Ferenc Pál nyomdájában,
kiadásában és szerkesztésében.1 Ezzel kezdődött meg a becskereki
lapkiadás. Ez a lap volt a Torontál előtt a becskerekiek egyedüli új
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ságja. Az 1870-es években már nem elégítette, nem elégíthette ki a
megye igényeit, de az olvasóközönségét sem. Ekkor lépett szinre
Balás Frigyes, aki az akkor húszezer lakosú megyeszékhelyen 1872.
április 4-én a Pleitz-nyomdában megjelentette a Torontál című „ve
gyestartalmú hetilap” első számát.2
Túlontúl kézenfekvő lenne és talán lakonikus is leszögezni, hogy
a megye olvasóközönségének igényei hívták életre 1872-ben a To
rontáli. Helyesebb, ha azt állítjuk: a megyei elöljáróság saját (politi
kai) érdekeit tartotta szem előtt, amikor segítette Balás lapalapítási
szándékát.
Ezt erősítik meg Istvánffy István visszaemlékezései is. Istvánffy
szerint Torontál megye nábobjai előbb Hertelendy József akkori
bánátkomlósi főszolgabírót szemelték ki egy beindítandó, magyar lap
élére. Az idő tájt történt, hogy Hertelendyt kinevezték nagykikindai
királyi törvényszéki elnöknek, s már folyamatban volt átköltözködése, amikor őt Bánátkomlóson felkereste Vámay Imre, Gesztessy Já
nos, Babics József és Istvánffy István. E kis különítmény ajánlotta fel
Hertelendynek, hogy álljon egy alapítandó megyei lap élére. Herte
lendy lelkesen pártfogolta az eszmét, de a lap kiadása körüli akadá
lyok áthidalhatatlannak tűntek. Egy olyan felszereltségü nyomda,
amely vállalhatta volna a lap elkészitését (a megyében), csak Nagybecskereken létezett, s a kezdeményezők nem voltak meggyőződve
afelől, hogy Pleitz Ferenc Pál vállalná-e „egy kétes jövőjű magyar lap
rizikóját”. Hertelendy ezért nem is ezt az ötletet támogatta, hanem
egy újabbat adott. Indítványozta, hogy lépjenek kapcsolatba Burger
Zsigmond szegedi nyomdásszal, aki neki jó barátja volt, és egyezze
nek ki vele a lap kiadását illetően. Burger csakhamar le is utazott
Hertelendyhez Kikindára, s ott tanácskozott vele egy magyar hetilap
kiadásának lehetőségéről. A szegedi nyomdász pénzbeli garanciát
kért, ezt pedig a kezdeményezők nem tudták biztosítani. Ezért egy
előre abbamaradt a lap beindítása. De nem sokáig. 1872. március
28-án Becskereken Deák-párti konferencia volt Vécsey István pártelnök
házánál. Ott többek között jelen volt báró Lipthay Antal és Béla, Dá
niel János, Dániel Pál, Csávossy Ignác, Vámay Imre, Balás Frigyes,
(Keleti) Várady Mihály, Kovács Ágoston, Steingassner Ernő, Demkó
Pál, Dániel Ernő, gróf Csekonics Endre, Babics József és Istvánffy
István. Az ülésen „főtárgy volt a tavaszi közgyűlés előtti kampány s
a központi választmánynak olykép megalakítása, hogy abban a Deák
pártnak legyen túlnyomó többsége”. A napirend kimerítése után
Istvánffy István kért szót, és kezdeményezést tett egy megyei magyar
hetilap beindítására. Mint visszaemlékezésében írta, ezt „egyhangú
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lag helyeselték, de fennakadást okozott, hogy ki legyen a szerkesztő,
mire fölemlítém, hogy itt van köztünk egy - az irodalommal sokat
foglalkozott férfi, ki bizonyára a szerkesztéshez is kitünően ért: Balás
Frigyes.
Balás Frici szerényen szabadkozott, de körülfogták s kérték, hogy
vállalja el a lap szerkesztését. Végre hozzám fordult, ki őt lelkesen
kapacitáltam, s az ő jellegzetes dadogó előadásával azt mondta, hogy
ha te Pista pajtás megígéred, hogy írsz a lapba - akkor elfogadom a
szerkesztést. Azonnal ív lett nyitva az előfizetésre s elhatároztatott,
hogy a lap neve Torontál legyen”.
Tehát már az indulás sem volt, nem is lehetett politikamentes. Ez
az első szám vezércikkéből is kiviláglik. Istvánffy István irja, hogy a
lap mindenekelőtt „a közügyek iránti érdeklődést szolgálja”, s hogy a
„Torontál . . . azért indult meg, hogy tért adjon a megyei összes belügyek szőnyegre hozatalára és megvitatására”.3 Az első számban az
újság szükségességéről és céljairól Balás a következőket írja: „A lap
homlokán olvasható cím is mutatja, hogy Torontál megyéért született,
hogy annak akar élni: anyagi és szellemi jólétének emeltyűje lenni.
( . . . ) A Torontál tehát megyénk közügyének független közlönye
lészen, s éber figyelemmel fogja kísérni a megyének, a kerületeknek
és az egyes megyebeli községeknek minden közügyéit.”4
Elkötelezettsége tehát már az első számától kezdve szemmel lát
ható volt, jóllehet független közlönynek hirdette magát. Az idő tájt
ugyan nem volt még közhasználatban az újságirói szolgalelkűség és
a politikailag elkötelezett újságírás fogalma, hiszen a Torontál szer
kesztője és munkatársai ténykedésükben „a megye érdekeiért és a
közügyekért való harcot”, „a megye felvirágoztatását” látták, s talán
nem akarták látni, tudatosítani kiszolgáltatottságukat. A lap első új
ságíróinak mottóját egy korabeli vezércikk címe foglalta össze: „Él
jünk a jelenben, és nézzük Torontál megye jövőjét.”5 Ez volt a fő cél,
s a Torontál első néhány évfolyamának programszerű írásai, erőteljes
vezércikkei is ezt bizonyítják.
Ahhoz, hogy megérthessük, miért is kapott Balás Frigyes lapala
pítási engedélyt, s hogy újságja hogyan állt kezdettől fogva a megyei
tisztikar „hathatós felügyelete” alatt, el kell még mondanunk egyet s
mást Balás életéből. A Torontál megalapítását és első szerkesztőjét az
1860-as, 1870-es években már jó tollú újságírónak ismerték. Hiszen
a Pesti Napló tárcaírója, nyolc éven át pedig a Hölgyfutár szerkesz
tője volt.6 Az ő gondozásában jelent meg továbbá a Csalán és az Or
szággyűlési fény- és árnyképek.7 Később a Nefelejcs, a M agyar Bazár,
a Temesi Lapok és a Szegedi Híradó is közölte írásait.8
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A szerencsés körülmények Balást Pestről Bánátba hozták. A jó
hírű szerkesztő 1869-ben megnősült.9 Feleségül vette Lászlóffy Má
riát, s leköltözött neje birtokára, Elemérre.10 Onnan már viszonylag
gyorsan bejutott Becskerekre, s rövid idő alatt a megyei hatalmassá
gok bizalmába férkőzött. Célratörő, rokonszenves, müveit ember
volt. Politikai ambíciók is fütötték. „Alighogy megérkezett, ünnepelt
barátja lett első köreinknek; a megyében már mindenki nemcsak is
merte, hanem becsülte és szerette is őt. Alig félévi itt-tartózkodás
után becskereki városi szolgabíróvá választották” 11 - írta róla halála
kor munkatársa, Szentkláray Jenő. Balás tehát viszonylag gyorsan
feltalálta magát, gyorsan érvényesült Becskereken, s a megye elöljá
rói bizalmukba fogadták. Hírlapírói múltja és politikai ambíciói min
den tekintetben alkalmassá tették egy politikai hetilap elindítására. Ő
is és a megye is megtalálta a Torontálban számítását. A lap megjele
nésével a megye nyert a legtöbbet: egy hivatalos közlönyt, amely út
ján tájékoztathatott, bírálhatott s hathatósan politizálhatott is, tekint
ve, hogy a lap kezdettől fogva Deák-párti programot hirdetett. A
Torontál tehát a megye hathatós eszköze lett, Balásnak pedig jó ugró
deszka a politikai porond felé.
A nyolcvanas évek derekán Balás mindinkább mellőzte a szer
kesztést, hiszen idejét lefoglalta a politika. Arra összpontosított.
1875-ben már Becskerek város országgyűlési képviselője lett, majd
Torontál megye tiszteletbeli főjegyzője, a megyei közigazgatási bi
zottság tagja s a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat
választmányi tagja.12
Mindemellett a megye gyakran elhalmozta mindenféle kiküldetés
sel. Tehát Balás csaknem kezdettől fogva „a megye embere” volt. De
nemcsak ő, hanem közvetett vagy közvetlen módon lapjának segédszerkesztői és főmunkatársai is.
A régi igazság, hogy csupán (újság)írásból nem lehet megélni, a
Torontál munkatársai esetében is helytálló volt. Ezért valamennyi
szerkesztőségi tagnak volt más állása is. Leggyakrabban a város vagy
a megye alkalmazta őket. Az adminisztrációban mindig lehetett he
lyet szorítani egy-egy jó tollú újságírónak. Az illetékes hatóságok
egyrészt ezzel biztosították magukat az újságírói túlkapásoktól. A
problematikus egyén ugyanis könnyen az utcán találhatta magát,
munka nélkül.
Másrészt ily módon irányítani is tudták a szerkesztéspolitikát, be
folyásolni a cikkírót, rábírni egyik-másik cikk megírására. Ez volt a
megye láthatatlan „vaskeze”, amelynek szorítását meg is érezte
egyik-másik engedetlen munkatárs. Furcsán hangzik, de az újságíró
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ily módon történő „behálózása” bizonyos módon előnyös is volt. Hi
szen mindig első kézből, „megbízható forrásból” tájékozódhatott,
mert jóm aga is része volt a megyei gépezetnek. Tehát a hírforrás min
dig kéznél volt, s ez könnyítette a munkát.
A lap első szerkesztőségi helyisége a Pleitz-nyomdától egy sarok
kal lejjebb, a Pest Szálloda hatos számú szobájában volt.13 1879 júli
usáig, Balás haláláig ott készült a Torontál14 Ott adogatták egymás
nak a kilincset a lap munkatársai és tudósítói. Már az első számnál ott
szorgoskodott Vuchetich Endre, a csenei születésű jogász, később
módosi köz- és váltóügyvéd, aki fontos szerepet töltött be a lap indu
lásánál.15
Egy későbbi forrás szerit Balászsal együtt alapította a Torontáli.16
Ő is Pestről érkezett, s mint a Torontál írja, „ott akart magának pályát
tömi, és egy szépirodalmi lapot alapított”.17 Nyilván ott ismerkedhe
tett meg Balás Frigyessel, akivel később Becskereken a lap megindí
tása körül bábáskodott. A Torontál indulásánál Balás és Vuchetich
volt az egyedüli hivatásos szakmabeli, aki értett az újságírás és szer
kesztés fortélyaihoz. Vuchetich még Pesten a Kertész Gazdába és a
Gyakorlati Mezőgazdászba írt szakcikkeket, egy jogi munkája pedig
nyomtatásban is m egjelent.18 1872 áprilisában a Torontál első meg
nevezett főmunkatársa volt.19 Nem tudni miért, nézeteltérés vagy
családi körülmény folytán, de Vuchetich a Torontál harmadik számá
tól kivált a szerkesztőségből, s Temesvárott folytatta pályafutását.20
Ott is hű maradt a hírlapíráshoz: 1874-1875-ben a Temesi Lapokai
szerkesztette.21
Kiss Károly a becskereki gimnázium tanáraként kapcsolódott be
még a legelején a szerkesztőségi munkába. Közéleti szereplését pél
dázza, hogy 1873 júniusában a Torontál megyei Deák-párt tisztújító
értekezletén titkárnak választották meg.22 Már az induláskor lelkes
szószólója volt az akkori becskereki algimnázium főgimnáziummá
való bővítésének, amire 1876-ban került sor.
A szerkesztőség legérdekesebb alakja mégis Hadfy Döme volt, a
melencei születésű Dima Hadžić, aki 1848-ban minisztériumi enge
déllyel magyarosította nevét, majd végigküzdötte a szabadsághar
cot.23 Nemcsak szerbül és magyarul tudott kifogástalanul, hanem né
metül, románul és latinul is.24 Kiváló szónoknak tartották.25 1872-ben
tiszti főügyészként lett a lap munkatársa.26 Szakcikkeket közölt, ám
legjobb írásait nem akkor, hanem a századfordulón jelentette meg.
Torontál megye múltjáról és az 1848-as eseményekről mondott el
egyet s mást visszaemlékezéseiben.27 írásainak értékét növeli, hogy
szemtanúként vett részt az ismertetett eseményekben. Politikai meg
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győződését példázza, hogy egy ideig a megyében a szabadelvű párt
elnöke volt, Tisza Kálmán rajongó híve.28
Ezzel még korántsem merítettük ki a szerkesztőségi tagok név
jegyzékét. Ugyanis a Torontál indulásánál ott szorgoskodott még
Hertelendy József, a későbbi főispán, akkori kikindai törvényszéki el
nök, Istvánffy István, a későbbi törökbecsei királyi közjegyző, Hetyei
Kálmán zsombolyai uradalmi mérnök, Vámay Imre, Gesztessy János
és mások.29
Balás korában (1872-1879) a Torontál kimondottan a megye hi
vatalos közlönye volt. Négyhasábos, igazi vidéki lap, tárca- és hírro
vattal, hivatalos közleményekkel és hirdetésekkel fűszerezve.30 Csak
a tárcarovat jelentette a lapban a szépirodalmat, a költészet egyene
sen száműzve volt. 1873 januárjában írja a „szerkesztői nyílt posta”,
szinte mentegetőzve: „Bocsánat, de verseket nem közlünk.”31 Még
1875 májusában is olvassuk a magyarázkodást: „Verseket lapunk
nem szokott közölni.”32 A Torontál tehát eleinte mostohán kezelte az
irodalmat. így volt ez 1882-ig, Lauka jöveteléig, aki bőségesen hely
rehozta Balás mulasztását. Az ő korában (1882-1892) sokkal több
vers és irodalmi anyag jelent meg a lapban.
Noha a megye az újság szerkesztésével kapcsolatban semmit sem
bízott a véletlenre, mégis kiütött a balhé. 1873 augusztusában Balás
összeütközésbe került Rónay Móric főispánnal, aki többször kifogá
solta a lap írásait, amelyek nem voltak az ő szája íze szerint.33 A né
zeteltérés annyira elmérgesedett, hogy Rónay visszavonta Balás tisz
teletbeli főjegyzői kinevezését.34 Természetesen a közvélemény a
szerkesztőt pártfogolta, élesen bírálva a főispán eljárását.35 A bot
rányról hónapokon át cikkeztek a lapok, a megye pedig rendkívüli
közgyűlésen tárgyalt az esetről.36 Az ügy végül 1873 novemberében
le is zárult: Rónay lemondott főispánságáról, s az affért is „lovagiasan elintézték”.37 Ez az eset már csak azért is figyelmet érdemel, mert
vidékünkön nem történt meg gyakran, hogy egy szerkesztő lemon
dásra késztessen egy főispánt. Rónay, vesztére, nyilván nem mérte fel
eléggé a sajtó erejét. Ez az eset azt is bizonyítja, hogy a Torontál alig
egyéves fennállása után már számottevő erőt képviselt. A közvéle
mény erejét, amely politikai harcokban igen erős fegyver, rokonszenvet vagy ellenszenvet gerjeszt: főispánt is lehet vele dönteni.
Rónay Móricről és a hozzá hasonló dölyfös, beképzelt bánáti nábobokról Balás regényt is írt. Ez volt A házasság vadászai című kö
tete, amelynek „színhelye Torontál megye, s a benne szereplő egyé
nek is ismert megyebeli alakok”.38 A regényből Trics-tracs címmel
részletet is közölt a Torontál.39 A kötetet 1879 áprilisában, röviddel
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halála előtt rendezte sajtó alá.40 Megjelenéséről azonban nincs tudo
másunk.
A lapalapitó süpeki Balás Frigyes már a 1870-es évek derekán
elfoglaltsága miatt mind gyakrabban bízta a Torontál szerkesztését
munkatársaira. Eleinte Kiss Károly, majd Hadfy Döme és Rónay Je
nő végezte a szerkesztői teendőket, mígnem 1876. január 17-étől
Szentkláray Jenőre bízta a lap o t41 1878. július 20-án Balás teljesen
visszavonult.42 Eleméren halt meg 1879. július 18-án.43

ÁTMENETI IDŐSZAK (1879-1882)
Balás halála után három évig egy átmeneti időszak állt be a Toron
tóinál.44 Lapbizottság alakult, s ez Szentkláray Jenőt bízta meg a ve
zetéssel45 Ő újfent 1879. július 24-én vette át a lap szerkesztését.46 A
jeles bánáti történész az idő tájt közölt írásaiból kiemelhetjük a tizen
hét folytatásban megírt Nagybecskerek történetét, amelyben az ős
kortól 1867-ig foglalta össze az eseményeket.47 Szentkláray idején
kezdett a lapba írogatni Stassik Ferenc, Poroszkay Béla, id. Bobor
Gyula és mások.48
Szentklárayt a szerkesztőségi székben Létmányi Nándor gimnázi
umi tanár váltotta fel, aki személyeskedéssel és rágalmazó írásokkal
csorbította a lap tekintélyét, mígnem a lapbizottság lemondatta.49 A
szerkesztést 1881. szeptember 1-jétől Rónay Jenő, akkori megyei fő
jegyző, a későbbi főispán vette át.50 18 82 tavaszán Hegedűs Miklós
került az újság élére, s ő szerkesztette a Torontáli 1882 májusáig,
Lauka jöveteléig.51

LAUKA BOHÉM KORSZAKA (1882-1892)
Máig is vita tárgya és találgatásra ad okot a Laukával kapcsolatos
dilemma: Becskerekről hívták vagy Pestről menesztették?! Egyik
másik forrás ugyanis ez utóbbit is megengedi. Sz. Szigethy Vilmos
szerint Tisza Kálmán testálta Hertelendy főispánra az okvetetlenkedő
„koszorús költőt”.52 Hogy menesztésnek tekinthetjük-e a körülményt,
hogy Tisza végül is rávette Hertelendyt, vigye le Laukát Nagybecskerekre, arról természetesen lehetne vitatkozni. Tény azonban,
hogy Lauka jövetelének voltak és vannak is tisztázatlan körülményei.
Még évekkel Becskerekre érkezése után is szóbeszéd tárgya volt Pes
33

ten, hogy Lauka milyen körülmények közepette találta magát a Bega
menti városban. A menesztésről szóló pletykák alaptalanságát Lauka
még a Torontóiban is kénytelen volt cáfolni.53 A kételyeket azonban
nem oszlatta el teljesen.
Koszorús költőnk hivatalosan megyei leváltárosként került
Becskerekre. 1882. május 1-jétől őt nevezték ki a Veszelinovits Mik
lós leköszönése folytán megüresedett allevéltárosi állásra.54 Május
11-én „lelkes hangú beköszöntővel” vette át a szerkesztői széket.55
„A Torontál szerkesztését a mai nappal átvettem. Lapunknak mint
Torontál megye hivatalos közlönyének rendeltetése kijelöli a tért és
megszabja a határt, amelyen belül mozoghatunk. Korlátozottabb tér
re lévén szorítva, a feltűnő tárgyak megfigyelése is könnyebbé válik,
s ha nem rendelkezhetünk is annyi anyaggal, mint a fővárosi sajtó,
módunkban áll mégis oda működni, hogy kellő tájékozást nyújthas
sunk, elfogadható véleményt adhassunk és igazságos ítéletet hozhas
sunk. Mindenben ami jó, hasznos és üdvös előhaladni, jelszava idő
szakunknak. ( . . . ) Rovatainkban oly komolyabb vagy vígabb szépiro
dalmi vagy más nemű munkálatoknak fogunk tért nyitni, amelyek
nemcsak szórakozást nyújtanak, hanem az érzést és Ízlést is nemesí
tik, az erkölcsi világ követelményeinek eleget tesznek, és a kulturális
igényeknek is megfelelnek.”56
Lauka tíz éven át (1882-1892) a saját bohém kedve és felfogása
szerint szerkesztett - a megyében ezt elnézték neki. Több irodalmat
csempészett bele, a „favágói munkát” pedig a fiatal újságírókkal vé
geztette el. A hozzáértők szerint Lauka idejében a finom bohém ke
délyesség, elevenség, tarkaság és szín jellemezte a lapot.57 Sokak sze
rint ezek voltak a Torontál legjobban szerkesztett évfolyamai. Mint
egyik helyen olvassuk, Lauka Gusztáv időszaka „egy külön kedves és
színes korszaka” volt a lapnak.58
Valójában mi újat hozott Lauka a lapba? Költészetet, irodalmat és
új rovatokat.59 A Torontál harmadik oldalán Irodalmi csarnok címmel
nyitott rovatot.60 Amellett csaknem minden számban verssel vagy
szatirikus írással jelentkezett, amelyeket Don Gunarosz névvel jegy
zett.61 Az ő korában (1889-től) a Torontál csütörtök helyett vasárna
ponként jelent meg, hogy ezáltal összefoglalhassa a teljes hét esemé
nyeit.62 Továbbá 1890-től valamivel kisebb formátumban jelentke
zett, s az addig négy hasáb helyett háromhasábos lett.63 A Torontál
gazdasági melléklettel is bővült, s a Hírharang helyett Hírek címmel
számolt be a legfrissebb eseményekről.64 Lauka keze alatt dolgozott
akkortájt Jankó Ágoston, Orsó Mátyás, Szilágyi Albert és KézdiKovács László.65 Ez utóbbi egyik önéletrajzi vonatkozású Írásában
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így emlékezett vissza újságíróskodására: „Azt hiszem, az 1890/91 -i
évekre esik az én főmunkatársi szereplésem. A Torontál akkor még
hetilap volt, és Lauka Guszti bátyánk főszerkesztésében jelent meg.
A gyengébbek kedvéért megírhatom, hogy ez a »főszerkesztés«
mit jelentett. A legédesebb öregúr, a bohémek királya, úgy értelmez
te ezt a főszerkesztést, hogy nem szerkesztett semmit. Vagyis minden
munkát az én nyakamba varrt. (. . .) Én voltam tehát az a bizonyos
»főmunkatárs«, aki tízféle álnévvel robotoltam a lapban, írtam vezér
cikket, tárcát, kritikát, híreket és gazdasági közleményt, s a végén azt
sem tudtam, hol áll a fejem.”66
Lauka anekdotákba illő csínytevéseiről már sokat írtak. Sz.
Szigethy Vilmos is bőven foglalkozott vele.67 Ám mindeddig kevés
igazi méltatást találunk Becskereken kifejtett irodalmi munkásságáról,
amely szorosan kapcsolódik az általa szerkesztett laphoz. Lauka a
Torontáli úgyszólván sajátjának tekintette. Személyes levelezéseit is
gyakran azon keresztül intézte. Nem volt ritkaság, hogy hozzá érkezett
leveleket is közölt a lapban. Tíz év alatt ezekből komoly irodalmi le
velezés alakult ki. A Torontálban megtaláljuk Szülik József, Madarász
József, Rozsnyai Kálmán, Szépfaludy Ferenc, Tóth Lőrinc és Wlassics miniszter Laukához intézett levelét.68 Valamennyi érdekes iroda
lomtörténeti forrás. Ugyancsak figyelmet érdemelnek a lapban Lauka
nekrológjai. írótársait sorra elbúcsúztatta a lap hasábjain. így például
verset írt Reviczky Gyula halálára.69 Egyébként felülmúlhatatlan volt
az alkalmi versek megírásában. Szinte nem volt olyan jelesebb ünnep,
évforduló vagy esemény, amelyet ne örökített volna meg versben.
Költeményt írt Ferenc József ötvenéves jubileumára70, Petőfi emléké
re71, verset intézett Mikszáth Kálmánhoz72, de emléksorokat is Hege
dűs Erzsiké sírjára.73 Rendszeres látogatója volt a városi színháznak,
a művelődési rendezvényeknek, de a főúri lakomáknak is. Ugyan
olyan jól érezte magát Hamoncourt-ék écskai úrilakában karácsony
kor74 mint Pál-napkor a Dánielek kastélyában Ólécen.75 A vele kap
csolatos adomákból a Torontál legalább egykötetnyit őriz.
Az eddigi irodalomtörténeti kutatások nyilván nem térképezték fel
maradéktalanul Lauka becskereki éveit. Pedig költőnk időskorára is
fáradhatatlanul dolgozott. Előszót írt Brájjer könyvéhez76, kötetet irt
Becskerekről a becskerekieknek77, verseit is sajtó alá rendezte78, s
prózakötete is megjelent.79 Becskereken kiadott könyveinek lajstroma
úgymond még nem készült el. Pedig volna mit számba venni. Olyan
köteteket is, amelyekről mindeddig a bibliográfusok sem tudtak.
1892. január 24-én jelent meg utoljára a Torontál mint hetilap.80
Ebben a számban búcsúzott el Lauka a közönségtől, és adta át helyét
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Brájjer Lajosnak, a Wochenblatt addigi szerkesztőjének, Pleitz uno
kájának: „Nyugodtan adom át a szerkesztést Brájjer Lajos szerkesztő
öcsémnek, kit kora ifjúságától ismerek, s kiben megvan a legneme
sebb ambíció, kiváló tehetség, munkaszeretet és erős akarat, hogy az
újabban keletkezett napilapot az ország vidékeinek legelismertebb,
legdicsérendőbb és legjobb lapjai közé emelje.”81 Ezzel lezárult a tíz
évig tartó Lauka-korszak, ám bohém költőnk később is hű maradt a
laphoz, egészen halálig.

NAPILAPKÉNT: BRÁJJER LAJOSTÓL
MARA JENŐIG (1892-1918) •
Húsz esztendővel Balás lapalapítása után, 1892. január 30-án je 
lent meg először napilapként a Torontói.82 Vitatott tény, hogy mi volt
az átalakulás igazi oka, vajon „a közönség érdeklődése és kívánsága”,
vagy a megye első emberének, Rónay Jenő főispánnak a sugallata.
Annyi bizonyos, hogy a megyében pezsgő élet, a napi események és
történések napi reagálást is követeltek. A politikai pillanat kiválasz
tását minden bizonnyal Rónay végezte el, s ezzel újra a megyei gond
viselés témájához jutunk. Természetszerűen adódik, hogy a népes ol
vasótábor csak megelégedéssel nyugtázhatta a Torontál napilappá
alakítását. Itt szükséges felhívni a figyelmet arra a körülményre, hogy
az 1892. év jelentős mérföldköve volt a megyei ellenzéknek.83 Nyil
ván annak erősödése is sürgette a megyét, hogy az újság ne heti, ha
nem napi politikai szócsöve legyen.84
Ahhoz, hogy a Torontál egyik számától a másikig hetilapból napi
lappá alakuljon, alapos, körültekintő szervezésre, tapasztalt, szívós
munkatársakra volt szükség. Ezt a szervezőmunkát Brájjer Lajos vé
gezte el, mégpedig oly módon, hogy a munkatársak kiválasztásakor
igen ügyelt a minőségre. Egy egész kis írógárdát toborzott össze, s
ezek közül valamennyi „lecsalogatott” újságíró volt, biztosított me
gyei állással, megélhetéssel. Csakis így tudott magának a lap jó szak
mabelieket biztosítani. Ám csupán rövid időre, mert mint Somfai ír
ja, „nem bírták sokáig a hihetetlenül gyors, és amellett vidéken két
szer annyi körültekintést, tapintatot, megfontolást igénylő munkát.
Sorjában mentek vissza a fővárosi redakciók kényelmesebb és kevés
bé felelősségterhes körébe”.85 Hiszen itt a Torontóinál „órák alatt
egész napi munkát kell(ett) elvégezni és minden munkát elvégezni,
ami a közönség érdeklődésének, újságszomjának kielégitéséhez
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szükséges. A napisajtónál nem lehet(ett) restáncia, itt ami újság, min
dent föl kell(ett) dolgozni ha megszakad(t) is belé az újságíró és szer
kesztő”.86
1892. január 30-án „mutatványszám” megjelöléssel látott napvilá
got a Torontál című „politikai és társadalmi napilap” első száma, pon
tosítva, hogy megjelenik mindennap vasár- és ünnepnapok kivételé
vel.87 Az előfizetéssel és terjesztéssel kapcsolatos kérdéseket az olva
sók a Pleitz-féle könyvkereskedésben intézték, a Hunyadi utca 10.
alatt, a lap új szerkesztőségi irodája pedig a főtéri Bauer-féle házban
volt88, a mai városi könyvtár épületében. Az első szám vezércikkében
Brájjer kifejtette az olvasóknak, hogy a Torontál ezentúl naponként
„megizmosodva és megbővülten” lép a közönség elé.89 A továbbiak
ban ismertette a szerkesztési elveket, mondván, hogy a szabadelvüség
szellemében szerkeszti, külön figyelmet szentelve a közoktatásnak, a
kereskedelemnek, az iparnak, a földművelésnek, de a jótékonyságnak
is.90 Már a vezércikkben Brájjer sejteti, hogy alapos előkészületek
történtek a lap irodalmi részét illetően, s hogy több jeles írót, újság
írót kértek fel az együttműködésre: „Gondoskodtunk arról, hogy ha
zánk legjobb nevű írói írjanak tárcarovatunkba, s szerkesztőségünk
belmunkatársai igyekezni fognak, hogy olvasóink a napi eseménye
ket ne csak gyorsan és pontosan, de egyszersmind tetszetős formában
is kapják.”91 Ez valóban így volt. Hiszen Brájjer korában kezdte el
közölni a lap Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Gozsdu Elek, Reviczky
Gyula, Gárdonyi Géza, Tömörkény István, Lövik Károly, Milkó Izi
dor, Szávay Gyula és Békefi Antal írásait.92
Egyébként a becskereki olvasóközönség ízlése a századfordulón
jobbára a francia novellák felé fordult. Egy szerkesztői üzenetben ol
vassuk a magyarázatot: „Nálunk leginkább a francia tárcákat kedvelik.
( . . . ) A német dolgok jó részét a magyar közönség eredetiben olvas
sa.”93 Az újság gyakran közölte Alfons Daudet, Anatole Francé, Guy
de Maupassant, Émile Zola, Jaque Daurelle és Jaque Normand tárcá
it.94 Ezeket Papp Dezső, Kerpel Izsó vagy Pervu Mátyás fordította ma
gyarra a lap számára.95 Ám nemcsak a francia tárcákat kedvelték a
becskerekiek, hiszen a Torontál az orosz írókat is hozta: Korolenko,
Turgenyev, Trojanszki és Vasjukov írásai is megjelentek a tárcarovat
ban.96 Amellett az olvasók Mark Twaint is szívesen olvasták.97
Brájjerék tél derekán költöztek be kétszobás szerkesztőségi irodá
jukba a Bauer-féle ház első emeletén.98 Régi irodájukból két faldíszt
hoztak magukkal: Jókai Mórnak, a város későbbi díszpolgárának arc
képét, és a „nagybecskereki távbeszélő” névjegyzékét.99
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„Ketten vonultunk fel egy szép téli reggelen a Bauer-féle ház első
emeletére, ha j ói emlékszem pont 10 órakor, és ruganyos léptekkel:
Jurkovics Aladár és én. Telve szép reményekkel, a pálya iránt való ra
jongó szeretettel és kitartó munkakedvvel. Az első kettőt alaposan lelohasztotta egy-két marakodó újságíró kolléga avagy kíméletlen olva
só, a harmadik megmaradt a maga épségében” 100 - írta visszaemléke
zésében Brájjer. A napilap első megnevezett főmunkatársa Jurkovics
Aladár volt, aki a mutatványszámban Az asszonyi lélek című tárcáját
közölte.101 Jurkovics, ahogyan Szigethy írta, írónak készült Budapes
ten.102 A pattanásos arcú szőke fiút, gyenge fizikuma miatt, mindin
kább levette lábáról az elhatalmasodó tüdőbaj.103 Brájjer, aki régi ba
rátja volt, lehozta Becskerekre közigazgatási gyakornoknak, ugyan
akkor pedig a lap munkatársának is.104 A Torontál még Lauka idejé
ben, 1890 novemberében közölte első cikkeit: tárcáit, karcolatait,
színes írásait.105 A fiatal írónemzedék tehetséges tagjának tartották.
Folytatásos regényét, a Halálos sebeket 1892 februárjában kezdte el
közölni a TorontálJ06 1892 augusztusában a regényt Becskereken
önálló kötetben is megjelentette, saját kiadásában.107 Jurkovics írása
it nemcsak a Torontál, hanem a Nagy-Szent-Miklós című hetilap is
közölte, lévén, hogy annak is munkatársa volt.108 1892 novemberé
ben a Dugonics-Társaság tagja lett.109 Jurkovics súlyosbodó egészsé
gi állapota miatt 1893 áprilisában vált meg a szerkesztőségtől, és
Gleichenbergbe utazott, majd Arcóba. 1893. december 6-án hunyt el,
huszonhat éves korában.110
Két nappal a napilap megindítása után költözött be a szerkesztő
ségbe „a maga teljes feketeségében” Tőrös (Marusán) Tivadar, a
szamosújvári örmény újságíró.111 Pestről már befutott hírlapíróként
érkezett Becskerekre.112 Szigethy jellemzése szerint „alacsony, köp
cös, sánta volt, örményfajának minden tulajdonságával ellátva”.113
1892. február 4-én a lap tárcarovatában meg is írta jövetelének élmé
nyeit Budapesttől Nagybecskerekig.114 Tőrös elriasztó külseje nem
volt semmiképpen sem összhangban gyöngéd finomságú írásaival,
humorral teli tárcáival. Becskereki újságíróskodásának idején tevéke
nyen részt vett a város művelődési életében. Nagybecskerek Szíve
címmel alkalmi lapot szerkesztett.115 A Pesti Hírlap pályázatán pá
lyadíjat nyert Mülek Lajos aradi ügyvéd és képviselő jellemrajzá
val.116 Megírta az Örmény című háromfelvonásos zenés bohózatot,
amelyet a budapesti városligeti színkör igazgatósága is elfogadott be
m utatásra.117 A Bega menti városban a Torontál megyei Magyar
Nyelvterjesztő Egyesület munkájába is bekapcsolódott.118 1892 júli
usában a Torontál folytatásokban közölte Egy csúnya asszony törté
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nete című regényét.119 Az idő tájt Tőrös munkahelyet változtatott. Ki
lépett a szerkesztőségből, és elfogadta a megüresedett főlevéltárnoki
állást, amelyet Rónay kínált fel neki.120 Természetesen a munkahe
lyet feltételekhez kötötte, méghozzá az előírt szakvizsga letételéhez.
Mivel ennek Tőrös nem tudott a megadott határidőben eleget tenni,
1893 augusztusában menesztették állásából.121 Figyelmet érdemel
azonban, hogy levéltároskodása idején értékes cikkeket írt Becskerek
m últjáról.122 A Bega menti városból visszatért Budapestre, ahol a Bu
dapest című lapnál dolgozott.123 1893-ban a Torontál novellapályáza
tán huszonhat írás közül Bájfiék vidéken című novellája bizonyult a
legjobbnak.124 Elborult elmével, 1895. november 19-én hunyt el,
harminchat éves korában a lipótmezei tébolydában.125
Amikor Torost 1892 nyarán kinevezték főlevéltárosnak, helyét
Gáspár Imre foglalta el, a rövidlátó, byroni külsejű hírlapíró126, akit
már akkor jeles íróként ismertek. 1892 szeptemberében a Torontóiban
bevezette az Apróságok című rovatot, amelyet Minus álnév alatt ve
zetett.127 1892 decemberének közepén vált meg a szerkesztőségtől.128
Előbb visszatért Budapestre, majd Debrecenbe, ahol a Debreceni El
lenőri szerkesztette.129 1896-ban már a Nemzeti Hírlapnál találjuk.130
Reviczky egykori barátja 1910 nyarán hunyt el.131 Budapesten elütöt
te a villam os.132 A becskereki Torontál olvasói inkább tárcáiról, mint
verseiről tartották számon. Volt azonban Gáspárnak egy említésre
méltó munkásmozgalmi vonatkozása is: „A magyar munkásság Föl
dalra, társak, zengje ajkunk a munka bús, de szent dalát kezdettel, az
ő szövegére énekelte a Marseillaise-t.” 133 Mesés produktivitásáról
Brájjer a következőket írta: „Soha szorgalmasabb és munkabíróbb
embert nem láttam. Egy delelőtt vezércikket és tárcát, mellesleg egy
hasáb humoros apróságot megírni, abszolúte nem erőlteti meg. De
délután már ismét az íróasztalnál ül, és csak úgy önti a kedves kis ver
seket a Hasznos mulattató és a Lányok Lapja számára, s amellett rá
ér a Magyar Szemlének előkelő színvonalon álló szépirodalmi essayket írni.” 134
Gáspárt Hoitsy Jenő váltotta fel 1893 januárjában.135 Főmunka
társként dolgozott a lapnál. Ő volt Hoitsy Pálnak, a jeles tudósnak és
országgyűlési képviselőnek az öccse.136 Egyedül vele nem járt jól a
szerkesztőség, s viszonylag gyorsan menesztették a laptól. Brájjer
Lajos ugyanis 1893 szeptemberében elutazott Nagybecskerekről, és a
lapot (meggondolatlanul) Hoitsyra bízta.137 Brájjer az idő tájt jegyez
te el Versecen Schlemmer Stephanie kisasszonyt, s magánügyei oda
szólították.138 Időközben Hoitsy szerkesztette a lapot, és kiütött a
balhé. A magára maradt főmunkatárs ontotta a szenzációs híreket, s
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mire Brájjer visszatért és feleszmélt, addigra már alig győzte mente
getni magát az olvasók előtt: „Amint a szerkesztő kiteszi a lábát, biz
tosra vehető, hogy bolondot csinálnak a redakczióban. (. . .) Ama
nagy port felvert szenzációs híreknek szerzője lapunk kötelékéből már
kilépett s vele együtt talán elköltözött az is, mit jó magyar néven pechnek hívnak.” 139
Hoitsy kiebrudalását követően érkezett a laphoz Kabos Bertalan, a
Pesti Napló munkatársa, Kabos Ede bátyja.140 Szigethy szerint ő volt
„a legtökéletesebb, képzett újságíró, aki a Pester Lloyd nagyrabecsült
munkatársaként halt meg”.141 Csaknem két évig volt Becskereken a
Torontóinál, majd 1895 augusztusában újra a Pesti Napló kötelékébe
tért vissza.142 Nemcsak jó tollú, de jó modorú hírlapíró is volt. Búcsú
zásakor írta a Torontál, hogy „nemcsak hivatali kötelessége teljesíté
sében volt mintaképe a feladata magaslatán álló zsurnalisztikának, de
előzékeny modorával és kifogástalan viseletével megnyerte e város
művelt közönségének osztatlan rokonszenvét”.143
Semsey Gyula 1893 szeptemberében foglalta el főlevéltárosi
munkahelyét, miután ebből előzőleg Tőrös Tivadart menesztették.144
Nemcsak levéltáros volt, hanem a Torontál munkatársa is. Az eddig
említett újságírók közül kevesen olvadtak bele annyira a környezet
be, mint Semsey. íróként, rendezőként, humoristaként is kedvelt tag
ja volt a becskereki közönségnek.145 Figyelmet érdemelnek levéltá
rosként írott szakcikkei, de különösképpen Hangulatok című tárcakö
tete, amelyet saját kiadásában jelentetett meg Becskereken, 1898 au
gusztusában.146
1895-ben jött a szerkesztőségbe Sz. Szigethy Vilmos, az ízesen
adomázó hírlapíró, aki tevékenységével nemcsak a lapban, hanem a
város művelődési életében is nyomot hagyott.147 1901-ben távozott a
Szegedi Naplóhoz, ám a torontáli emberek, sorsok tartósan megihlet
ték.148 Évek múltán is írt róluk: érdekesen, élvezetesen.149 Nem is cso
da, hiszen valamennyi megyei hatalmasságot személyesen is ismert.
Őt követően a 20. század első évétől Balliére Sándor és Nagy Domo
kos állt a lap élén150. 1902 áprilisában érkezett meg Pestről Somfai Já
nos szocialista író151, aki előbb segédszerkesztőként, majd 1908. júli
us 6-ától (miután Brájjer Lajos leköszönt és Fiúméba távozott, hogy
ott szerkessze a Fiumei Estilapot) főszerkesztőként dolgozott.152 Nagy
érvágás volt ez a lapra nézve, mert Brájjer éveken át biztos kézzel, ha
tározottan vezette a lapot. Az általa szerkesztett évfolyamokon még
ma is érződik, hogy „talpig úriember” szerkesztette, aki igencsak ér
tett a szakma fortélyaihoz, de ami még fontosabb volt: igen jól ismer
te olvasóközönségét is, s ebből kifolyólag jól tudta, hogy mit hogyan
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szükséges és kell „tálalni” a lapban. Tapintatos volt, a legsikamlósabb
témákat sem kerülte el, ám mint világlátta ember s mint igazi européer,
aki évente több külföldi utat tett, és azokról rendszerint be is számolt
az olvasóknak, enyhe iróniával mutatott rá a gyakran meg-megmutatkozó vidékiességre, magyarán a maradiságra. Brájjemak igen szelle
mesek voltak a szerkesztői üzenetei, különösen ha kezdő tollforgatókat kellett le- vagy ritkábban rábeszélni az írásra. Az ő idejében kerül
tek a lapba a tréfás apróhirdetések, de ugyanakkor az ő korszakában
figyelt oda legjobban a Torontál a hazai és külföldi irodalmi történé
sekre meg a művelődési élet eseményeire.
A munka „velejárójaként” a Torontóinak természetesen sajtóperei
is voltak. 1899 augusztusában Engel Mihály pécsi borkereskedő pe
relte a lapot egyik híre m iatt.153 1900 decemberében egy subalopás
ról szóló hírét Hász Fülöp antalfalvi lakos nehezményezte, olyannyi
ra, hogy sajtópert indított a lap és annak segédszerkesztője, Balliére
Sándor ellen.154 Horváth Kálmán antalfalvi ügyvéd levelére Balliére
Sándor 1900. december 24-én igazának tudatában az alábbiakat vála
szolta: „Van szerencsém értesíteni, hogy a Cseberből vederbe című
hírünket teljesen megbízható forrásból vettük, és így nyugodtan né
zünk a »megtorló lépések” elé!” 155 Nem volt ám minden hírforrása
ily megbízható: Klein Henrik mokrini gőzmalom-tulajdonos 1901 jú 
niusában találta számára nézve sértőnek a Torontál egyik írását, s
ezért jogorvoslásért a bírósághoz fordult.156 Történetesen újra Bal
liére Sándor, a lap segédszerkesztője lett a szenvedő alany, aki ezút
tal nem tudta bizonyítani igazát, s akit hosszú pereskedés után 1903
márciusában a bíróság negyven korona pénzbüntetésre ítélt.157 Az
említett esetektől eltekintve, hangsúlyozni kell, hogy a Torontál tisz
tességesen és a körülményekhez képest tárgyilagosan tudósított, ke
rülte a személyeskedést, és sajtóperei ily mód csak kivételesen for
dultak elő, nem voltak jellemzőek a lapra. A század első éveitől a
Torontál szerkesztőségének beltagja volt Wégling István, Weinhardt
József, Barth Győző, Kokits Viktor, Paltzmann Róbert, Hegedűs Já
nos és Andel Rezső.158 Az ő munkájukat segítette a külmunkatársak
lelkes gárdája: Vinczehídy Ernő, Czirbusz Géza, Poroszkay Béla,
Szilágyi Albert, Marton Andor, Knyaskó Lajos, Streitmann Antal,
Végh Lajos, Szenes Adolf, Szalay József, Menczer Lipót, Zsiross Mi
hály, Osztie Andor, Vértessy Gyula, Czarina Szilárd, Fialowszki Bé
la, Kuszing János, Klein Mór, Borsodi Lajos, Stassik Ferenc, Strosz
Béla, Steinbach Antal, Bányai Jakab, Grandjean Géza, D. Bodó Má
tyás, Török Ferenc, Perl Mihály, Radványiné Ruttkay Emma, Büchler Hugó, Tarkó János és Szegfű Sándor.159
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Somfai János, aki 1908-ban állt a lap élére, a rutinos lapszerkesz
tők közé tartozott, amellett a városban nem is volt igen közkedvelt,
még kevésbé rokonszenves. Lapszerkesztésén is, noha korrekt volt,
meglátszik egy kissé a szakmai ridegség, amely egész időszakán vé
gigkísérte. Igaz, Somfai lapszerkesztésének idejére esett az első vi
lágháború, amely nemcsak szellemileg, hanem anyagilag is nehéz
megpróbáltatások elé állította nemcsak a szerkesztőt, hanem az olva
sókat is. Mégis úgy tűnik, hogy az ő idejében valamelyest visszaesett
a Torontál színvonala, s valahogyan „más lett”. Ez a „másság” pedig
nem volt éppen mindig az említett objektív tényezők eredménye, s
nem is volt mindig pozitív előjelű.
Somfai 1917. június 14-éig állt a lap élén, amikor helyét Mara Je
nő foglalta el.160 Valahol az idő tájt jelentkezett a lap belmunkatársainak egy újabb csoportja, amely a Torontóinál dolgozott s amely az
1918 utáni időszakban is megállta a helyét: Godányi Zoltán, Hegedűs
János, Juhász Ferenc, Kelemen János, Christián Jenő, Rehorovszky
Jenő, Treisz Géza és m ások.161 Ők már egy másfajta újságírás előhír
nökei voltak. Az olyan újságírásé, amely a vidéki szenzacionalizmus
felé hajlott, s amely a két háború közötti időszakban mutatkozott meg
teljes mértékben.
1918 előtt a Torontóinak két mellékletéről tudunk: a Hivatalos
Mellékletről és a Torontálmegyei Tanügyről. E tanulmány keretében
mindkettővel külön foglalkozunk.162
Nos, ezzel le is zárult a Torontál 1918 előtti - minden bizonnyal
legjelentősebb - időszaka, s következett egy merőben más, a régivel
szinte összehasonlíthatatlan korszak, amelyben a lap nemcsak nevet
(Híradó) és küllemet, hanem újságírói modort is változtatott, alkal
mazkodva az újonnan előállt körülményekhez. A Torontál végül is
hosszú életűnek bizonyult. 73. évfolyamában szűnt meg, tudomásunk
szerint 1944. október 1-jén, a város felszabadulásának előestéjén.163
A hetvenhárom évből ötvenkét éven át napilapként jelent meg, s
1997-ig (tehát mindaddig, amíg az újvidéki M agyar Szó be nem lé
pett megjelenésének 53. évfolyamába) a leghosszabb életű vajdasági
magyar napilapként tartották számon.

A TORONTÁL 1893. ÉVI NOVELLAPÁLYÁZATA
A 19. században nem sok irodalmi pályázatról tudunk Becskere
ken. Egyik említésre méltó azonban mindenképpen a Torontál 1893.
évi novellapályázata volt.
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Még 1892 januárjában, amikor húszéves fennállás után Brájjerék
napilappá alakították a Torontáli, felmerült a probléma, hogyan tudja
majd a kis létszámú szerkesztőség napról napra színvonalas tárcák
kal, novellákkal ellátni a közönséget. Hogyan tud majd az újdonsült
napilap irodalmi vonatkozásban is a helyzet magaslatán állni, miként
tudja majd az olvasók igényeit kielégíteni. 1892 folyamán Brájjerék
igencsak rá voltak utalva az ollózásra és a külföldi tárcaírók fordítá
sára.164 A becskereki olvasóközönség az idő tájt jobbára a francia no
vellákat kedvelte, mert a német nyelvű írásokat többnyire eredetiben
olvasta. Közölt azonban a lap olasz, angol és orosz írókat is.165
Egy év elteltével, 1893 júniusában a tárcarovat élénkitése, töme
gesítése és színvonalának emelése végett Brájjerék úgy döntöttek,
hogy pályázatot hirdetnek „tárcacikkek” megírására. Az ötletet tett
követte, s a lap 1893. június 12-én tette közzé a részleteket: „A Toron
tál szerkesztősége legfeljebb 300 sornyi terjedelmű tárcacikkekre pá
lyázatot nyit. A tárcák lehetnek bármily tartalmúak: leírók, elbeszé
lők, rajzolók és bármily tárgyúak: a modem társadalmi életből m erí
tettek vagy mondaiak, történelmiek. Az első díj 25 korona, a második
díj 10 korona, amely díjat a pályanyertes művek szerzőinek, a pályá
zat eredményének kihirdetése után azonnal kiszolgáltatnak. Az oly
tárcák, amelyek bármely tulajdonságuknál fogva a versenyzőtársaik
közül kiválnak, habár a díjakat el nem nyerik, dicséretben fognak ré
szesülni s a Torontál tárcájában kiadatnak.
Felhívatnak a pályázni óhajtók, hogy az idegen kézzel írt, jeligés
levélkékkel ellátott pályaműveiket lapunk szerkesztőségének címére
folyó évi július 1-jének déli 12 óráig küldjék be, mivel a később ér
kező kéziratok nem fognak versenyre bocsáttatni.” 166
A beérkezett pályamüveket egy háromtagú zsűri bírálta el, mely
nek elnöke Lauka Gusztáv koszorús költő volt, tagjai pedig Scossa
Dezső, Torontál megye akkori segéd-tanfelügyelője és Brájjer Lajos,
a Torontál szerkesztője.167
Már 1893. június végéig mintegy húsz pályamű érkezett, s a To
rontál erről tudósítva beismerte: szándéka az volt, hogy a lapot „mi
nél érdekesebbé tegye”.168 Más helyen olvassuk, fontos szempont
volt, hogy a pályázók „a modem kívánalmaknak megfelelő tárcacik
kekkel” jelentkezzenek.169 A pályázat 1893. július 1-jén zárult, s ad
dig huszonhat pályamű érkezett be a szerkesztőségbe, melyek jeligé
it közzé is tették.170 Csak sajnálhatjuk, hogy legalább utólag nem kö
zölték az összes pályázó nevét, mert akkor többet tudnánk arról, hogy
ki és honnan pályázott, illetve, hogy ki maradt ki a díjazásból.
Laukáék azonnal hozzá is láttak a beérkezett írások elbírálásához.
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1893. július 3-án írja a lap, hogy a pályaműveket kiadták olvasásra a
bírálóknak.171 Néhány nappal később Laukáék be is fejezték a mun
kát. 1893. július 8-án tették közzé a pályázat eredményeit.172 Az első
díjat (huszonöt koronát) Tőrös (Marusán) Tivadar, a szamosújvári ör
mény újságíró nyerte, aki 1892 tavaszán még a Torontál szerkesztő
ségében dolgozott, 1892 nyarától pedig Torontál megye főlevéltárosa
lett.173 A Bájfiék vidéken című novellájával érdemelte ki az első he
lyezést.174 Talán a sors iróniája vagy tragikus sorsának velejárója
volt, hogy egy hónappal a díj után, 1893. augusztus 18-án, Rónay Je
nő főispán felmentette állásából, „mert a törvény által előírt szakvizs
gát a kellő időn belül le nem tette”.175
A második díjat (tíz koronát) Szabó L. János budapesti joghallga
tó nyerte Úry Lőrinc című tárcájával.176
Noha díjat nem nyert, a pályaművek közül kiemelkedett KézdiKovács Lászlónak (akkor már budapesti festőnek), a Torontál egyko
ri újságírójának Örök Élet című novellája.177 Ezért a zsűri a szerzőt
külön dicséretben részesítette.178
A díjazott pályaműveket a Torontál, előbbi ígéretéhez híven, le is
közölte.179 Ez volt 1918 előtt a becskereki Torontál egyetlen irodalmi
pályázata.
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KÉT RÖVID ÉLETŰ
NÉMET REVOLVERLAP

Pleitz igen sokáig, harminchárom évig monopolhelyzetben volt a
Bega menti városban. Ez nemcsak nyomdászati, hanem lapkiadói tevé
kenységére is vonatkozott. 1880-ban azonban vetélytársat kapott.
Előbb Dohány Ignác nyitotta meg nyomdáját 1880. május 22-én, aki
nek „á la minute” gyorssajtója volt (számláinak fejléce szerint ez volt
az első amerikai gyorssajtó Becskereken), amellett papírkereskedése is
meg egy papírzsák-gyára.1 S az ipart nem is a város szélén, hanem a fő
utca egyik házában űzte.2 1881-ben Dohány lapot alapított, a Torontáler Botéi. Nem sokkal nyomdaalapítása után Mohácsról Becskerekre
érkezett Josef Lutsch, akinek tipográfiáját 1880. október 2-án jegyez
ték be a becskereki magáncégek jegyzékébe.3 Tevékenységét ő is lap
kiadással kezdte. 1880 decemberében jelentette meg a GrossBecskereker Zeitung első számát.4 Dohány és Lutsch lapja üstökösként
tűnt fel a becskereki lapkiadás egén, amelyet az idő tájt két viszonylag
kiegyensúlyozott és objektív lap uralta, a Wochenblatt és a Torontál. A
két új, személyeskedő, ellenzékieskedő revolverlap már megjelenéskor
harcba szállt a megye hivatalos szócsöveivel, ám mélyebb nyomokat
nemigen hagyott a becskereki sajtó történetében. Talán csak a kisszá
mú olvasóközönséget hozta kissé zavarba szemtelenkedésével, s csak a
kedélyeket bolygatta fel egy rövid időre, szokatlan modorával. E két
lap inkább csak kiadóik ambíciójából született, mintsem a becskereki,
illetve torontáli német olvasótábor igényeként.
A Gross-Becskereker Zeitung című német nyelvű hetilap első szá
ma 1880. december 7-én jelent meg Josef Lutsch nyomdájában és ki
adásában s Mailász Antal adótámok szerkesztésében.5 Az új sajtóter
mék megjelenését beharangozva a Torontál többek között megállapí
totta: „Hogy van-e szükség rá, nem vitatjuk, de hogy fura német nyel
ven volt a felhívás szerkesztve, nem hallgathatjuk el. Tán csak nem a
társalgó vígjáték bontonos hangjában fogják szerkeszteni?”6 A lap
csinos külsejű, de tartalmára és nyelvezetére nézve kritikán aluli volt.
„Béltartalma egyáltalán elárulja a szerkesztő irodalmi szegénységét”
- állapította meg a Torontál, hangsúlyozva, hogy nem lehet valaki
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„minden irodalmi képzettség nélkül szerkesztő”.7 Minderre „úgy a
mondatszerkezet, irály és az egymásra halmozott helyesírási hibák
elég bizonyítékot szolgáltatnak”.8 Rossz nyelvezete mellett irányvé
telére nézve kimondott pletykalap volt. Már első számában megtá
madta a becskereki városkapitányt, amiért néhány garázdálkodó fia
talt bebörtönzött, hozzá nem értő módon, tudatlanságát személyeske
déssel palástolva cikkezett a vasútügyről, végül pedig a Torontál el
len fordult.9 Csupán a lap első száma elegendő volt ahhoz, hogy a
Torontál megállapítsa: „Hangsúlyozva mondjuk, hogy egy ilyen né
met lapra csakugyan nincs szükségünk, s egyszer s mindenkorra kije
lentjük, hogy ily irodalmi tisztességet nem ismerő lappal többé nem
is foglalkozunk.” 10
Az újság faragatlan szerkesztőjéről utóbb kiderült, hogy büntetett
előéletű, kétes erkölcsű ember volt, aki előzőleg valamilyen „pénz
manipulatióba” keveredett.11 Éppen ezért a Torontál indokoltnak tar
totta megjegyezni: „Nemcsak lapunk tekintélye, de a tisztelt olvasó
közönség iránti kímélet és a humanismus sem engedi meg, hogy egy
olyan egyénnel foglalkozzunk, mint a nevezett lap szerkesztője, ki a
társadalom által úgyis eléggé el van ítélve. Ha Szegedről, vagy más
helyekről tud valamit ellenünk felhozni, álljon elő; viszontszolgálat
fejében mi is meg fogjuk magyarázni, hogy mit értettünk a pénz
manipulatio alatt.” 12
Itt kell még elmondani, hogy a Gross-Becskereker Wochenblatt
1880 decemberében két hasábon bírálta a Gross-Becskereker Zeitung
modorát, illetve modortalanságát, s idézett is a lap első számának
program jából.13
A Gross-Becskereker Zeitung minden bizonnyal még 1880 de
cemberében megszűnt.14 Ám néhány hónappal később, 1881. április
5-én újra „feltámadt” !15 Időközben Mailász kiugrott a vállalkozásból,
s Josef Lutsch egyedül vállalta nyomtatását, kiadását és szerkesztését
is.16 A jól értesült Torontál azonban tudni vélte, hogy Lutschnak
„csak személye áll előtérben, s a coulissák megett rejtőzködnek a sze
replő személyek”.17 Még mielőtt napvilágot látott volna az újraindí
tott lap első száma, a Torontál hosszabb cikkben foglalkozott vele:
„Tanulságot vehetett volna pedig a kiadó a múltból, hogy a mi közön
ségünknek nincsen ízlésére a joumál, ha hozzá még revolver-joumál.
(. . .) Arra pedig jó előre figyelmezetetjük a leendő szerkesztőt, hogy
ha a krassó-szörény megyei joumalisztikai viszonyokat honosítja
meg, mire már az előbbi német lapnak diumista társszerkesztője tö
rekedett, nagyon pórul járhat; de a becsületes közönség sem fogja
megtűrni, hogy a lap tekintélye, növelése és reclame-csinálás végett
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scandalumokat inscenírozzon, egyeseket, valamint testületeket foly
vást piszkáljon, sárral dobáljon. Sajnos, hogy vidéki lapjaink nagy ré
sze csak így tud és akar megélni, sajnosabb azonban még, hogy ez el
len alig van védelmi fegyver.” 18
A Torontál újságírója még reményét fejezte ki, hogy az újjáéledt
lap „tisztességes mederben fog folydogálni” 19, s ez első száma után
már megállapíthatta, hogy „ha így halad, talán megél”.20 Sajnos a jó s
lat nem vált be, s a lap 1881 folyamán megszűnt. A sikertelen vállal
kozás után Lutsch 1882. január 4-én felszámolta becskereki cégét, és
visszaköltözött Mohácsra.21
A másik kérészéletű s vitatható színvonalú német lap Dohány Ig
nác Torontáler Botéja volt, amelynek megjelenését 1881 májusában
harangozta be a Torontál: „Már megint új lapra hirdetnek előfizetést.
A városunkban újabb időben megtelepedett nyomdászok rendre lapot
alapítanak s egymás után buknak vállalataikba. Jellemző, hogy német
lapjaink majd mind Nagy-Becskerek városától vették fel címüket s
most egy újabbi Torontáler Boté név alatt fogja bejárni a világot,
mintegy jelezni akarván címével, hogy messzevágó dolgokkal kíván
foglalkozni.”22 A Torontáler Boté vasárnaponként megjelenő hetilap
volt, s „Torontálmegye összes érdekeinek közlönyeiként tüntette fel
magát.23 A megjelenését megelőző beharangozó szerint a lap olyan
rovatot nyit, „melyben az óhajok és panaszok fognak közöltetni”.24
Amellett a szerkesztőségben „mind oly panaszos és óhajtást kifejező
közlemények elfogadtatnak, melyek tisztességes és tárgyilagos for
mában a közjó előmozdítását vagy a bajok orvoslását célozzák”.25 A
lap programjából kiderül a lapkiadási szándék is: „Miért adunk ki né
met nyelvű lapot? Mert megyénk és városunk lakossága nagy részben
német; német annyiban, hogy magyar érzelmüek, de németül beszél
nek. Mi is bebizonyítjuk azt, hogy a jó hazafiassághoz nem szüksé
ges, hogy az ember sarkantyús csizmában és atillában pillantsa meg
a napvilágot.”26
Már az első szám után kiderült azonban, hogy a Torontáler Boté
sem maradt le sokkal a Gross-Becskereker Zeitung mögött. Egymást
követték a túlkapásai. 1882 januárjában két becskereki pénzintézet
ellen intézett támadást27, 1882 márciusában a helyi óvodát bírálta
(mint utóbb kiderült, alaptalanul)28, 1882 májusában az iskolai szün
napokat kifogásolta29, 1882 júliusában pedig azzal vádolta meg
Lauka Gusztávot, hogy amióta ő szerkeszti a Torontáli, a lap „felada
tává tette . . . a nemzetiségeknek egymás elleni heczczelését”.30 „Ha
ezen állítását a Torontáler Boté egyetlen sorral igazolja, azonnal eszélyesebb és ildomosabb egyénnek adjuk e lap szerkesztését” - vála47

szólta önérzetesen koszorús költőnk.31 Az újságot egy bizonyos Fein
úr szerkesztette32, s csupán az intrikákra éhes olvasóközönség pártfo
golta, tegyük hozzá: nem sokáig. 1882 júliusa után szűnhetett meg,
mert azután már nem találunk említést róla a korabeli sajtóban.
Sem a Gross-Becskereker Zeitungnak, sem pedig a Torontáler
Boténak nem kerültek elő példányai. A rájuk vonatkozó adatokat fő
képpen a Torontál és a Wochenblatt szolgáltatta.
Visszatérve Dohány Ignác és Josef Lutsch lapkiadói vállalkozásá
ra, el kell mondani, hogy talán éppen rájuk vonatkoznak Majtényi
Mihály szavai, hogy „a legszurtosabb kis nyomda is azon volt, hogy
valami időszaki sajtóterméket, újságot, folyóiratot kaparintson magá
nak; talán ez volt a nyomda nagy erőpróbája, talán ezen mutatkozott
meg teherbíró képessége, hírneve”.33
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A SZERB NYELVŰ LAPKIADÁS

Becskereknek 1847-ig nem volt nyomdája, írói azonban már az
1830-as években voltak. A magyar szerzők közül ott buzgólkodott
Debreczeni Bárány Ágoston, a szerb literátorok közül pedig főkép
pen Marko Jelisejié és Jevstatije M ihajlovié.1 Marko Jelisejiének
1832-ben jelentet meg Velizarij című kötete, egy évvel később pedig,
1833-ban, Aleksandar i Natalija című müve.2 Jevstatije Mihajlovié
az idő tájt Dobrivoj i Aleksandra című művével jeleskedett, amely
1828-ban jelent meg.3
A régebbi szerb írók közül a becskereki helytörténet a sajátjának
tekinti Georgije ot Bečkerek szerzetest, a jeles műfordítót, aki való
színűleg a városból vagy annak környékéről származhatott.4 Tudo
mányos munkával is foglalkozott, amellett műfordítással is. A
szerémségi Görgeteg kolostorban élt, s Gerasim volt a szerzetesi ne
ve.5 Három munkája ismeretes: a Roždanik, a Hudožestvo és a Filozofičeska nauka.6
Danilo Stajié próta már 1835-től közreműködött a Pesten megjele
nő, Teodor Pavlovié által szerkesztett Srpski narodni listben, valamivel
később pedig Jovan Ristić Bečkerečanin is.7 Az akkori becskereki
szerb értelmiségiek igencsak figyelemmel kísérték a szerb irodalom
történéseit. Ez leginkább a korabeli könyvek és folyóiratok előfizetői
nek névsorából tűnik ki. Az egykor Pesten székelő Matica srpska kiad
ványait 1825-től (tehát kezdettől fogva) pártfogolta a becskereki szerb
olvasóközönség. A Letopism k 1826-ban tizenhat becskereki előfizető
je volt.8 1818-ban Dositej Mezimac című művére huszonegy becskere
ki fizetett elő9, míg Vük Poslovice című kötetére tizenhat.10 A korabe
li szerb kiadványok előfizetőinek jegyzékét lapozgatva szembeötlik,
hogy bizonyos nevek állandóan ismétlődnek. Gyakran találkozunk
Jevstatije Mihajlovié, Avram Pejié, Lazar Popovié, Georgije Nikolié,
Maksim Evgenovié és Stoiša Hristié nevével. Ők valamennyien a
becskereki szerb értelmiség tagjai voltak, és éberen figyelték az irodal
mi élet történéseit. Még 1813-ban, a Novine serbske indulásakor a lap
nak Becskereken volt egy előfizetés-gyűjtője, név szerint Petar
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Bošković.11 Ám még korábbi szerb kötetek előfizetőinek jegyzékében
is akadnak becskerekiek. Elegendő csupán egy példát említeni. 1795ben Rajié Istorija című munkájára egy becskereki is előfizetett: Jakov
Čokerljan, Dositej Obradovié egykori rokona.12
A Pleitz-nyomda megnyitásával már volt lehetőség szerb köny
vek, lapok és folyóiratok megjelentetésére, ám erre csak 1857-ben
került sor. Ugyanis Pleitz 1857-ben jelentette meg Danilo Stajié próta
egy alkalmi müvét meg a Srpsko-narodni veliko-bečkerečki kalendar
első füzetét.13 Ettől kezdve már mind több és több szerb nyelvű kiad
vány jelent meg ott. Az igazsághoz tartozik, hogy a becskereki szerb
sajtónak a legnagyobb lendületet (viszonylag későn) a Grőié-féle
nyomda adta meg 1884-ben.14 A nyomda hivatalosan a feleség, Julka
Grčić nevére volt bejegyzeve, de ebbe a cseppet sem könnyű munká
ba, hol nyomdászként, hol kiadóként, alkalomadtán pedig szerkesztő
ként is a férj, Svetozar Grčić is önzetlenül segédkezett.15 A 19. szá
zadban ők ketten tettek talán a legtöbbet a becskereki szerb sajtó és
lapkiadás fejlesztéséért.
Nagybecskerek viszonylag későn, csak 1884-ben kapott szerb la
pot (később mint Versec és Pancsova), ám ez a körülmény korántsem
jelenti azt, hogy a mintegy nyolcezer szerb ajkú lakos, amennyi az
1880-1890-es években ott élt, nem támogatta már korábban is a szerb
lapkiadást.16 Erre elegendő csupán egyetlen példát említeni. Jovan
Skerlié, a Zastava megjelentetésének körülményeiről értekezve, a
többi között ezt írja: „A Srpski dnevnik erőszakos megszűnte szerb
körökben érezhető hatással volt, s már 1865 végén újvidéki szerb li
berálisok egy lap beindításán fáradoztak. A kezdeményezés Nagybecskerekről indult, ahol egy délután 2000 forintot gyűjtöttek össze a
kaucióra. A szerkesztést Svetozar Miiedére bízták, s a lap Pesten kez
dett megjelenni, ahol Miletié országgyűlési képviselőként tartózko
dott, 1866. február 9-én.” 17

A RODOLJUB (1884)
Az első szerb becskereki lap kérdése mindmáig nagy talány a ku
tatók számára. Megjelenését a Jugoslovenska štampa jegyzi 1911ben, ám igen szűkszavúan: „Rodoljub. Učiteljsko-vaspitni, ekonomski i politički list. Izlazi u Velikom Bečkereku 1884.” 18 A továbbiak
ban az Anali nevű kiadvány is emlegeti.19 A becskereki helytörténé
szek 1973-ig nem tesznek róla említést. Kimaradt tehát Stanojlovié
Petrovgrad című monográfiájából (1938), de nem került be az 196650

bán megjelentetett Zrenjanin című monográfiába sem. 1973-ban
Dragoljub D. Čolić ismert becskereki helytörténész emlegeti, új adat
tal gazdagítva: történetesen, hogy Julka Grčić nyomdájában ké
szült.20 Sajtótörténetében Vasilije Đ. Krestié is említi21, úgyszintén
Dusán Popov is.22 Popov gyanakvóan állapítja meg, hogy a lapnak
mindeddig egyetlen számát sem látták, s hogy „sem a Jávorban, sem
a Školski üstben, sem pedig a belgrádi Učiteljben nincs róla emlités,
noha azok jegyezték a tanügyi lapokat”.23 Óvatossága mindenképpen
indokolt, hiszen az igazsághoz tartozik, hogy a Rodoljubot sem a
Wochenblatt, sem pedig a Torontál nem említi, noha e két becskereki
újság jobbára jelezte a helyi sajtótermékek beindítását és megszűntét.
Hovatovább, a Rodoljub ellen szól az 1887-ben kiadott Glas első szá
mának vezércikke is, amely szerint éppen a Glas „az első szerb lap
Nagybecskereken és környékén”.24
Ha történetesen meg is jelent egykor, bizonyára rövid ideig egyéb
ként bizonyára maradt volna belőle példány vagy megbízható adat a
korabeli sajtóban. A Rodoljub rejtélye csak akkor fog megoldódni, ha
majd egyszer napvilágra kerülnek adatai a korabeli sajtóból.

A GLAS (1887)
Ez az első becskereki szerb lap, amelyről valamivel többet mond
hatunk, hiszen fennmaradt példányait a nagybecskereki Történelmi
Levéltár s a Belgrádi Pravoszláv Püspökség egyházi gyűjteménye őr
zi, míg az újvidéki Matica srpskában mikrofilmen található.25
Noha politikamentes, társadalmi-pedagógiai hetilapnak hirdette
magát, mert kiadója nem tette le a politikai lapoknál kötelező kauciót,
a Glas voltaképpen mégis politikai lap volt, méghozzá a becskereki
szerb radikálisok szócsöve, amelynek megjelenése szoros össsefuggésben állt az akkori Néppárton (Narodna stranka) belüli történésekkel, s
amelynek eszmei irányvonalát az újvidéki Zastava határozta meg Jaša
Tomié radikálisaival az élen. A Glas megjelenése tehát mindenekelőtt
a politikai klíma, a politikai pillanat terméke volt, és egybeesett a Nép
pártban beállt szakadással, s voltaképpen a lap a becskereki radikálisok
támasztéka volt a liberálisok ellen folytatott eszmei harcban. Ezt az
időszakot Lazar Rákié így ecseteli: „A Miletié-féle Néppárt lényegé
ben már 1884-ben, a Kikindán elfogadott program után szétesett, de
formálisan egészen az 1887 áprilisában megtartott szenttamási gyűlé
sig létezett. Azon az összejövetelen formális létezésének is eltűnt min
den nyoma. Már 1887 májusában Újvidéken, az eredeti becskereki
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pártprogram hívei pártot alakítottak, amely megtartotta a Szerb Sza
badelvű Néppárt nevet (Miletié-féle Néppárt), ám a nyilvánosság előtt
Liberális Pártként volt ismertebb. ( ...) Csupán egy héttel később, 1887
májusában Újvidéken a módosított becskereki program hívei is pártot
alakítottak. (. . .) E pártot Össz-szerb Népi Szabadelvű Pártnak nevez
ték, amely 1891-től Szerb Népi Radikális Pártra változtatta a nevét.”26
S amíg a liberálisok szócsöve a Branik volt, addig a radikálisok a Zas
tava köré tömörültek. Ez az eszmei forrongások időszaka volt, amely
jelentősen kihatott az újságírásra is, az új lapok jelentkezésére, amelyek
valójában az eszmei harc hordozói lettek. Vasilije Đ. Krestié írja erről
az időszakról: „Az idő tájt, amikor a Szerb Szabadelvű Néppárt
szétesőfélben volt, Vajdaság különböző helységeiben a korábbi idő
szakhoz képest gyakoribbak lettek a lapalapítások. ( . . . ) A pártprog
ramok alapjait (. . .) ki kellett bővíteni, és a helyi körülményekhez és
szükségletekhez idomítani. ( . . . ) A helyi lapok, bizonyos társadalmi és
pártérdekeket képviselve, a szerb nép védelmezőinek szerepében je 
lentkeztek. Ők mutattak rá a nemzeti, gazdasági, vallási, művelődési és
oktatási előrehaladás nehézségeire, s utaltak is arra, hogy hogyan és hol
keressen orvoslást azok leküzdésére.”27 Becskereken a Glasnak volt
ilyen nemzetvédő szerepe. Eszmei irányvonala az volt, amelyet az új
vidéki Zastava szabott meg, amely egyesek szerint a Habsburg Monar
chia legnépszerűbb szerb orgánuma volt. A Glas beindítói Jaša Tomié
barátai, munkatársai voltak. Szerkesztője Emil Gavrila, a jogász, író és
politikus (1861-1931) a radikálisok egyik vezéregyénisége volt, aki
Aleksandar Roknié leköszönése után a párt titkári teendőit is ellátta, azt
követően pedig a Zastava szerkesztője lett.28 A Glas főmunkatársa,
Pavle Bota orvos (1859-1916) a 19. század nyolcvanas éveiben Prágá
ban együtt tanult Jaša Tomiétyal, és tüzes híve volt a Nova omladinának.29 Ott volt még Pavle Aršinov is, a tanár, író és újságíró (1855—
1930) és még több más, a lap köré tömörült szerb értelmiségi.30 Ők ad
tak megfelelő jelleget, színezetet a Gúzsnak.
E hetilap első száma a régi naptár szerint 1886. december 24-én,
az új szerint pedig 1887. január 5-én látott napvilágot Nagybecskereken. Megjelenéséről 1887 januárjában a Wochenblatt is hírt adott: „A
pravoszláv karácsony első napján, csütörtökön jelent meg egy új lap
Gavrila úr szellemi vezetése alatt, Grčić úr kiadásában. Az újság he
tilap, és Glas a neve. Mi a lapról nem mondhatunk semmit, csak azt,
hogy igen gazdag tartalmú, vonzó küllemű, s ezért ajánljuk. Az újság
a szerbek szociális problémáival foglalkozik majd, míg a politika ki
van zárva. Gavrila, Bota, Popovié tanító és a többi érdemes munka
társ arra enged következtetni, hogy a lap állandóan időszerű és érde
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kés témákkal fog foglalkozni.”31 Az újságról a Torontál is röviden be
számolt. 1887 januárjában írta, hogy „a város szerb lakossága már
régóta igényel egy ilyen hetilapot”.32 Első száma, noha 1887. január
5-i keltezésű, a karácsonyi ünnepek miatt már néhány nappal koráb
ban árusításban volt. A kiadó ezt így magyarázta: „Arra akartunk mó
dot adni olvasóinknak, hogy már a karácsonyi ünnepek alatt foglal
kozzanak ezzel az új jelenséggel.”33 Mit akarunk címmel a vezércikk
ben a Glas szerkesztősége így magyarázta célkitűzéseit: „Minden
dolgunkat, az általános és a helyi jellegüt is képviselni szeretnénk,
hogy ápoljuk nemzetiségünket és nyelvünket, és óvjuk az ellenséges
támadásoktól; az általános fejlődést, különösképpen pedig: népünk
anyagi, erkölcsi és szellemi fejlődését minden erővel és minden elér
hető eszközzel igyekszünk elősegíteni, mindenben pedig elvként han
goztatjuk: az összefogást, a kölcsönösséget és a tájékoztatást. (. . .) E
politikai tájakon nagy politikai lapokat találunk, s majdnem minden
nagyobb helységben van egy politikamentes lap, amely helyi érdeke
ket szolgál, általános, oktatási és autonóm dolgokat. Csupán Nagybecskereken és környékén nem volt még ilyen, noha annak szüksége
már érezhető volt. A Glas e feladatot vállalta magára. Az olvasók tá
mogatásától és a mi munkánktól függ majd megmaradása is.”34
Az előfizetési felhívásban olvassuk, hogy „a sík szerb Bánátból
először hallani a nyilvános, újságírói Hangot (glas = hang, szó), amely
a közvélemény kifejezője kell hogy legyen (...), s amely általában vé
ve az igazság és törvényesség védelmezését kell hogy szolgálja, külö
nösképpen pedig a mi jogainkat, a mi nemzetiségünket, a mi haladá
sunkat”.35 A tanügyi és autonóm kérdésekről cikkezve a lap önkénte
lenül is belekeveredett a politizálásba, ahhoz pedig nem volt meg a
szükséges hatósági engedélye, tekintettel arra, hogy nem tették le a
szükséges kauciót. Krestié szerint „így került csakhamar összetűzésbe
a hatósággal, amely 1887. július 21-én betiltotta, Gavrila ellen pedig
pert indított, amely egészen 1889-ig elhúzódott”.36 Adataink szerint a
per egészen 1890 márciusáig elhúzódott, amikor is a bíróság a kaució
nélküli politizálás miatti eljárást Emil Gavrila és Svetozar Grčić ellen
lezárta. Méghozzá úgy, hogy előbb mindkét vádlottat felmentette,
majd Svetozar Grčićet utólag ötven forinttal megbüntette.37
A Glas szombatonként jelent meg négy hasábon. Állandó rovata
volt a tárcarovat, a hazai hírek, a tudósítások és az egyéb hírek. Rend
szeresen beszámolt nemcsak a becskereki, hanem a budapesti piaci
hírekről is. Cikkeket közölt a gyermeknevelésről, a régi szerb keres
kedelem megőrzéséről, az ipariskoláról; az Irodalom és tanügy rovat
ban pedig részletesen ismertette az újvidéki Orao nevű nagy képes
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kalendáriumot, továbbá a Bačka vila, a Neven, a Srbin, a Jávor és a
Smotra című folyóiratok legújabb számait, a tárcarovatban Vük
Karadžić életéről közölt írást, továbbá a Srpkinja jótékony nőegylet
ről, az újvidéki Szerb Nemzeti Színház huszonöt éves jubileumáról,
amellett pedig gazdasági témákat is feldolgozott: például a gyümöl
csös trágyázásáról, a borjúnevelésről és a lóetetésről. Svetozar Grčić,
Emil Gavrila, Pavle Bota és Bogdán Popovié tanító mellett a lapban
közreműködött még Mita Lukié, Jankó M. Veselinovié, Stojan Andrié,
Nika Grujié és Ljubomir Lotié.38
Félévi megjelenés után, 1887 júniusában utolsó, 26. számában a
Glas elbúcsúzott olvasóitól, vezércikkben magyarázva, hogy mi idéz
te elő a lap megszűnését. Ahogyan olvassuk, arra nem erkölcsi siker
telenség vagy anyagi okok miatt került sor, hanem egészen más mi
att: „Amikor a nagy népgyűléseken arról tanácskoztak, hogy népünk
a közéletben milyen irányt kell hogy válasszon, mi azok közé álltunk,
akik az erélyesebb és sokoldalúbb munkáért szálltak síkra. (. . .) Ez
adott okot itt néhány díszes néppártinak, hogy haj tó vadászatot indít
son ellenünk. Mindent mondtak ránk. (. . .) Népünknek azt beszélték:
ezek földjeiteket és tanyáitokat akarják szétosztani, a rendőrség
fülébe pedig ezt súgták: mi velük nem tudunk kijönni, ezek lázadók
és nihilisták! (. . .) Most a hatalom a lapra vetette magát, amelynek
hatásáról egyébként jómaga is már jelentős tapasztalatokat szerzett.
Lapunknak, amelynek nincs kauciója, mostantól fogva meg van
nak kötve a kezei. (. ..) Nos ez az oka annak, amiért leállítjuk a Glas-t.
Mindaddig nem fog megjelenni, amíg össze nem szedjük a kaucióra
valót, hogy politikai lapként újra beindíthassuk, szebb és vidámabb
kilátásokkal.”39 Az előfizetőkkel kapcsolatos problémát a szerkesztő
ség úgy oldotta meg, hogy külön kérésre a pénzt visszaszármaztatta
az olvasónak, vagy kívánság szerint továbbította a Zastava szerkesz
tőségének.40 Különben is, a lap utolsó számában olvasóinak „legme
legebben ajánlotta” az újvidéki Zastavát.41
Érdekes mozzanat, hogy a Szabadelvű Pártban beállt szakadás
után is mindkét frakció együttes ülést tartott a parlamenti képviselő
megválasztásával kapcsolatban.
1887. május 26-án Becskereken is gyűlést tartottak, amelyen a
párt megszerveződését tűzték napirendre 42 Az összejövetelen Miloš
Djonlié ügyvéd elnökölt, a jegyzőkönyvvezető pedig Emil Gavrila
volt. A gyűlésen Pavle Bota adott áttekintést az eseményekről, a kikindai programtól a szenttamási pártszakadásig s az Újvidéken külön-külön megtartott összejövetelekig, leszögezve, hogy „abban rej
lik az oka, hogy az összejövetel előtt csak politikailag tevékenyke
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dett, a választások után pedig a népet magára hagyta” .43 A becskere
ki gyűlésen elhatározták, hogy a pártszakadás ténye mellett is a szerb
nép érdekei úgy kívánják, hogy „képviselőválasztás alkalmával e két
szárny ( . . . ) együtt kell hogy tevékenykedjen mindenhol, ahol vannak
tagjai a Szerb Szabadelvű Pártnak” 44 Úgy is volt. 1887 júniusában
mindkét frakció (becskereki gyűléseiken) közös jelöltet állított (a né
met ellenzékkel együtt): Molnár Mihályt.45 Sajnos, a városi követvá
lasztáson e jelöltet hét szavazattal Demkó Pál előzte meg.46 Molnár
ugyanis ötszázötven szavazatot kapott, s ahogyan a Glas írja, már
pusztán ez a tény nagy erkölcsi győzelme volt az ellenzéknek. Annál
is inkább, mert mindez Torontál megye székhelyén történt.47
Időközben a Glas 6. számában figyelemre méltó cikket közölt nem csekély politikai töltettel - a szerb nyelv s a szerb nevek megőr
zésének szükségességéről, méltatlankodva a mind érezhetőbb magyarizáció miatt.48 A 7. számban Szerb könyv címmel éles bírálatot
olvashatunk arról, hogy a nép (szerb népdalok és álmoskönyvek ki
vételével) nem érdekelt a szerb könyvek vásárlásában, azzal a figyel
meztető megállapítással megtoldva, hogy „a mi hölgyeink különös
képpen nagyon kedvelik a német könyvet”.49
1887. június 18-án (23. számától) vett búcsút a laptól addigi fele
lős szerkesztője, Emil Gavrila. Mint közleményében hangsúlyozta,
„rá volt kényszerítve arra, hogy otthagyja a lap szerkesztését”.50 A
Glas utolsó három számát (24-26. szám) Svetozar Grčić nyomdász
szerkesztette és adta ki.51

A KOLO (1891)
A Glas megszűnte után néhány évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy
feltételek alakuljanak egy újabb szerb nyelvű szócső kiadására. Erre
csak 1891-ben került sor, amikor megjelent a Kolo, amely voltakép
pen sajátos, már beharangozott folytatása volt a Glasnak. Kiadói is,
munkatársai is azonos politikai beállítottságúak voltak. Vasilije Đ.
Krestié írja, hogy „a becskereki radikálisok Gavrila vezetésével
1891-ben újra hetilapot indítottak, amelynek a Kolo nevet adták, s
melynek tulajdonosa, kiadója és felelős szerkesztője Svetozar Grčić
volt. Az előfizetők részvétlensége miatt a Kólót 1892 őszén ideigle
nesen leállították, véglegesen azonban 1893 júliusában szűnt meg
utolsó, 27. számával. A szerkesztőség akkor tájékoztatta az olvasó
kat, hogy a lap azért szűnik meg, mert a Radikális Párt már nincs töb
bé rendezetlen körülmények között, mert a péterváradi gyűlésen
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megtörtént a megszerveződése, s mert sikeresen megoldódott a Zastava szerkesztőségének kérdése is, amely köré tömörülnek majd a
párthívek”.52
A Kolo című lapról a viszonylag kevés megőrzött példány miatt
igen keveset tudni. Aleksandar Stanojlovié szerint lapkiadója és szer
kesztője Paja Mandrovié (1864-1905) becskereki orvos és újságíró
volt, később pedig Mata Kosovac (1849-1921) író és néptanító. A
lapban közreműködött Žarko Stakié próta (1864-1935), író és műfor
dító több más becskereki szerb tanítóval együtt.53
Felmerül a kérdés, hogy voltaképpen hogyan is lett Kolo a lap ne
ve. A válasz talán a Glas egyik cikkében rejlik, amelyben a szerkesz
tőség politikai magatartását az alábbi szavakkal magyarázza: „Mi
azok körébe léptünk, akik elszántabb és sokoldalúbb munkát hirdet
nek.”54 Ebből arra következtetünk, hogy a becskereki radikálisok kö
réről, illetve lapjáról van szó.
A Kolo megjelentéséről a Torontál is hírt adott, mondván, hogy el
ső száma 1891. május 2-án jelent meg Svetozar Grčić szerkesztésében,
a Julka Gréié-féle nyomdában.55 Fennmaradt példányain már valami
vel pontosabban írja, hogy a tulajdonos, lapkiadó és felelős szerkesz
tő Svetozar Grčić, s hogy Julka Grčić nyomdájában készül Nagybecskereken.56 ívrét nagyságban jelentkezett, négy oldalon. Három
hasábos tördelése volt, s a lap szombatonként került az olvasó kezébe
az alábbi rovatokkal: Hazai hírek, Külföldi hírek, Egyéb hírek, Vár
megyénkből, Tanügy.57 A lap jellegéről és politikai keresztmet
szetéről csupán az 1891-ből fennamardt négy példánya (a 9., 10., 11.
és 14. szám - Történelmi Levéltár, Nagybecskerek), s az 1893-ból
fennmaradt egy példánya alapján (24. szám - Matica srpska Könyvtá
ra, Újvidék) következtethetünk. Egyébként téves Vasilije Đ. Krestié58
és Dusán Popov59 állítása, miszerint e lapnak csupán egy példánya is
meretes.
A 9. szám vezércikkében olvashatunk a zombori szerb tanítókép
ző zenei életéről, a tárcarovatban podig Jovan Grčić Milenkóról. A
hírrovatban egy budapesti lapokból ollózott, nyugtalanító hírt is talá
lunk, mely szerint „Kikindáról és környékéről, valamint más toron
tálmegyei községből is a szerb földművesek csoportosan költöznek át
Szerémségbe és Szerbiába. Az eddigi kivándorlók többnyire pórul
járt gazdák voltak. Úgy tűnik, hogy ott jobbra fordult a sorsuk, és
üzentek az itthonmaradottaknak, mert most immár valóságos kiköltö
zési láz uralkodik, a tehetősebb gazdák is olcsón árusítják földjeiket
és költöznek Szerbiába. Néhány nappal ezelőtt Kikindán gyűlést is
tartottak, s több megbízottat küldtek ki Szerémségbe és Szerbiába,
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hogy tanulmányozzák az ottani állapotokat” .60 E hírt kommentálja a
Kolo 10. száma is, amelynek cikkírója a kiköltözködést a súlyos gazdasági helyzettel magyarázza: „Egykoron a szerb pómép a török zsar
nokság ellen menekült, ma pedig a gazdasági elnyomatás elől szökik.
Vármegyénkből esőstől költözik a nép Szerbiába, mert a gazdasági
nehézségek már koldusbotra juttatták őket. A magyar munkások lá
zadoznak a gazdasági nyomor ellen, a mieink pedig kiköltöznek,
szöknek tőle. (. . .) Nem egyezünk (. . .) azzal, hogy továbbra is meg
maradjanak a mostani egészségtelen gazdasági viszonyok, amelyek
egyik esetben nyugtalanságot és forrongásokat idéznek elő, a másik
ban pedig költözködést.”61 Egyébként a 10. szám irodalmi híreiben a
lap áttekintést nyújt az újvidéki Popovié testvérek nyomdájának leg
újabb kiadványairól. Emellett nagy hirdetésben adja közre, hogy
felújították a Grőié-féle nyomdát, amely most immár „egy nagy új
amerikai gyorssajtóval, egy papírvágó késsel, egy fűző- és lyukasztó
géppel, új modern betűkkel és egyéb nyomdaipari kellékekkel van
felszerelve, s képes mindennemű nyomdaipari munkát olcsón elvé
gezni”.62 A l l . számban előfizetési felhívást tesz közzé a lap, amely
ben „különösen a papok, tanítók és kereskedők segítségét kéri az új
előfizetők toborzásában”.63 E szám vezércikkében különben „a régi
sebekről” esik szó, pontosabban az egyház és az iskola viszonyáról.
A tárcarovatban Mikszáth Kálmán Burkoš című novelláját olvashat
juk.64 A 14. számban a Kolo a püspökségi igazgatásról cikkezik, a
hírrovatában pedig Becskereknek és környékének eseményeiről szá
mol be, miközben ismerteti a becskereki és budapesti piac gabonaára
it, akárcsak a legújabb árfolyamlistát is.65 A lap e száma emellett
vidéki tudósítást is közölt Elemérről, Perlaszról és Melencéről, a leg
újabb ottani helyi jellegű eseményekről.
Krestié szerint a Kolo 1893 júliusában szűnt meg, a 27. szám után,
megjelenésének harmadik évfolyamában, amelyben voltak szünetek
is.66 Az újabb szakirodalomban Dusán Popov a lap utolsó számaként
az 1893. szeptember 26-i (október 8-i) 39. számot említi.67

A TORONTALSKI NARODNI PRIJATELJ (1899)
Közvetlenül az eleméri zendülést követő években s az 1897-1898.
évi véres bánáti aratósztrájkok után, a Torontalski narodniprijatelj cí
mű lap megjelentetése semmiképpen sem lehetett véletlenszerű, sem
pedig politikai ambícióktól mentes vállalkozás. Már pusztán a cím
jelzi, hogy a hatalom békejobbot nyújt a parasztoknak, ám abból ítél
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ve, hogy mindössze öt száma jelent meg, a parasztság ezt a békejob
bot minden jel szerint visszautasította. Az a tény sem téveszthet meg
bennünket, hogy mezőgazdasági lapnak hirdette magát. Sőt, ellenke
zőleg. Pontosan meghatározott célja volt, amelyet az első szám meg
jelenése előtt a Torontál nem is titkolt: „Az a célja neki, hogy a nép
nek érdekfeszítő és hasznos olvasmányt nyújtson, s hogy ezzel har
coljon a veszélyes tartalmú nyomtatványok ellen”, voltaképpen a
szocialista és munkásmozgalmi kiadványok ellen.68
Az uralkodó osztály, ha saját érdekeiről volt szó s a propagandatevékenységről, akkor bőkezű tudott lenni. Ezt támasztja alá a tény,
hogy a Torontalski narodni prijateljt nemcsak szerb, hanem magyar,
német, román és szlovák nyelven is megjelentették.69 Ezek sajtótör
téneti szempontból önálló lapok voltak.
A lap szerkesztője Marton Andor (1866-1943) ismert közgazdász
volt, és mindegyik nyelvre volt külön szakmunkatárs, akinek tevé
kenysége jobbára csak a fordításra szorítkozott.70 A szerb nyelvű ki
adás főmunkatársa Bogdán Popovié (1855-1924) becskereki tanító
volt.71
A lap első száma 1899 márciusának közepe táján jelent meg.72 Az
első szám vezércikkében, Barátainkhoz címmel, a szerkesztőség nevé
ben Marton Andor és Bogdán Popovié az alábbiakat írták: „A Torontals
ki narodni prijatelj mai számával új lapot indítunk, és lehetőséget nyúj
tunk minden öntudatos termelőnek, hogy kellemes és hasznos szórako
zást szerezzen magának.”73 A továbbiakban azt olvassuk, hogy az
évente nyolcszor megjelenő lap „utasításokat és új találmányokat közöl
a gazdaság köréből”, de olyan cikkeket is, „amelyek népünk szívének
és lelkének nemesítését célozzák”.74 A Pleitz-nyomdában jelent meg
nyolc oldalon, kéthasábos tördelésben. Első számában a borhamisítás
ról, a komlóról és a kenderről cikkezett, s azon földművesek jegyzékét
közölte, akiket a megyei földműves-szövetkezet jutalmazott meg, bi
zonygatva, hogy az említett szövetkezet „a földművelő osztály haszná
ra dolgozik”. Emellett a tejtermelésről és a tej szövetkezetekről is írt, de
a nagyvilág híreit is közölte.75
Második számában a cukortermelésről cikkezett, a takonykórról
és a bőrgyártásról.76 A harmadik-negyedik (kettős) számban beszá
molt a szegedi mezőgazdasági kiállításról, a szilvatermesztésről, a
gyümölcsösökről meg a méhészkedésről, de hozta Klein Mór rabbi
cikkét is A földművelésről és az erkölcsről.77 Az igazsághoz tartozik,
hogy minden számában szinte észrevétlenül közölt egy-egy propa
ganda jellegű cikket is, hogy meggyőzze a torontáli parasztgazdákat
arról, hogy a hatalom az ő érdekükben tevékenykedik. Mindez arra
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volt jó, hogy - képletesen szólva - tompítsa az osztályharc élét. A
második számban Szalay József (1855-1917) becskereki református
lelkész cikkében a többi között ezt írja: „A magyar államhatalom
most nagy munkában van, népe helyzetének javításán munkálkodik,
főképpen pedig minden lehető módon a mezőgazdasági termelőkön
szándékozik segíteni.”78 A propaganda ilyen és ehhez hasonló módja
fellelhető volt a lap valamennyi számában. Szerb nyelvű változata, a
Torontalski narodni prijatelj minden bizonnyal ötödik száma után
szűnt meg, amely 1899 novemberében jelent meg.79 Példányai a bu
dapesti Országos Széchényi Könyvtárban találhatók.

A NARODNI GLAS (1905)
Amikor a századelő pártharcaiban a szerb szociáldemokraták szó
csövük nélkül maradtak, tekintettel arra, hogy a Budapesten megjele
nő Narodna reč sorozatos zaklatás után 1904-ben megszűnt, az erő
feszítés mindenekelőtt arra irányult, hogy mielőbb beindítsanak egy
újabb lapot, amely folytatná a Narodna reč politikai küldetését, illet
ve, amely a szociáldemokrata párt programját népszerűsítené. Ezt a
szerepet vette át 1905-ben a Narodni glas, amely népszerű, közérthe
tően írt politikai cikkeiben a munkásmozgalom ügyét támogatta, az
osztályharcot ébresztgette, s rendszeresen beszámolt a proletariátus
égető kérdéseiről. Éppen ezért volt (lapelődéhez hasonlóan) állandó
zaklatásoknak kitéve.
A munkásság érdekeit védő szocialista irányvételü Narodni glas
(List za zaštitu interesa radnog naroda) Újvidéken indult, 1905. jú li
us 1-jén, de a hatóság állandó zaklatása miatt 1906. június 15-étől
Becskerekre költözött.80 Alcímében hirdette magyar és német nyel
ven: Népszava - Volksstimme. Tulajdonosa és kiadója Vas A. cipész,
felelős szerkesztője pedig Milán Glumac nyomdász volt.81 Amíg Új
vidéken volt, a lap a Hirschenhauser és Fuchs-féle nyomdában jelent
meg.82 Meglehetősen éles hangvétele miatt magára haragította az ak
kori két vezető szerb polgári lapot, a Zastavát és a Branikoi. Amikor
ez a politikai harc elmérgesedett, a Narodni glas egyszerűen nem ma
radhatott tovább Újvidéken. Vasilije Đ. Krestié szerint valamennyi
nyomda megtagadta a nyomtatását.83 A bajt tetőzte, hogy Glumacot
1906 tavaszán letartóztatták, és Likába toloncolták, amiért is a lap
megjelenése 1906. március közepétől április közepéig szünetelt.84
Miután Glumac helyét Milán Mrkšić foglalta el, a szerkesztőség pe
dig, felmérve az előállt helyzetet, úgy ítélte meg, hogy a Narodni glas
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helyzete Újvidéken tarthatatlan, és ezért a lapot 1906. június 15-étől
Nagybecskerekre költöztette85, eleinte Seprős Valter nyomdájába,
majd később a Libertás nyomdába.86
Becskereken a lap felelős szerkesztője eleinte Milán Mrkšić, majd
Dušan Tušanović és Svetozar Mošorinski volt.87 1906. június 23-i
számának előfizetési felhívásában az átköltözést a többi között így
magyarázta: „Hogy a lap Újvidéken nem jelent meg rendszeresen,
ezért nem mi vagyunk a hibásak, egyébként minden elvtárs úgyis tud
ja, hogy Újvidéken sok kellemetlenséget okoztak lapunknak. Az új
ság ezentúl pontosan meg fog jelenni.”88 Egyébként a lap Becske
rekre jövetele után a város munkássága pénzt gyűjtött megsegítésé
re.89 Természetesen a zaklatások itt is folytatódtak. Ennek ellenére a
szerkesztőség tovább bővítette tevékenységét: Narodni glas címmel
egy kalendáriumot jelentetett meg az 1907. évre, amely voltaképpen
szocialista évkönyv volt a szerb munkásosztály részére.90 A Libertás
nyomdában jelent meg kilencvenkét oldalon, egyesek szerint ötezer
példányban.91 Már a legelején ott volt az ismert jelszó: „Radnici sviju
zemalja, ujedinite se!” A kötet, amelynek egy példányát a nagy
becskereki Történelmi Levéltár gyűjteménye őrzi, szinte kizárólag a
munkásosztály kérdéseivel foglalkozott, amellett a kötet végén egész
oldalas hirdetésben a szocialista témájú irodalom közel ötven címsza
vát közölte, amelyeket az érdeklődők Svetozar Mosorinskinál vásá
rolhattak meg Becskereken, a Temesvári utca 103. alatt.92 Az említett
kalendárium ugyancsak egész oldalon hirdette a Narodni glast is:
„Elvtársak! Dolgozók!
Olvassátok és fizessetek elő a Narodni glasra, mert a Narodni glas
munkáslap. Kizárólag a munkásokért harcol, minden mondata a mun
kásoknak íródott, nekik szól. A lap harcol a szegénység és az elnyo
matás ellen, a szebb és jobb jövő felé vezetve a munkásosztályt.”93
Kiadásának egyik sarkalatos problémája az volt, hogy a szerkesz
tőség nem tette le a szükséges óvadékot, s ezért voltaképpen nem po
litizálhatott - holott tulajdonképpen politikai lap volt.94 Ez a körül
mény még inkább okot adott a támadásokra. Igaz, hogy a szociálde
mokrata párt tagjai körében gyűjtés indult a szükséges összeg előte
remtéséért, ám végül is nem tudtak elegendő pénzt összegyűjteni. A
Narodni glas tehát nem minősülhetett át politikai lappá.95 A másik
gondja az olvasók részvétlensége volt: kevesen vársárolták, s ezért
nemigen tudta fenntartani magát. Adósságai egyre inkább növeked
tek. 1908 februárjában ezért egy ideig meg sem jelent.96 Emellett
mind feszültebb lett a helyzet az úgynevezett Szerb Agitációs Bizott
ság és a Magyar Szociáldemokrata Párt budapesti vezetősége között.
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Mindezt tetézte az a körülmény, hogy a Narodni glas ellen nem keve
sebb mint huszonkét sajtópert indítottak.97 Ezek közül elegendő csu
pán egyet kiemelnünk. 1908 februárjában például, Dušan Tušanoviéot azért fogták perbe, amiért a lapban a cselédekről szóló törvény
kapcsán élesen bírálta a hatalmon levő osztályt.98 Sajtópert indítottak
ellene „izgatás” miatt, s az ügy a szegedi bírósághoz került, ahol
Pókai Elek bíró Tušanovićot hathavi fogházbüntetésre ítélte.99
Sava Palančanin szerint összesen százöt száma jelent meg, s a la
pot átlagosan ezer példányban nyomták.100 1906-ban rövid ideig egy
melléklapja is volt, a Građevinski radnik (Stručno glasilo zidarskih,
dunderskih i ostalih gradevinskih radnika).101 1909 tavaszán szűnt
m eg.102

AZ OSLOBOĐENJE (1908)
1908. július 14-én jelent meg a becskereki Libertás nyomdában a
nyolcoldalas szerb nyelvű Oslobođenje.103 A független szerb szociál
demokraták magyarországi közlönye volt, amelyet Dusán Popov szer
kesztett.104 Kéthetenként megjelenő lapnak indult, de mindössze
egyetlen száma látott napvilágot.105 Megjelenésére, nem véletlenül, a
Narodni glas ideiglenes megszűnésének idején került sor, s mint aho
gyan címe is jelezte, a szerkesztőség már függetlenítette magát a bu
dapesti központi pártvezetőségtől, amelyet élesen bírált és hibáztatott
a Narodni glas megszűnéséért.
Az Oslobodenje tehát valójában a Magyar Szociáldemokrata Párt
központi vezetőségétől elszakadt szerbek egy csoportjának volt a lap
ja (List nezavisnih Srba socijaldemokrata u Ugarskoj), amely a mun
kásosztály érdekeinek tántoríthatatlan védelmezőjeként lépett fel.106
Példányát az újvidéki Matica srpska Könyvtára őrzi. A kéthasábos
tördelésü újság vezércikkében (Program helyett) az alábbiakat hirdet
te: „E lap csak a munkásosztályt szolgálja, és bátran fog harcolni
minden igazságtalanság és elnyomatás ellen, ugyanúgy, mint aho
gyan azt a Narodni glas tette.” 107

A BEČKEREČKE NOVINE (1913)
A becskereki szerb radikálisok 1913. április 27-én indították b e108
a szókimondó Bečkerečke novine című vasárnaponként megjelenő
hetilapot, amely hivatalosan tanügyi, gazdasági és egyéb kérdésekkel
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foglalkozott (Nedeljni list za prosvetu, privredu i narodnu autonomiju ).109 Tulajdonképpen politikai lap volt, jóllehet nem tette le az eh
hez szükséges óvadékot.110 Első szerkeszője Stefan Brkié111 volt, s a
lap Aleksandar Milovanov nyomdájában készült.112 Négyoldalas, há
romhasábos újság volt.113 Szókimondása és élénk politizálása miatt
azonban mindössze egy évig tudta csak fenntartani magát, miközben
többször perbe is fogták. Bizonyos „előre nem látott körülmények”
miatt 1914 áprilisában megszűnt.114
Aleksandar Milovanov, a lap felelős szerkesztője, tulajdonosa és
kiadója 1914 januárjában az előfizetések felújítását sürgette, és fel
kérte a szerb gazdasági és művelődési intézményeket, hogy anyagi
lag támogassák ezt a „néplapot”, pontosabban, hogy gyarapítsák az
előfizetők táborát.115
A kiadónak szemlátomást anyagi gondjai voltak, emellett a sajtó
reformról közölt vezércikkét a hatóság „sajtórendőri vétségnek” mi
nősítette, és perbe fogta M ilovanovot.116 A hivatalos megfogalmazás
szerint a lap „vezércikkében politikai tartalmú közleményeket tett
közzé, jóllehet a nevezett időszaki lapnak a sajtótörvény által megkí
vánt biztosítéka nincsen”.117 Természetesen ez csak formális oka volt
annak, hogy Milovanovot a kir. törvényszék bűnösnek találja s egy
hónapi fogházra meg száz korona pénzbüntetésre ítélje.118 Erre a saj
tótörvény éles bírálatával szolgált rá, amellyel leleplezte annak igazi
célját, szándékát: „Kétségtelen, hogy a kormánynak a sajtó lenyügözése a célja; látni azt a törvényjavaslat minden sorából. Eddig is léte
zett az óvadék. Minden lap, amely politikával foglalkozott és napon
ta megjelent, 20 ezer korona óvadékkal kellett hogy rendelkezzen.
(. . .) Ez magában véve jogtalan teher volt, mert a szegényebb eleme
ket korlátozta abban, hogy tehetségüket és tapasztalataikat a nyilvá
nosság rendelkezésére bocsássák. (. . .) Ahelyett, hogy ezen tapaszta
latokat tekintetbe vennénk, kormányunk nemcsak hogy törülné a ka
uciót, hanem ellenkezőleg, 20 ezer koronáról 50 ezer koronára emel
te fel. Tehát, ezentúl a közvéleménybe csak a gazdagok szólhatnak
bele. (. . .) Ezentúl a lapok kénytelenek lesznek beszüntetni a nép el
lenségeinek a megbélyegezését, kénytelenek lesznek hallgatni a tár
sadalom parazitáiról. (. . .) Csak a gazdagoknak lesz szavuk, az oko
soknak és tisztességeseknek nem. (. . .) A nép elkeseredésének óriási
hullámai ellentállnak eme konzervatív vállalkozásnak. Pesten forr.
Az ellenzék a képviselőházban, a szocialisták az utcán vívnak elkese
redett harcot. Adja Isten, hogy a nép és a haladás barátainak eme
munkáját kedvező siker koronázza, hogy a kormány reakciós sötétsé
gében a mi gyönge kultúránk és gazdaságunk tönkre ne jusson.” 119
62

Ilyen nyílt, éles hangú támadást nem tűrhettek el a hatóságok, s
ezért csakhamar derékba törték Milovanov vállalkozását, amivel egy
ben szárnyát is szegték az első világháború kitörése előtti utolsó
becskereki szerb nyelvű lapkiadási vállalkozásnak.
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A NÉMET NYELVŰ LAPKIADÁS
ARANYKORA

Noha vitathatatlan, hogy a becskereki német sajtó történetében a
legjelentősebb szerep a becskereki Wöchenblattnak jutott, nemcsak 68
évi megjelenése (1851-1919), hanem viszonylag független, tárgyila
gos, politizálástól mentes tájékoztatása miatt, az 1880-as évektől e he
tilap időnként vetélytársat is kapott. Eleinte két igen rövid életű német
revolverlapot, a Gross-Becskereker Zeitungot (1880) és a Torontáler
Botét (1881), amelyek éles hangvételük, tisztességtelen módszereik és
ellenzékieskedő magatartásuk miatt nem sokáig tarthatták fenn magu
kat. De nem is hagytak számottevőbb nyomot a becskereki német saj
tóban, hiszen főképpen személyeskedéssel, „szenzációs” cikkekkel
próbálták megnyerni az olvasók tetszését. Ez azonban nemigen sike
rült, és a kettő közül valójában egyik sem vetekedhetett igazán a hig
gadt Wochenblatt-tál. Néhány évvel később azonban újabb lapkiadói
vállalkozások jelentkeztek, amelyek politikai ambíciótól sem voltak
mentesek, és az volt a szándékuk, hogy magukhoz édesgessék a
Wochenblatt olvasóközönségének minél nagyobb részét. Tartósabb
pártfogás nélkül azonban (egy-két kivétellel) lassan eltünedeztek,
megszűntek. Az 1890-es években kezdődött tulajdonképpen a
becskereki német sajtó aranykora, amikor a „másképp gondolkodók” is
szócsőhöz jutottak. Ezek közül megemlíthetjük a Südungarischer
Grenzbotét (1885), a Südungarische Bauernzeitungot (1893), a Toron
táler Pressét (1898), a Gross-Becskereker Zeitungot (1900), a Neue
Torontáler Zeitungot (1908), a Südungarische Rundschaut (1909) és a
Südungarisches Volksblattot{\9\l).
Az alábbiakban valamennyiről bővebben is szólunk.

A SÜDUNGARISCHER GRENZBOTE (1885)
Miután Jokly Lipót Nagykikindáról Nagybecskerekre helyezte át
nyomdáját, 1885-ben tevékenységét lapalapítással kezdte. Megjelen
tette a Südungarischer Grenzbotét.1 Vasárnaponként megjelenő négy
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oldalas hetilap volt, amely gazdasági, szociális és művelődési vonat
kozású írásokat közölt (Organ für Volkswirtschaft, Sozial- und KulturInteressen).2 Ebből a négy oldalból legalább egyet vagy esetenként
másfelet is a hirdetéseknek engedett át, s bizonyára ezzel teremtette
elő a kiadáshoz szükséges pénzt.3 A lap szerkesztője és kiadója Jokly
Lipót fia, Zsigmond, majd leánya, Irma volt.4 A szerkesztőség eleinte
a Kinizsi utcában, a Menczer-féle házban volt, később meg a Jókai ut
ca 7. alatt, a pénzügyi palotában.5 A Südungarischer Grenzbote a
Torontál szerint „néhány titkos barátja jóvoltából” tengette életét, és
tartalmára nézve - legalábbis a Torontál minősítése szerint - , kimon
dottan revolverlap volt.6 A levéltári adatok is azt bizonyítják, hogy
akadt elég ellensége, vagy pontosabban fogalmazva, írásaival sok ha
ragost szerzett magának. Következésképpen több sajtópert akasztottak
a nyakába. Említsünk csak néhány emlékezetesebb esetet. 1891 ápri
lisában Popovits Dávid volt szerbpárdányi jegyző perelte be a lapot
becsületsértés miatt az aradi esküdtszéknél, amiért 1890-ben, a lap 52.
számában sértő cikket jelentetett meg.7 Hogy a lap nem volt minden
ben korrekt az olvasókkal szemben, s hogy nem tudósított mindig tár
gyilagosan, bizonyítja a Torontál Nyílttér rovata, amelyben 1891. júli
us 12-én Benkóczy Illés városi képviselő a Südungarischer Grenzbote
27. számának egyik cikkét kifogásolta részrehajlás miatt, megjegyez
ve, hogy a lap „ne tartson oly tudósítót, kinek fülei nincsenek nyitva”.8
Hogy a városi hatóság és a lap között idővel elmérgesedtek a viszo
nyok, azt többek között az a körülmény is alátámasztja, hogy 1892
szeptemberében a városi közgyűlés is napirendre tűzte a lapot, és vizs
gálatot indított ellene.9 Szinte nem múlt el év sajtóper vagy egyéb
szenzáció nélkül. 1893 decemberében Krsztics János becskereki pol
gármester indított pert a lap ellen a nagyváradi bíróságnál „rágalmazás
és becsületsértés miatt”.10 A becskerekiek nagy érdeklődését példáz
za, hogy az eseményre Brájjer Lajosnak, a Torontál felelős szerkesz
tőjének is le kellett utaznia, hogy távirati tudósítást küldjön az ese
ményről.11 Ez alkalommal Jokly Lipótot egyhavi fogházra és száz fo
rint pénzbüntetésre ítéltek, azzal, hogy kötelezték a kétszázhuszonhét
forintnyi perköltség megtérítésére is.12 Miután ezt a hírt a Torontál
megjelentette, Jokly a Grenzbote hasábjain azonnal támadást intézett
ellene.13
Nos, a későbbi években is akadt kivetnivaló a lap szerkesztéspoli
tikájában. 1896 januárjában Baaden Károly iskolaigazgató kifogásol
ta a lap egyik írását.14 Természetesen sok más példát is felhozhat
nánk, de már az említettekből is kiderül, hogy a Südungarischer
Grenzbote annak idején nem állt éppen a helyzet magaslatán. Sok
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embert megsértett, sokan nehezményezték írásmodorát, cikkeit.
Erdelyán Kristóf nem akart sem sajtópert indítani, sem pedig hossza
san vitatkozni a lapszerkesztővel, hanem úgy döntött, hogy a szó szo
ros értelmében a saját kezébe veszi az ügyet, és saját maga vesz elég
tételt a lapszerkesztőn. 1896 áprilisában egy este megleste az utcán
Joklyt, és botjával többször fejbe ütötte.15 A rendőrség azt követően
elfogta ugyan, de Erdelyán mindent tagadott. . .16
A Südungarischer Grenzbote a Torontál szerint szenzációhaj hászó
lap volt, amelynek „nemigen nyilatkoztak a közigazgatás fejei”.17 Ál
lítólag „nagyobbrészt hölgyek által szerkesztett lap” volt, legalábbis
a Torontál ennek minősítette.18 Sz. Szigethy Vilmos a Torontáli fa
metszetekben meg is oldotta ezt a rejtélyt: „Jokly bácsi lapját 3 leá
nya írta.” 19
A lap megszűnését is személyeskedés okozta. Erre a Torontáler
Presse (a Südungarischer Grenzbote laputódja) első számának vezér
cikke ad magyarázatot: „A pénzügyi igazgatósággal az utóbbi napok
ban bekövetkezett összeütközései eredményeként a 14 éve létező
Südungarischer Grenzbote nem jelenik meg többé. Miközben köteles
köszönetünket fejezzük ki minden barátunknak és pártfogónknak, aki
erkölcsileg és anyagilag támogatta a lapot, elmondjuk, hogy azok a
tisztelt előfizetők, akik előre kifizették az előfizetési összeget, a régi
helyett az új lapot, a Torontáler Presséi kapják meg.”20
A Südungarischer Grenzbote tehát 1898. február 20-ától csupán ne
vet cserélt, és a továbbiakban Torontáler Presse név alatt jelent meg.21

A SÜDUNGARISCHE BAUERNZEITUNG (1893)
A német ajkú földművesek hetilapja volt, amely 1893. október
6-án indult, s amelynek megjelenését a Torontál a következőképpen
harangozta be: „A mai nappal új német hetilap indult meg városunk
ban Südungarische Bauemzeitung czím alatt. E lapot, amely minden
csütörtökön fog megjelenni, Kaufmann István bega-szent-györgyi
igazgató-tanító szerkeszti, kiadja a Pleitz Fér. Pál-féle könyvnyomda.
A lap a délvidéki német ajkú földmívesek érdekeit fogja szolgálni;
politikát nem üz, hanem - miként programmjában mondja - a föld
míves osztály társadalmi életét fogja figyelemmel kísérni. A föld
mívest nem mint politikai pártembert, hanem mint családapát, mint
kisbirtokost s mint a gyakorlati életembert tekinti. Szerkesztője remé
li, hogy lapjával a délvidéki német földmívesek közt szellemi kapcso
latot létesít. A lap előfizetési ára évenkint 2. frt. 40 kr.”22 Az első
66

szám megjelenése után a Wochenblatt is dicsérettel szólt Kaufmann
vállalkozásáról, külön kiemelve, hogy nagy hézagot pótol, s hogy stí
lusa, írásmódja a széles olvasóközönség igényeihez, értelmi szintjé
hez idomul.23
A lap példányaira nem akadtunk, s így nem tudjuk, mikor szűnt
meg. Csupán feltételezzük, hogy nem volt hosszú életű.

A TORONTÁLER PRESSE (1898)
Amikor a pénzügyi igazgatósággal való összetűzés miatt 1898.
február 19-én megszűnt a Südungarischer Grenzbote, már február
20-án örökébe lépett a Torontáler Presse.24 Az új lap elődjének előfi
zetőit is átvette. A tizennégy évig létező lapot tehát egy új váltotta fel,
de úgy tűnik, hogy csak a neve volt új, tartalma, irányvétele, sőt ki
nézése is maradt a régi (Organ für Volkswirtschaft, Sozial- und
Kultur-Interessen).25 Az első szám vezércikkében olvashatjuk, hogy
„az ezentúl megjelenő Torontáler Presse formájában, hangvételében,
tartalmában és törekvéseiben azon az úton halad majd mint elődei, és
a népgazdaság, a szociális és kulturális érdekek orgánumaként állan
dóan azt a szabadelvű irányt követi, amely a liberális párt szellemé
nek felel meg”.26
A Torontáler Presse kiadója, szerkesztője és nyomdásza eleinte
Jokly Lipót volt. 1901. január 5-étől kiadója leánya, Jokly Irma lett,
akit a lap 1902. március 8-ától nyomdászként is jegyez.27 Szerkesz
tőségi irodája a pénzügyi palotában, a Jókai utcában volt.28 Vasárna
ponként megjelenő hetilap volt, klasszikus felépítésű, négyhasábos
tördeléssel.29 Volt hír- és tárcarovata. Kezdetben hetente, 1900. már
cius 4-étől pedig minden kilencedik napon, majd 1900. június 16-ától
újra hetente jelent meg.30 Utolsó ismert száma 1905. július 22-i kel
tezésű, s ebben olvassuk, hogy a lap „egyelőre megszűnik”.31 Példá
nyait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban őrzik.

A GROSS-BECSKEREKER ZEITUNG (1900)
Húsz évvel Josef Lutsch Gross-Becskereker Zeitungja után azonos
című lap jelent meg, ezúttal a Grőié-féle nyomda termékeként, ám
lapelődjéhez hasonlóan igen rövid életű volt. Új német lap Nagybecskereken címmel a Torontál 1900. június 28-án így harangozza
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be: „Grcsits J. helybeli könyvnyomdász bejelentése szerint a jövő, jú 
lius hó elsejével új társadalmi hetilap indul meg, mely német nyelven
csupán helyi, városi és társadalmi kérdésekkel fog foglalkozni. Az új
lap címe Gross-Becskereker Zeitung lesz, s szerkesztője Orehoja An
tal.”32 Be is indult 1900 júliusának elején, ám mindössze három szá
ma látott napvilágot.33 1900. július 16-án újságolja a Torontál, hogy
„Orehoja Antal, a helyben megjelenő Gross-Becskereker Zeitung
volt szerkesztője, mint ma a városházán bejelentette, visszalépett a
nevezett lap szerkesztésétől”.34 Hogy személyes okok játszottak-e
közre ebben, vagy a kiadó és a szerkesztő közötti esetleges nézetelté
rések, ezt már sajnos nem deríthettük ki. Tény azonban, hogy csupán
három száma jelent meg. Ezt a Torontál is megerősítette 1900. au
gusztus 4-i hírében, mondván, hogy a Gross-Becskereker Zeitungból
„három szám látott csak napvilágot, s holnap (1900. augusztus 5-én)
már nem jelenik meg”.35 Fennmaradt példányaira nem akadtunk.

A NEUE TORONTÁLER ZEITUNG (1908)
Első száma 1908. január 2-án jelent meg a Pleitz-nyomdában.36
Nyolcoldalas, háromhasábos, csütörtökönként megjelenő hetilap
volt, amely gazdasági és egyéb kérdésekkel foglalkozott (Organ zűr
Förderung von agrarischen und allgemeinen Interessen).37 Szerkesz
tősége a Magyar utca 3. alatt volt, kiadója és felelős szerkesztője
Stephan Kaufmann, főmunkatársa pedig Paltzmann Róbert volt.38
Megjelenését a becskereki Wochenblatt is jelezte, kiemelve, hogy a
lap főképpen gazdasági kérdésekkel fog foglalkozni.39 A Neue
Torontáler Zeitung nevéből ítélve minden bizonnyal az egykor Perjámoson megjelenő, és a század első éveiben megszűnt Torontáler Zei
tung szerepét akarta átvállalni, annak a lapnak a hagyományait szán
dékozta folytatni 40 Szerkesztője, Stephan Kaufmann, az első szám
vezércikkében az alábbiakat írja a vállalkozásról: „Amikor elhatároz
tam, hogy e lap kiadásával a szűk pátriánkban, Torontálban megjele
nő lapok számát eggyel növeljem, az a meggyőződés vezényelt, hogy
ezen a területen még sok hasznos tennivaló akad. Sőt egyes vonatko
zásokban sürgős dolgok is.”41 Kaufmann mindenekelőtt a földműve
sek felvilágosítását, szakmai továbbképzését, iskoláztatását sürgette:
„Külföldön ( . . . ) a mienknél rosszabb földön a gazdák kétszer anynyit takarítanak be, mint mi szoktunk hasonló időjárási viszonyoknál.
Míg nálunk a kisgazda 10-15 hold (saját) földből nem tud megélni,
az ottani gazdák sokkal kisebb birtokon kielégítő egzisztenciát te68

remthetnek. Jóakaróink azt mondják, ez az alapos tudás és minden hi
vatott tényező becsületes akarata nyilvánvaló együttműködésének
köszönhető. ( . . . ) A céltudatos iskoláztatás az, amely ezt a hatalmas
szellemet kölcsönzi az ottani földművesgazdáknak. Egy ilyen szel
lem létrehozásához és terjesztéséhez (. . .) szeretnék e lap hasábjain
hozzájárulni.”42
A lap munkatársa volt Péterfy Tamás, Wattay Dezső, Menczer Lipót és mások 43 A nyolc oldalból Kaufmann az utolsó két-három ol
dalt rendszerint a hirdetéseknek engedte át, s bizonyára ebből pénzelte
m egjelentetését44 Óvakodott a személyeskedésektől, s valóban lelkiismeretesen igyekezett tájékoztatni az olvasóközönséget. 1908. de
cember 24-i számában olvassuk, hogy újévtől (1909 januárjától) a lap
csütörtök helyett szombatonként fog megjelenni, s a nevét Südun
garische Rundschaura változtatja.45 1909-től ilyen néven folytatta
megjelenését. Példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtár
ban őrzik.

A SÜDUNGARISCHE RUNDSCHAU (1909)
A Neue Torontaler Zeitung tehát második évfolyamának első szá
mától, 1909. január 2-ától Südungarische Rundschau néven folytatta
megjelenését.46 Továbbra is színvonalas j ó i szerkesztett lap maradt, s
egy ideig alcímében hozta lapelődjének nevét.47 A Pleitz-nyomda ál
lította elő, majd egy ideig Seprős Valter és a Haasz testvérek nyomdá
jában készült. A nyolcoldalas lap állandó rovata volt a Kleine Chronik,
a Kritische Streiflichter, a Familie, Haus und Hof; a Politische Rund
schau stb.48 Időnként képeket, illusztrációkat is közölt. A termelők,
kisbirtokosok népszerű tájékoztatója volt. Időnként rövidebb magyar
szövegeket is közölt, a munkatársak nevét azonban nemigen tüntette
fel. Főképpen gazdasági híreket hozott, vásári terményárakat, mezőgazdasági kiállításokról tudósított, s a legújabb mezőgazdasági gépe
ket hirdette.49 Néha verseket is közölt. Munkatársai voltak: Josef
Inhoff, Kozma Andor, Franz Günther, Kaufmann Béla, Gustav Hertl
és mások.50 Mikszáth tárcáit is közölte, Czirbusz Géza cikkét a dél
magyarországi Kossaváról, több folytatásban pedig Jankó Ágoston ta
nulmányát Torontál megye birtokviszonyairól.51 1916-ig még önálló
lapként jelentkezett, 1917 januárjától pedig a Gross-Becskereker
Wochenblatt-ta\ együtt beolvadt a Südungarisches Volksblattba.52 Pél
dányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban őrzik.
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A SÜDUNGARISCHES VOLKSBLATT (1917)
A Südungarische Rundschau és a Gross-Becskereker Wochenblatt
egyesítéséből keletkezett, s e két színvonalas német lap folytatása
volt.53 Péntekenként megjelenő hetilap volt, amelynek első száma
1917. január 5-én hagyta el a nyomdát, s fejlécén a 67. évfolyamot (a
Wochenblatt évfolyamát) jegyezte.54 Főszerkesztője Stephan Kaufmann, kiadója s felelős szerkesztője pedig Mayer Rudolf volt.55 Szer
kesztősége a Zápolya utcában volt. A hatoldalas, háromhasábos heti
lap Volksblatt címmel még 1919 nyarán is megjelent.56 Kaufmann az
első szám vezércikkében a következőképpen indokolta a két lap egye
sítését: „Több évi megjelenés után a Gross-Becskereker Wochenblatt
és a Südungarische Rundschau egyesült, azzal a céllal, hogy ezentúl új
néven, hatékonyabban tegyen eleget eddigi hasznos feladatainak.
Az egyesülés közvetlen oka a vártnál tovább tartó háború okozta
nehéz helyzet, amely kihatott - nem utolsósorban - a lapkiadásra is.
Sok lap teljesen megszűnik, vagy csak úgy marad fenn, ha többé-kevésbé korlátozza terjedelmét és megjelenését. (. . .) Annál inkább
szükség volt az erő és igyekezet egyesítésére mindkét lapnál, mivel
lényegében mindkettőnek azonos a célja, és ugyanazt az érdeklődési
kört igyekeztek kielégíteni. Egyikük (. . .) közelebb áll az iparos ol
vasóközönséghez, a másik pedig jobban a parasztsághoz szól. Úgy
céljaik nem kell, hogy keresztezzék egymást. (. . .) Ilyen értelemben
akar a Südungarisches Volksblatt a közönség szolgálatára lenni.”57
1917-ben a Südungarisches Volksblatt még nagy formátumban,
hat oldalon jelentkezett.58 Tartalmára és küllemére nézve inkább a
Wochenblattxdi hasonlitott. A későbbi években, 1918-ban, majd 1919ben, csökkentette oldalszámát, de mérete is a felére csökkent.59 Nem
tudni pontosan, mikor szűnt meg. Utolsó ismert száma 1919. június
21-i keltezésű.60
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SZAKKÖZLÖNYÖK

Nagybecskerek a múltban köztudottan Torontál megye székhelye
volt, s e központi közigazgatási szerepe a sajtóra is rányomta a bélye
gét: tucatnyi szakközlöny jelent meg ott. Kevés kivétellel valamennyi
megjelentetése valamilyen módon kapcsolódott a megyei közigazga
táshoz, s túlnyomó részének nem helyi, hanem megyei jellege volt.
Torontál Vármegye Hivatalos Lapjától kezdve (1885) az Anyakönyv
és Házasságig (1897), A Torontálmegyei Gazdasági Egyesület Értesí
tőjétől (1886) a Körözvények Gyűjteményéig (1899) valamennyi me
gyei érdeket szolgált: hivatalosan tájékoztatott, rendeletekről, kineve
zésekről, közigazgatási teendőkről; szaktanácsokkal látta el a vidéki,
helyi közigazgatási szerveket, útmutatóként szolgált, s nyugodtan
mondhatnánk, hogy „kötelező olvasmánya” volt a megye becskereki
és vidéki alkalmazottainak, de nemcsak azoknak. E lapok szerkeszté
sét is leggyakrabban a megye magas beosztású tisztségviselői vállal
ták, tekintettel arra, hogy hivatalos, szakmai jellegű sajtószervekről
volt szó. Ezáltal (s ezt talán nem is kellene külön hangsúlyoznunk) e
lapok a szó legszorosabb értelmében a megye ellenőrzése alatt álltak,
pontosabban a főispán és alispán közvetett irányítása alatt.
Az 1918 előtti becskereki szakközlönyök között azonban az emlí
tettek mellett akadt néhány más, szakmai jellegű újság is, mint példá
ul a Keresztyén Evangyélista (1892) című református vallási folyóirat
meg a Caissa című sakklap (1896), amelynek sokáig egyetlen példá
nya sem került elő.
Az alábbiakban ezekről a lapokról szólunk bővebben, időrendi
sorrendben.
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TORONTÁL VÁRMEGYE HIVATALOS
LAPJA (1885)
A Torontál mellékleteként indult 1885. január 15-én.1 Mérete is a
Torontál lapnagyságához igazodott. Szükség szerint négy-, hat- vagy
nyolcoldalas volt. Eleinte külön nem számozták, hanem a lap számo
zásához igazodott, s ennek megfelelően címe is ez volt: „A Torontál
-ik számának Hivatalos Melléklete.”2 Később, amikor megsoka
sodtak a közlemények, s amikor a Torontál is áttért a napi megjele
nésre, a jobb eligazodás miatt rátértek a számozásra. 1903. június
30-áig (115. számáig), tehát mindaddig, amíg a Torontál melléklete
ként jelent meg, nem volt külön megnevezett szerkesztője, de a lap
példányok tartalmából és szerkesztéséből kitűnik, hogy megyei tiszt
viselők állították össze.3 A mellékletben (akárcsak később a hivatalos
lapban is) főképpen pályázatok, hivatalos megyei hirdetések, körrendeletek, vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok je 
lentek meg.4 A megyei elöljárók ugyanis az efféle közleményeket
1851-től a Wochenblatt, 1872-től pedig a Torontál hasábjain jelentet
ték meg5, ám idővel, a hivatalos közlendők megsokasodásával, már
célszerűbbnek mutatkozott egy szakosított melléklet megjelentetése.
A Torontáli megyeszerte vásárolták, eljutott szinte minden mezővá
rosba és faluba, hatékony eszköze volt a megyei tájékoztatásnak. A
19. század végén és a 20. század elején a hivatalos mellékletnek éven
te 265-290 száma jelent meg.6 1903. június 30-a után (116. számától)
nyilván felsőbb sugallatra, önállósodott.7 Bizonyára így kívánták azt
a megyei érdekek. A háromhasábos mellékletből tehát kéthasábos
önálló kiadvány lett: Torontál Vármegye Hivatalos Lapja. Megjelent
minden csütörtökön, szerkesztője 1903-tól 1915. július 15-éig Bielek
Antal tiszteletbeli főjegyző (majd másodfőjegyző) volt, attól kezdve
pedig Demkó István tiszteletbeli főjegyző.8 1918-ban, 34. évfolyamá
ban szűnt meg, 43. száma, az utolsó, a budapesti Országos Széchényi
Könyvtár gyűjteményében található.9
A hivatalos közlöny használatát az ábécé sorrendben felállított
tárgymutatója könnyítette meg. Noha úgy tűnik, hogy Torontál Vár
megye Hivatalos Lapja csupán száraz, hivatalos jelentések, köriratok
gyűjteménye, voltaképpen ma is fontos, megkerülhetetlen forrása a
helytörténészeknek, sok értékes adatot szolgáltat a város és a megye
történetéhez, a személyes adatoktól kezdve (kinevezések) a különfé
le egyletek alapszabályáig.
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A TORONTÁLMEGYEI GAZDASÁGI
EGYESÜLET ÉRTESÍTŐJE (1886)
A Torontálmegyei Gazdasági Egyesület (TGE) 1869-ben alakult
meg először harminchét alapító és száznyolcvan rendes taggal Beth
len József törökbecsei nagybirtokos kezdeményezésére, aki első el
nöke is volt.10 Kezdettől fogva a bánáti nagybirtokosokat tömörítette:
a Csekonicsokat, Nákókat, Hertelendyeket, Dánieleket, Karátsonyiakat és Thum-Taxisokat.11 Székhelye nem Nagybecskereken, hanem
Nagykikindán volt. Néhány év múltán azonban munkája lelassult, s
végül 1874-ben meg is szűnt.12 Közel egy évtized után, 1883-ban kel
tette újra életre gróf Csekonics Endre zsombolyai nagybirtokos.13 El
nöke Csekonics Endre, alelnöke Csávossy Ignác és Hertelendy Gyu
la, tikára pedig Bartók Géza lett.14 Ez a vezetőség sokoldalú tevé
kenységet fejtett ki: kísérleti telepeket, mintagazdaságokat állított fel,
Zsombolyán „vegykísérleti és meteorológiai megfigyelő állomást”,
gazdasági kiállításokat szervezett, lódíjazást, mezőgazdasági gépek
bemutatóját és aratógép-versenyt.15 Hogy tevékenységét m indjobban
kiterjeszthesse, s hogy egyben tagjait is kellőképpen tájékoztassa az
időszerű gazdasági hírekről, eseményekről, a TGE 1886. január 15-én
megjelentette Értesítőjének első számát.16 A havonta megjelenő
gazdasági folyóirat felelős szerkesztője Bartók Géza egyleti titkár
volt, s a Hungária nyomdában jelent meg Nagykikindán.17 Volt lap
bizottsága is, amelynek élén Zombori Rónay Ernő állt, s tagja volt
még Erődi Dániel, Hegedűs Pál, Gyertyánffy Ferenc, Bogdán Živko
és Bartók G éza.18 Mint később Marton Andor írta, „az volt a czél en
nek megindításánál, hogy összekötő kapocsként szerepeljen az egye
sületi tagok között, hogy a hivatalos dolgok megfelelő módon nyilvá
nosságra hozassanak s végül, hogy a mezőgazdasági szakértelem e
réven terjesztessék”.19 Mint az első szám vezércikkében olvassuk,
„az értesítő elsősorban is az egyesület közleményeit, értesítéseit, fel
hívásait stb., vagyis a hivatalos ügyeket fogja tartalmazni, másodsor
ban szakczikkeket, általános érdekű közleményeket, vidéki leveleket,
hasznos tapasztalatok leírását stb., végül a kisebb közléseket, kérdé
seket, feleleteket, hirdetéseket”.20
Már az első számában megtaláljuk a TGE évi jelentését, különfé
le gazdasági közleményeket, egy értekezést a kisbirtok gazdasági vál
ságáról, szakdolgozatot a filoxéráról, tájékoztatót a megyei marhavá
sárokról, utasítást a gabonafélék szellőztetéséről, statisztikai kimutatást
Torontál megye lóállományáról, szakcikket a csalamádé termesztésé
ről, a fajtiszta állatok törzskönyvezéséről, de „meteorológiai észlele
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teket” is a zsombolyai megfigyelőállomásról, amelyet Rziha Károly
vezetett.21 A lapnak eleinte kevés előfizetője volt: „Eddig kevesen je 
lentkeztek egyletünk tagjai közül előfizető gyanánt” - panaszolja a
lapbizottság az első számokban.22
Miután beindult a TGE Értesítője, felmerült a kérdés, hogy mi lesz
az egylet addigi „hivatalos” lapjával, a Kikindai Közlönnyel. Az Ér
tesítő első számában a lapbizottság erről az alábbiakat tette közzé:
„Említetlenül nem hagyható még, hogy az egyesület eddigi hivatalos
lapja, a Kikindai Közlöny ezen czímét továbbra is megtartja, s abban
lesznek a sürgősebb természetű közlemények közzétéve; míg az
egyesület értesítőjében az összes közlemények együttesen fognak
megjelenni.”23
A TGE Értesítője, amely nemcsak helytörténeti, hanem tudománytörténeti szempontból is figyelmet érdemel, viszonylag hosszú ideig
fenntartotta magát: 1918-ban, 33. évfolyamában szűnt meg.24 Az idő
alatt számos munkatársa volt, akik főképpen mezőgazdasági vonatko
zású szakcikkekkel jelentkeztek. Az Értesítő munkatársa volt Babics
József, Bartók Béla, Bezuk Lajos, Farkas Kálmán, Gatter Jakab, Gidófalvy István, Gothard Sándor, Grecsák G. Emil, Grand Miklós, Grubiczy Géza, Horváth Géza, Hrusztek Endre, Iváncsics István, Kovácsy
Béla, Liebermann Leó, Milhoffer Sándor, gróf Pálfy Jenő, Pósa József,
Rombay Dezső, Román István, Rziha Károly, Reviczky Tamás, Szalay
János, Sierban János, Szaniszló Albert, Vercsay Gyula, Virágh Elek hogy csak a legfontosabbakat említsük.25 Első szerkesztője Bartók Gé
za, a TGE titkára volt, helyét 1894-ben Kikindai Bélának, a TGE he
lyettes titkárának engedte át. 1895-ben Marton Andor került a szer
kesztői székbe, aki mindvégig ezen a poszton maradt.26
A TGE Értesítőjével kapcsolatosan természetesen felmerül a kér
dés, hogyan is kapott helyet a becskereki sajtó történetében. Nos, a
folyóirat 1886-ban Nagykikindán indult ugyan, a Hungária könyv
nyomdában, de egy évvel később, 1887. január 10-étől már Szegeden
nyomtatták, Bába Sándornál.27 Első ízben 1888-ban volt becskereki
vonatkozása, amikor is kiadói 1888 márciusában (3. számától) Nagybecskerekre, a Pleitz-féle nyomdába költöztették.28 Ez azonban nem
sokáig tartott, mert a folyóirat már 1889 januárjától visszatért Nagykikindára, ezúttal Jovan Radak nyomdájába.29 Onnan csak 1895-ben
tért vissza újra Becskerekre Pleitzhoz, s ott készült megszűnéséig,
1918-ig.30 Leggyakrabban tíz-tizenkét oldalon jelent meg, megjele
nését pedig többször változtatta: eleinte havonta, 1893-tól pedig
évente hatszor látott napvilágot.31 Utolsó (ismert) száma a budapesti
Országos Széchényi Könyvtárban található, 1918 júniusából való.32
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A KÖZSÉGI LAPOK (1890)
Szinnyei József a Magyar Könyvészet 1891-1892. évi adatai alap
ján állítja33, hogy Hegedűs János, a termékeny közigazgatási szakíró,
aki az 1890-es években Torontál megye aljegyzője volt, s Nagybecskereken a megyei jegyzői szaktanfolyam tanára34, 1890-ben és
1891-ben Nagybecskereken szerkesztette a Községi Lapokat. Példá
nyaira ugyan nem akadtunk, s furcsamód a Torontál sem adott hírt
megjelenéséről. Annyit tudunk csupán, hogy a becskereki Torontál a
nagykikindai Felső Torontáha hivatkozva 1890. augusztus 24-én be
harangozta, hogy Hegedűs János „közigazgatási gyakornok és volt
jegyző” szerkesztésében megjelenik majd a „Községi tisztviselők ka
lauza”.35 Nyilván ezt tekinthetnénk a Községi Lapok beharangozásá
nak. Bővebbet csak akkor tudnánk róla mondani, ha valamilyen sze
rencsés véletlen folytán előkerülnének példányai.

A KERESZTYÉN (EVANGYÉLISTA) (1892)
Megjelentetése és beindítása Szalay József becskereki református
lelkész nevéhez fűződik, aki éveken át szerkesztője is volt.36 A
becskereki Torontál már 1891 decemberében beharangozta megje
lenését: „Újévtől kezdve Szalay József itteni lelkész szerkesztése
alatt Keresztyén címmel havi folyóirat fog megjelenni, mely egyszer
smind a Duna-marosközi szeretetház hivatalos lapja leend. Előfizeté
si ára egész évre 50 krajcár, mely a szerkesztő kiadóhoz Nagy
Becskerekre küldendő. A kiállítás csinosságáról a Pleitz Fér. Pál cég
kezeskedik.”37
A Keresztyén első száma 1892. január 1-jén látott napvilágot, al
címében hirdetve, hogy „vallásos havi folyóirat, a nagybecskereki ez
redéves emlék szeretetház hivatalos lapja”, amely megjelenik minden
hónap elsején.38 Első számának címoldalán a fél évvel korábban fel
szentelt, díszes, gót stílusú református templom fényképe volt, amely
szintén Szalay buzgó fáradozása és adománygyűjtése nyomán jött lét
re.39 A kéthasábos folyóirat állandó rovata volt a Bibliamagyarázat, a
Vegyesek, a Jelentések, a Hivatalos rész és a Szerkesztői üzenet40
Már első számának fejlécén Szalay jelezte, hogy „csak rövid, épí
tő tartalmú czikkek közöltetnek”.41 Ugyancsak e számban, Ajánlat
lelkésztársaimnak címmel, a szerkesztő az alábbiakat írta: „Segítse
tek engem szent vallásunk érdekében született s általam ennek előme
netelére jónak vélt eszméim nyilvánosságra hozásában. (. . .) Ameny75

nyire lehetséges, kegyeskedjetek ezt terjeszteni híveitek körében,
mert ez csak a ti hü munkatársatok törekedik lenni, a ti rendkívüli
nagy munkátok, az evangyeliom terjesztése körül. Segítsetek engem
azon nagy czélom elérése érdekében, hogy e lap ne csak az összes re
formátus papság és hívek, de az összes magyarországi keresztyének
nek közlapja legyen. ( . . . ) Nézzétek, én e lapot megküldöm most már
minden ref. papnak, akár fizet érette elő, akár nem. De, ha Isten elő
menetelt ád nekem, meg akarom küldeni minden református, azután
meg minden magyar családnak, akár fizetnek érette, akár nem.”42
A Keresztyén komoly, színvonalas, nyolcoldalas egyházi lap volt, s
tartalmát tekintve nem csupán helyi jellegű. Tartalmát a becskereki
Torontál csaknem rendszeresen ismertette. A Keresztyén célja, korabe
li megfogalmazás szerint, „az Úr Jézust, mint vezető szellemet újra
behozni a mi családi, egyéni és társadalmi életünkbe” 43 Talán ezért is
volt a lap mottója az Apostolok cselekedeteinek két sora: „Édes Uram!
Mit kell nékem cselekednem, hogy idvezüljek? Higyj az Úr Jézus
Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind pedig a te házad népe.”44
A lap munkatársa volt többek között Kiss Sándor, Kecskeméti Fe
renc, Szalay Teréz, Jakab Ödön, Dombi Lajos, Nagy Verona és má
sok 45 Sok esetben a lap fel sem tüntette a cikkíró nevét.
Szalay a Keresztyén első számától kezdve külön foglalkozott an
nak terjesztésével. Már első számában az alábbiakat olvassuk: „Ezen
lap egyik terjesztési módja az lenne, ha minden községben legalább
egy boltban is árulhatnák. Tisztelettel kérem lelkésztársaimat, közöl
jenek velem egy községökbeli jónevű s az eladásra vállalkozni óhaj
tó kereskedő nevét.”46
A későbbi években is Szalay azon fáradozott, hogy „az igét hirde
tő írás” mind több hívőhöz eljusson, s hogy ebben a lap ára, előfize
tési díjszabása ne legyen áthidalhatatlan akadály a szegénysorsúak
számára. Ha szükség volt rá, ingyen is küldte az újságot. Tanítóknak
e lap nem ötven, hanem huszonöt krajcárba került (magyarán fele
áron), mert úgy mérte fel, hogy „a keresztyén vallástanítást gyakorla
tilag közlő folyóirat” hozzájuk feltétlenül el kell hogy jusson 47 1894
januárjában terjesztési kedvezményként azt is meghirdette, hogy
„100 csekély fizetésű tanítónak” ingyen küldi a lap o t48 Ugyanakkor
az előfizetést gyűjtő tanítóknak ötvenszázalékos tiszteletdíjat folyósí
tott.49 Mindezt a hatékonyabb lapterjesztés érdekében tette - nem
csekély erkölcsi sikerrel.
A Keresztyén szerkesztését illetően megjegyezhetjük, hogy min
den tekintetben eleget tett az elvárásoknak. Színes és változatos volt.
Az időszerű egyházi események mellett bibliamagyarázatokat, egy
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házi vonatkozású híreket, verseket közölt, amellett pedig érdekes ol
vasmányokat is más földrajzi tájegységek vallásairól. A folyóirat
első négy száma Nagybecskereken, a Pleitz-nyomdában látott napvi
lágot, 1892. április 1-jétől Homyánszky Viktor nyomtatta Budapes
ten.50 Időnként fényképeket is közölt, 1894. április 1-jétől pedig dí
szesebb fejlécet kapott.51
A Keresztyén 1899 végéig jelent meg ilyen címmel és külalakkal,
majd 1900. január 1-jén (9. évfolyamában) fuzionált a Békésen meg
jelenő Evangyélistával, amely akkor lépett megjelenésének 5. évfo
lyamába.52 így lett belőle Keresztyén Evangyélista, amely Békésen
jelent meg, de Gyulán nyomtatták.53 Az előbbinél valamivel nagyobb
méretű, díszesebb, nyolcoldalas, kéthasábos folyóirat volt.54 Megje
lent minden hónap 1-jén és 15-én, szerkesztője és kiadója pedig
Kecskeméti Ferenc volt Békésről és Szalay József Nagybecskerekről.55 Főmunkatárs volt továbbá Poór József újsziváci és Márk Ferenc
okányi lelkész.56 Hogy a gyakorlatban hogyan tudta a két egymástól
távol élő szerkesztő megoldani a lapkészítés cseppet sem könnyű fel
adatát, arról nincs tudomásunk, a lappéldányok tanúsága szerint
azonban ez sikerült nekik. A lap továbbra is színvonalas maradt, s tar
talmilag is gazdagabb lett. Rovatai közül megmaradtak a bibliama
gyarázatok meg az egyházi jellegű hírek, de több vallási tárgyú ver
set is közölt, rendszeresen ismertette a legújabb egyházi könyvter
mést, amellett pedig lapszemléje is volt.57 Munkatársa volt Nagy Ve
rona, Keszi Hajdú Lajos, Kalocsa Lajos, Poór József, Dombi Lajos,
Nádasdy József, Mohácsi József és mások.58
1902. április 15-i (8. számától) díszes, új fejlécet kapott, amely
egy angyalt ábrázolt, egyik kezében harsonával, a másikban pedig az
Evangyéliommal.59 1902-től a lap címében is változás állt be:
Evangyélista helyett Evangélista lett.60 1903-ban a Keresztyén Evan
gélista újra visszakerült Szalay József kezébe (újra ő lett a szerkesz
tője és kiadója), s (újra) Becskereken, a Pleitz-nyomdában állították
elő.61 1904-ben egy ideig Szalay mellett a lap társszerkesztője volt
Nyáry Pál Pécsről.62 Végül 23. évfolyamában, 1914. november 25-én
Szalay József hármas számot (18-20. szám) jelentetett meg, amely
nek vezércikkében beharangozta, hogy a lap 1915 januárjától „új
alakban és új környezetben fog megjelenni”, lévén, hogy egyesül az
Uray Sándor szerkesztette debreceni Vasárnappal, amely hetente je 
lent meg.63 Szalay a többi között az alábbi felhívást intézte az olva
sókhoz: „Tartsanak ki mellettünk továbbra is, és segítsék virágzásra
juttatni új alakban, új környezetben, lehet, hogy új névvel, de a régi
hitépítő tartalommal megjelenő munkás keresztyén lapunkat.”64 Vé
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gül még csak annyit, hogy a Vasárnap című lap 1942-ig jelent meg,
majd a háború után is, 1946 és 1951 között.65

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS (1895)
Öt évvel a Községi Lapok megindítása után, 1895. január 3-án He
gedűs János „megyei aljegyző” szerkesztésében Becskereken napvi
lágot látott a Községi Közigazgatás első száma.66 A csütörtökönként
megjelenő lap szerkesztősége a megyeház első emeletének 12. számú
szobájában, kiadóhivatala pedig az Úri utca 12. alatti házban volt.67
A lap felügyelőbizottságának élén, nem véletlenül, Öániel László al
ispán állt.68 Az első szám beharangozójából kiderült, hogy egy jegy
zői szaklapról van szó: „A torontálmegyei jegyzői szaktanfolyam,
mely bár elsősorban a jegyzői pályára készülők szakszerű kiképzését
tűzte ki feladata céljául, mégis ezzel karöltve a közigazgatás, de fő
képpen a községi közigazgatás művelését is feladatának ismeri, mi
dőn az előző 5. évfolyamán tartott előadói értekezletén elhatározta,
hogy e lapot megindítja, számított arra, hogy az a közönség (. . .) si
etni fog e vállalat támogatására. (. . .) Jóllehet, hogy elhatározásának
nem lett meg eddigelé a kívánt sikere, mégis a lapot folyó évi január
elsejétől kezdve megindítja. (. . .) Azért adjuk ki könyvalakban, hogy
azt év végén beköttetve (betüsoros tárgymutatóval is el lesz látva)
mint gyakorlati segédkönyvet tovább is használni lehessen.”69
Tudnunk kell, hogy Hegedűs János volt az, aki 1890-ben Nagybecskereken megszervezte a községi és körjegyzői tanfolyamot - az
elsőt az akkori Magyarországon - , amely hat hónapig tartott, s amely
nek mindenekelőtt az volt a célja, hogy szakszerűen felkészítse mind
azokat, akik a jegyzői pályára készültek.70 Ez a gyakorlat jónak és si
keresnek bizonyult, annál is inkább, mert a tanfolyamnak jeles elő
adói kara volt: Hegedűs János mellett Riesz Jakab ügyvéd, Kende Fe
renc m. kir. pénzügyigazgatói segédtitkár, Végh Lajos ügyvéd,
Szilágyi Albert megyei aljegyző, Karattur Arthur ügyvéd, Vinczehídy
Ernő megyei aljegyző és Plechl Szilárd megyei főorvos.71 A tantár
gyak között volt az általános magánjog, a magyar közjog, a magyar
közigazgatási jog, a katonaügyi közigazgatás, a tanügyi közigazgatás,
az állategészségügy, a politikai közigazgatás, a pénzügytan, a tiszti
irálytan, a közigazgatási eljárás stb.72
A lap felelős szerkesztője névleg Hegedűs János volt, gyakorlatilag
azonban a Torontál megyei jegyzői szaktanfolyam előadói kara szer
kesztette. „A szerkesztés nem teljes egészében hárul vállaimra, hanem
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megoszlik a tanfolyam összes tanárai között, reám csak a szerkesztési
felelősség nehezedik” - magyarázta beköszöntőjében Hegedűs János.73
A kéthasábos, tizennyolc-húsz oldalas lap a Pleitz-nyomdában ké
szült.74 Munkatársa volt Heiszler Győző, Rigó István, Szilágyi Albert,
Riesz Jakab, Róka József, Végh Károly, Szántó Károly és mások.75
A Községi Közigazgatás nem volt hosszú életű. Első évfolyamá
nak végén, 1895. december 21-t (53. száma) után szűnhetett meg.76
Már alcímében „közigazgatási folyóiratnak” hirdette magát, s „a
torontálmegyei községi és körjegyzői egylet hivatalos közlönyé
nek”.77 Ennek megfelelően rendszeresen hozta a közlekedéssel, a
földműveléssel, az állattenyésztéssel, a katonaüggyel meg a pénzügy
igazgatósággal és az igazságszolgáltatással kapcsolatos közigazgatási
intézkedéseket, törvényeket. Rendszeresen ismertette a legújabb szakirodalmat, és beharangozta a megjelenés előtt álló szakm unkákat78
Akárcsak a Községi Lapok, a Községi Közigazgatás is tiszavirág
életűnek bizonyult, noha vitathatatlan, hogy igen színvonalasan és
szakszerűen szerkesztették. Rövid ideig tartó megjelenését talán éppen
e túlzott szakosítása okozta, hiszen jobbára csak a jegyzők olvasták.

A CAISSA (1896)
Érdekes mint jelenség, amellett a becskereki sajtótermékek között
kivételes újságritkaság a Caissa című sakklap, amely 1896 októberé
ben jelent meg Nagybecskereken, minden bizonnyal a Pleitz-nyom
dában.79 Kiadója a Nagybecskereki Sakk-kör volt, alcímében pedig
pontosította, hogy „folyóirat a sakkjáték köréből”.80 1896. október
21-én a Torontál is hírt adott róla: „A Nagybecskereki Sakkor kiadá
sában egy csinosan kiállított sakklap indult meg Caissa czímmel,
mely a sakkozás köréből hoz tanulságos és részben szórakoztató
közleményeket. A lap, mely régen érzett hiányt pótol, megérdemli a
pártolást.”81
E szűkszavú híren kívül a Torontál a továbbiakban már nem fog
lalkozott vele, s megszűnéséről sem adott hírt.
Havonta kétszer megjelenő nyolcoldalas szakfolyóirat volt, ame
lyet Havasi Artúr és Krsztonosics Jenő közreműködésével Rottenberg Béla szerkesztett.82 A Caissa munkatársa volt Bajkai Antal,
Bielek Mihály, Bosznay Dezső, Csipkés Árpád, Huszár Antal, Kele
men József, Kelő Mór, gróf Lázár Vince, Onitiu Valér, Rottenberg
Henrik, Sponer Andor, Temunovich Zoltán, Vass Sámuel, Virágh Vil
mos és mások.83
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Egyes források szerint 1896 októberétől 1897 végéig jelent meg.84
A Caissa volt egyébként vidékünkön az első sakklap.
A Nagybecskereki Sakk-kör 1879 nyarán alakult meg, s 1879 no
vemberétől már sakktomákat is rendeztek a városban.85 Olyan jeles
ségek játszottak ott mint Noa József, Freund Vilmos, Rothmüller Ja
kab, Hosszú György és mások. Kevésbé ismeretes, hogy a Nagy
becskereki Sakk-kör a sakkszakirodalom terén is jeleskedett. Egy
sakkalmanachot jelentetett meg 1896-ban, a második megjelentetését
pedig 1897-ben csupán beharangozta, ám nem valószínű, hogy meg
is jelentette. A lapok már 1895. szeptember 10-én beharangozták,
hogy a Nagybecskereki Sakk-kör a millenniumra „Magyar sakk-almanachot szándékozik kiadni, mely elméleti fejtegetésekből, mulattató
tárcaszerű cikkekből, továbbá a hazai és külföldi sikerültebb játsz
mák leírásából fog állni”.86 E kiadványt előkészítendő, 1895 decem
berében a becskereki sakk-kör pályázatot hirdetett sakkszakmunkák
megírására (hét témakörben) díjazás ellenében.87 A mü 1896 májusá
ban el is készült, s „az egész világirodalomban páratlanul álló” szakkiadványt - ahogyan a Torontál minősítette - , az érdeklődők Virágh
Vilmosnál rendelhették meg Nagybecskereken.88 Helyszűke miatt
csak röviden ismertethetjük e rendkívül érdekes (és ugyancsak ritka)
kötet tartalmát. Az almanach Rottenberg Béla szerkesztésésben és a
Nagybecskereki Sakk-kör kiadásában jelent meg89, s három részből állt.
Az irodalmi részben Gockler Lajos ismertette a sakkozás történetét
(ez egyébként pályanyertes mű volt a sakk-kör pályázatán).90 Olyan
irodalmi jelességek is írtak az almanachba, mint Lauka Gusztáv
(Sakk a királynőnek), Sz. Szigethy Vilmos (Miért nem tudok én sak
kozni?) és mások.91 A mü második részében jeles magyar sakkmes
terek életrajzait hozta, néhány arckép kíséretében.92 A harmadik,
„mulattató részben” Filkovics Boldizsár „rajzokkal illusztrált adomá
nyokkal” nevettette meg az olvasókat.93 A három főrészen kívül a kö
tetnek volt egy „gyakorlati része” több sakkfeladvánnyal és játszm á
val.94 Emellett az almanachnak volt sakkszótára, mely magyar, né
met, angol és francia nyelven magyarázta a „sakk műszavakat”.95 Va
lóban kivételes vállalkozás volt az almanach megjelentetése, amelyet
1897-ben meg akartak ismételni. A Torontál meg is írta, hogy „A ma
gyar sakk-almanach előfizetést hirdet második évfolyamára”96, ám
hogy megjelent-e, arról nincs tudomásunk.
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AZ ANYAKÖNYV ÉS HÁZASSÁG (1897)
Ugyancsak Hegedűs János, a termékeny közigazgatási szakíró, az
idő tájt pedig „állami anyakönyvi felügyelő” indította útjára, jobban
mondva szerkesztette 1897-től az Anyakönyv és Házasság című
szaklapot, amely alcímének pontosítása szerint „az állami anyaköny
vek, a gyermekek vallása és a házasságkötések körüli eljárás könnyí
tésére szolgáló folyóirat” volt.97 Ez a pontosítás részben magyaráza
tot is ad megjelenésére. Ugyanis az állami anyakönyvek felfektetését
szabályzó 1894. évi XXXIII. törvénycikk, amelyet 1894. december
9-én szentesítettek, s amelyet 1895. október 1-jén kezdtek el a gya
korlatban is alkalmazni, első paragrafusában kimondta: „A születé
sek, házasságok és halálesetek közhitelű nyilvántartására és tanúsítá
sára kizárólag a jelen törvény értelmében arra hivatott közegek által
vezetett állami anyakönyvek szolgálnak.”98 Ez annyit jelentett, hogy
mindenhol fel kellett fektetni a polgári anyakönyvvezetést, ami újabb
adminisztrálást jelentett a községekben, de újabb gondokat is. Hama
rosan kiderült, hogy megfelelő utasításokra, kísérő szakirodalomra is
szükség van ahhoz, hogy ez az újonnan bevezetett intézmény vidé
ken is zökkenőmentesen működjék. Ehhez adott nem csekély szak
mai segítséget, szaktanácsokat és hasznos útmutatást, s voltaképpen
ilyen céllal indult az Anyakönyv és Házasság, amely folyóiratnak
sem volt igazi folyóirat, lévén, hogy „időhöz nem kötve” jelent meg,
hanem inkább egy részekben megjelenő szakévkönyv, amelyet az év
végén megfelelő tárgymutatóval láttak el, amely megkönnyítette
használatát.99
1897-ben indult, s cikkei, hivatalos közleményei az állami anya
könyvvezetésre, az anyakönyvezés általános szabályaira, az anya
könyvi kivonatok kiállítására, az anyakönyvjegyzék pótlása körüli el
járásra és egyéb tudnivalókra szorítkozott, s kizárólagos célja az volt,
hogy a polgári anyakönyvvezetés első éveiben szakmai tanácsokkal,
utasítással lássa el a vidéki anyakönyvvezetőket. Ezáltal akarta jobbá,
pontosabbá tenni munkájukat, adminisztrálásukat. Időnkénti megje
lenését - ez példányaiból is kitűnik - az új törvényszabályok feltéte
lezték.100
Első évfolyama (vagy talán inkább kötete, hiszen végül is kézi
könyvként szolgált az anyakönyvvezetőknek) 1897-ből tiz-tizenkét
füzetét tartalmazza, s egy vaskos 258 oldalas szakkönyv.101 Hasonló
an a második, 1898-as évfolyama is, amely 328 oldalas.102 Csupán e
két évfolyamáról tudunk, s valószínű, hogy több nem is jelent m eg.103
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A TORONTÁLI NÉPBARÁT (1899)
Az 1918 előtti becskereki lapkiadás egyetlen ötnyelvű szakközlö
nye a Torontáli Népbarát volt, amely lényegében egyetlen kiadvány
ötnyelvű változata volt, de amelyet szakmai szempontból öt külön
sajtóterméknek kell tekintenünk, annak ellenére is, hogy tartalma
csaknem azonos volt.
Impozáns lapkiadói vállalkozás volt, s megjelenését 1899 márciusá
ban a Torontál így harangozta be: „Torontáli Népbarát cím alatt Nagybecskereken egy, a nép számára írt folyóirat indult meg magyar, német,
tót, román és szerb nyelven évenkint nyolcszor, évi 1 frt. előfizetési díj
mellett. Az első szám arra enged következtetni, hogy a folyóirat hazafi
as és hasznos tartalma megfelel céljának: a népnek érdekes és hasznos
olvasmányt adni és ezzel a veszedelmes célzatú ponyvairodalom ellen
működni.” 104 Az 1897-1898. évi véres bánáti aratósztrájkok után a szo
cialista tanok és forradalmi eszmék megfékezésére indították, azzal a
szándékkal, hogy valamelyest megbékéltessék az elégedetlen parasztsá
got, s hogy bebizonyítsák: az uralkodó osztály szem előtt tartja a pa
rasztság érdekét, és szívén viseli a sorsát.105 E cél elérése végett indult
be az ötnyelvű „gazdasági közlöny a földmívelő nép számára”, ám mint
vállalkozás meddőnek bizonyult: négy-öt száma után megszűnt.106
Mind az öt kiadvány szerkesztőként Marton Andort tüntette fel,
azzal, hogy minden kiadványnak volt külön főmunkatársa is. A ma
gyar nyelvűé (Torontáli Népbarát) Brájjer Lajos, a német nyelvűé
(Torontáler Volksfreund) ugyancsak ő, a szlovák nyelvűé (Torontálski PriateV Tudu) Paulinyi Sámuel, a szerbé (Torontalski narodni prijatelj) Bogdán Popovié, a románé (Amicul poporului din Torontál)
pedig Jacob Ratiu.107
A lapban közreműködött Jakabházy Béla, Lampérth Géza, Klein
Mór, Petrás György, Czirmos Bálint, Kamenszky József, Szalay Jó
zsef és m ások.108 A kéthasábos, nyolcoldalas közlöny voltaképpen
folyóirat volt. Állandó rovata volt a Gazdasági krónika, a Mit írnak
az újságok s András bácsi tanácsai.109
Első számának vezércikkében, 1899 márciusában Lapunk tisztelt
barátaihoz címmel Marton Andor felelős szerkesztő és Brájjer Lajos
főmunkatárs az alábbiakat írták: „A Torontáli Népbarát jelen számá
val egy új lap áll a magyar olvasóközönség előtt, melynek az a célja,
hogy keresetlen, egyszerű szavakkal a földmívelő népnek szolgáljon
olvasnivaló gyanánt.
E lap legnagyobbrészben a mezőgazdasági ismeretterjesztést fog
ja felölelni, de emellett a népies irányú szépirodalmi résznek megfe
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lelő helyet óhajtunk juttatni, s általában mindazon közleményeknek,
melyek a földmívelő nép lelki világát nemesíteni vannak hivatva,
örömmel adunk tért lapunk keretében. Felkérjük ennek következté
ben lapunk tisztelt barátait, hogy e célunk elérésében bennünket min
den tekintetben támogatni szíveskedjenek.” 110
A támogatás azonban, mint utóbb kiderült, nem volt sem töme
ges, sem hathatós, még kevésbé hosszan tartó. Hiszen a szlovák nyel
vű kiadás utolsó ismert száma (6. szám) 1899 decemberéből való, a
többi négy kiadvány utolsó ismert száma (5. szám) pedig 1899 no
vem beréből.111
A megjelentetett szakcikkek közül kiemelhetjük a baromfite
nyésztéssel, a tej szövetkezetek alakításával, illetve az átlagtermés nö
velésével kapcsolatos írásokat112, meg a szőlőtermesztéssel és a mé
hészettel kapcsolatos cikkeket. A szépirodalmi vonatkozású írások
közül mindenképpen említésre méltó Benedek Elek Gál Béni históri
ája113 és A harismadár114 című tárcája.

KÖRÖZVÉNYEK GYŰJTEMÉNYE (1899)
A Torontáli Helyi Érdekű Vasutak hivatalos közlönyét 1899-ben
indították be, kiadója pedig a Torontáli Helyi Érdekű Vasutak üzletigazgatósága volt.115 Nem volt megnevezett szerkesztője, sem pedig
pontos megjelenési dinamikája.116 Általában tíznaponként jelent meg
a Pleitz-nyomdában, mindössze két oldalon, kéthasábos tördeléssel.117
Hivatalos közleményeket hozott, s a vasutakra vonatkozó szabályren
deleteket. Rendszeresen beszámolt az új vasútmegnyitásokról, de más
szakmába vágó tudnivalókat is közölt: körleveleket és értesítéseket
egyes állomásoknak, jegyezte az állomások névváltoztatásait, a meg
álló- és rakodóhelyek megnyitását, de cikkezett vasutasok díjazásáról,
és ismertette a vasúti szállításból kitiltott nyomtatványok jegyzékét.118
Közölte, hogyan kell kinéznie a „polgári ruhában utazó katonaszemé
lyek igazolványának”, de azt is, mekkora kell hogy legyen a „nyílt vo
nalon megállóit vonat szabályszerű fedezése miatt visszamaradt zárfé
kező díjazása”.119 Vasúti szakközlöny volt tehát, a Torontáli Helyi Ér
dekű Vasutak hivatalos lapja. Feltételezzük, hogy a vasutasok hivatal
ból, ingyen kapták, mert fennmaradt példányain ár vagy előfizetési
lehetőség nincs feltüntetve. 1900-ban, második évfolyamában szűn
hetett meg. A budapesti Országos Széchényi Könyvtárban őrzött utol
só (ismert) példánya 1900. szeptember 29-i keltezésű.120
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A KERÜLETI ÉRTESÍTŐ (1906)
A második Becskereken megjelenő vasutasközlöny a Kerületi Ér
tesítő volt, amelyet 1906-ban „a magyar szent korona országai vas
utas szövetségének nagybecskereki kerülete” adott ki.121 Példányaira
nem akadtunk, noha azok egykor megvoltak a budapesti Országos
Széchényi Könyvtárban. Erről tanúskodik a Hírlap- és folyóirattár ré
gi katalóguscédulája is, amelynek 8339 számú jelzete alatt ma már
csak az azonos című pozsonyi lap található m eg.122 Többszöri próbál
kozás után sem sikerült fellelni az OSZK-ban az egykor ott létező
(vagy talán ma is ott lappangó) vasutasközlönyt. Azt, amit róla tu
dunk, a régi katalóguscédulájáról tudjuk. Szerkesztője Rummer Ká
roly és Schwarz Géza volt, s Nagybecskereken Seprős Valter könyv
nyomdájában jelent m eg.123 1906-ban mindössze hat száma látott
napvilágot, utána megszűnt.124 Csak remélhetjük, hogy egykor, vala
milyen szerencsés véletlen folytán, előkerülnek példányai.

A NAGYBECSKEREKI ÉRTESÍTŐ (1907)
Ez volt sorrendben a harmadik becskereki vasutas szakközlöny,
amelyet egy évvel a rövid életű Kerületi Értesítő után indítottak be.
Első száma 1907. január 1-jén jelent meg Szigeti Károly szerkeszté
sében.125 „A magyar szent korona országai vasutas szövetsége nagy
becskereki kerületének közlönye” volt, amely havonta jelentkezett
nyolc, de néha tíz-tizenkét oldalon, kéthasábos tördeléssel.126 Fejlé
cében olvassuk, hogy „a kerület tagjai e lapot ingyen kapják”, továbbá,
hogy „nem tagoknak az előfizetési díj egész évre 4 korona”.127 Szer
kesztősége és kiadóhivatala Nagybecskereken a Hunyadi utcában, az
Orsó-féle házban volt.128 A közlöny a Libertás nyomdában készült.129
Első hat számát (1907. június 8-áig) Szigeti Károly szerkesztette,
hetedik számától pedig (1907. július 12-étől) Kovács Konrád.130 Ek
kor költözött át a lap szerkesztősége is az Úri utca 19. alá. Munkatár
sa volt Schwarz Géza, Siegler Andor, Lehel Tóbiás, Gara Sándor,
Fialowski Béla és m ások.131
Minden számában két-három oldalon becskereki iparosok és ke
reskedők hirdetéseit hozta, s minden jel szerint ebből pénzelték a lap
kiadását.132 Ezzel kapcsolatosan olvassuk egyik számában, hogy „a
lap érdeke, hogy fennállhasson, ezt pedig csak kellő számú hirdetések
árán érhetjük el”.133 Hogy kimondottan szakközlöny volt, minden po
litikától mentes, azt egyik szerkesztői üzenete is megerősíti: „Politikai
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dolgokra nem terjed ki lapunk. Ne higyje azonban, hogy csak azért
nem, mert nem szabad, de elvből nem.” 134 Ennek ellenére mégis ho
zott politikai vonatkozású cikkeket. így például Szlammer Á. írását
A szocializmus eredetéről és orvosságáról, amelyben a szerző a szo
cializmus „eredetére visszamenve, annak szükségszerűségét és he
lyes megoldási irányát” világította m eg.135 Közölte továbbá gróf
Apponyi Albert nyilatkozatát a vasutasok fizetésrendezéséről stb.136
A szakcikkek között is találunk érdekes írásokat például, a vasutak
keletkezéséről és fejlődéséről, az egy sínen járó vasútról, a vonatkí
sérők szakszervezetéről, a vasúti továbbképző tanfolyamról, a MÁVról és a kivándorlási ügynökökről, de az amerikai vasutak személyforgalmáról meg arról, hogyan lehet telefonálni a robogó vonatról.137
A Nagybecskereki Értesítő színvonalas szakközlöny volt, nem
csupán száraz vasutasközleményeket hozott, hanem esetenként egyegy verset is leközölt meg egy-egy népszerű írást is.
Első száma 1907. január 1-jén jelent meg, utolsó ismert száma pe
dig 1908. január 15-én.138
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AZ ELLENZÉKI SAJTÓ
STASSIK FERENCTŐL VÁRADY IMRÉIG

1892-ig, Stassik Ferenc fellépéséig a becskereki, úgy is mondhat
nánk, a megyei ellenzéknek sem voltak számottevőbb politikai sikerei.
A hatalmi párt képviselői Apponyi híveinek minden kísérletét így vagy
úgy mindig időben elhallgattatták. 1892-ben azután megtört ajég: Stas
sik előbb megjelentette a Hertelendy-korszakról szóló, éles bírálatokat
tartalmazó füzetecskét1, majd kiadta a Torontáli Ellenzék mutatványszámát, 1893. január 1-jétől pedig beindította az ellenzék első
becskereki újságját.2 Mindez igencsak felborzolta a megyei elöljárók
kedélyét, akik csakhamar visszavágtak. A magas beosztású megyei
tisztségviselők körültekintő alapossággal mindent megtettek, hogy mi
előbb elhallgattassák a megye szennyesét teregető, esetenként maró
gúnnyal telitett ellenzéki lapot. Fél év múltán ez sikerült is nekik.3
Noha Stassik vállalkozása történelmi távlatból szemlélve bátor, de
kétségbeesett szélmalomharc volt, sajtótörténeti jelentősége elvitatha
tatlan, hiszen ez volt az első ellenzéki lap a Bega menti városban.
A torontáli ellenzék politikai szervezkedése csak a 20. század első
évében mutatkozott valóban sikeresnek, amikor újra egy ügyvéd,
Várady Imre került a mozgalom élére. Politikai sikerein túl a Váradyféle ellenzék nem kevesebb mint öt lappal gazdagította a becskereki
sajtót: a Nagybecskereki H írla p u l (1901), a Torontáler Volksblatt-ial
(1905), az Unser Blatt-tal (1906), a Délvidéki Újsággal (1906) és a To
rontáli Híradóval (1911). Az alábbiakban ezeket ismertetjük.

A TORONTÁLI ELLENZÉK (1893)
Az önelégült és öntelt Torontál megyei elöljáróság, aki addig sem
miféle bírálatot nem tűrt meg, 1892 nyarán kapta csak fel bosszan
kodva a fejét, amikor a posta július első napjaiban valamennyi me
gyebizottsági tagnak kézbesítette a Budapestről érkező huszonhárom
oldalas ellenzéki füzetecske tiszteletpéldányait.4
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A hatalmi érdekeket képviselő, akkor már napilappá alakult
Torontál szisszent fel elsőnek a szervezkedő torontáli ellenzék eme
arculcsapására, tolmácsolva a megyei kiskirályok felháborodását és
mérhetetlen dühét, hogy ilyen „röpirat” egyáltalán napvilágot látott.5
Az illetékes körök idegességét leginkább az a körülmény fokozta,
hogy akadt valaki, aki nyíltan, nem kis adag kritikával, de még keve
sebb kímélettel ki merte mondani a véleményét a megye vezetőségé
ről és annak egyik lezárult korszakáról, a Hertelendy-éráról. S nem
csak hogy bírálatait ki merte mondani és le merte írni, hanem volt
még bátorsága, hogy mindezt nyomtatásban is megjelentesse. Termé
szetesen érthető elővigyázatosságból ezt nem tehette meg a megyé
ben, hanem Budapesten.6
A Torontálmegye a Hertelendy-aera alatt és után című füzetecske
alaposan felborzolta a megyei elöljáróság kedélyeit, ám ugyanakkor
tanúságot tett egy nyilvánvaló politikai tényről, hogy a megyei ellen
zék is a politikai porondra lépett, s hogy immár vele is számolni kell.
Apponyi torontáli híveinek első komolyabb megnyilvánulása volt ez,
őket pedig mindaddig nem is tekintették számottevő politikai ténye
zőnek, még kevésbé komoly ellenfélnek. A választásokon itt-ott fel
bukkanó ellenzéki jelöltet, eszközökben nem válogatva, rendre meg
buktatták, s ezzel elintézettnek vélték a megyei ellenzék ügyét. Még
is akadt néhány bátor, elszánt megyei értelmiségi, aki 1892 nyarán
már elérkezettnek látta az időt, hogy véget vessen ennek a gyakorlat
nak, hogy támadásba lendüljön, s hogy ott támadja a megyét, ahol a
legsebezhetőbb: a főispánnál, a megyei ügyvezetésnél, a politikai és
gazdasági melléfogásoknál. Azokból pedig a Hertelendy-korszakban
(és nemcsak akkor) akadt bőven.
Noha az említett füzetecske szerzője egyetlen ember volt, Stassik
Ferenc (szerzőként Váraljai Ferenc, mert Becskereken a Váraljai ut
cában lakott), a leírtak mögött állt az egész akkori megyei ellenzék.7
A füzet tartalmát a Pesti Hírlap „kíméletlennek” nevezte, a Szegedi
Napló a „kirohanások” kategóriájába sorolta, a Torontál pedig, elég
gé képmutatóan, „mulatságos röpiratnak” minősítette.8 Miről is szólt
valójában ez a vitás nyomtatvány? Négy fejezetben bírálta a megyét.
Az elsőben Stassik azt részletezte, miként összpontosult a hatalom
Hertelendy főispán kezében, s hogy hogyan bukott meg az addigi to
rontáli választásokon az ellenzék.9 Ugyancsak leleplezte, miként él
tek vissza a megye illetékesei a muzslyai telepesek szavazataival.10 A
második fejezetben a megyebizottsági tagok községenkénti választá
sának eredményeivel foglalkozott, a harmadikban pedig szólt a
Hertelendyt követő Rónay Jenő főispánságáról.11 A negyedik fejeze
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tét az alispánválasztás visszásságainak szentelte, amellett bírálta a
megye hivatalos közlönyét is, a Torontóit.12
S ha már a Stassik mögé felsorakozott torontáli ellenzék ilyen
nyíltan kilépett a politikai porondra, állnia is kellett a versenyt, még
hozzá igen keményen. Mert az ellentámadások kíméletlenek voltak.
Főképpen arra irányultak, hogy lealázzák és nevetségessé tegyék
vagy kicsúfolják az opponáló értelmiségieket, és ezzel elvegyék az
élét az ellenzék támadásának.
A Hertelendy-féle röpirat megjelentetésén felbuzdulva a Stassik
köré csoportosuló megyei ellenzék még 1892 nyarán elhatározta, po
litikai tevékenységét egy közlöny kiadásával folytatja. Erről a
Wochenblatt adott hírt 1892 augusztusában, tolmácsolva, hogy az el
lenzék 1892 őszén egy hetente háromszor megjelenő lapot szándéko
zott kiadni.13 A cikkíró helyesen vonta le a következtetést, hogy a
Hertelendy-féle röpirat kiadása csak előhírnöke volt a lapkiadási
szándéknak.14
Az 1892 nyarán megtartott ellenzéki értekezlet bejelentésének el
mulasztása miatt Reitter Oszkár rendőrkapitány Stassikot, az ülés egybehívóját 50 fit. pénzbírságra ítélte.15 Stassik fellebbezett, mire 1893
márciusában Dániel alispán az elsőfokú ítéletet feloldotta.16
1892 őszén fellendült az ellenzék tevékenysége. Szeptemberben
Stassik hozzálátott a megyei ellenzék tömörítéséhez, szervezéséhez.
„Hírlapok útján és saját kezű írás után autographált meghívókban is
felszólította a vármegyei ellenzéket, hogy 18-án a helybeli kaszinó
ban jelenjenek meg értekezletre.” 17 Ezen az értekezleten jelen voltak
a legtekintélyesebb ellenzéki politikusok a megyében: Istvánffy Ist
ván törökbecsei körjegyző, Trifun Militariu révaújfalvi román pap,
Magyar Károly becskereki orvos, Dimitrievits Izidor törvényszéki
jegyző, Vlada Paunkié volt szolgabíró, Mihalovich Miksa Velika
Greda-i foldbérlő, valamint Stassikon kívül még hét tekintélyes ügy
véd (Ernst, Reichrath, Mangold, Vadász, Pollák, Hollánder és
Zsíross).18 Az értekezlet elhatározta, hogy a megyei ellenzék 1893.
január 1-jétől egy politikai hetilapot fog alapítani, melynek címe To
rontáli Ellenzék lesz.19 A lap felelős szerkesztőjének Stassik Ferencet
szánták, a lapbizottságba pedig Stassikon kívül kinevezték Istvánffy
Istvánt, Reichrath Józsefet, Zsíross Józsefet és Vadász Zsigmondot.20
Döntés született arról, hogy „a Nemzeti Párt országos központjával
Stassik Ferenc fog érintkezésbe lépni”.21 Az értekezlet végén minden
megjelent tagot felkértek az ellenzék szervezésére és a tagtoborzásra.
A Torontál cikkírója erre a szervezkedésre cinikusan megjegyez
te: „Ha kellett volna alakulni ellenzéki pártnak e vármegyében, meg

alakult volna már régen, és nem kellett volna várni, míg Stassik Ferenc
dr. a szabadelvű pártból hozzájuk csatlakozik.”22 Egyébként is a me
gye hivatalos álláspontja az volt, hogy „új párt-törekvések és új párt
érdekek bevonásával a magyarság ügyét gyöngítik a Délvidéken”.23
Stassikék azonban nem sokat hederítettek az ellenvetésekre, hanem
tovább tömörítették soraikat. November 7-én jelent meg a Torontáli
Ellenzék egyoldalas mutatványszáma, hátlapján az előfizetési felhí
vással.24 Ez a „papiros-leffentyű”, ahogyan a Torontál nevezte, vörös
posztó volt a megyei elöljárók szemében. „Az van rá nyomtatva,
hogy Torontáli Ellenzék, politikai, közigazgatási, törvénykezési és
társadalmi lap, I. évfolyamának 1. száma” - írta róla a Torontál, birálva többek között, hogy az új lap előfizetésben drágább lesz mint
szabad eladásban.25 A megye hivatalos közlönye természetesen meg
próbálta mindenáron lebecsülni az új vállalkozást, megjegyezve,
hogy „sem a torontálmegyei hatalmas Szabadelvű Párt, sem pedig
már erős gyökereket vert közlönye, a Torontál, nem érzik magukat fe
nyegetve” az ellenzék szervezkedésével és lapkiadásával.26 Különö
sen fájón érintett egyeseket a próbaszám egyik cikkének megállapítá
sa, hogy az ellenzék akcióit „megteheti nyílt sisakkal, mert mögéje
sorakozik megyénk önálló értelmisége; mögéje sorakozik mindenki,
aki nem önös, nem hatalmi érdekeket hajhász”.27
A megye szócsöve nem rettent vissza attól sem, hogy jóslatokba
bocsátkozzon a lappal kapcsolatosan, méghozzá oly módon, hogy az
akár fenyegetésnek is beillett: „Csakhamar rá fognak jönni arra a ré
gi igazságra, hogy halál ellen nincs orvosság.”28 Ez a jóslat fél év
múltán be is igazolódott, de mint látni fogjuk, legfőképpen csak azért,
mert a megye igencsak elősegítette a lap megszűnését.
1893. január 1-jén jelent meg Stassik Ferenc szerkesztésében a To
rontáli Ellenzék című hetilap első száma, amely nevének megfelelően
az akkori kormány ellen opponált, tekintettel arra, hogy Stassikék az
Apponyi-féle Nemzeti Párt hívei voltak.29 „Politikai, közigazgatási,
törvénykezési és társadalmi lap” volt, kiadótulajdonosként Stassik Fe
renc és Kovács Sándor volt feltüntetve.30 Egyes adatok szerint a
Grőié-féle nyomdában állították elő.31 Már első számának megjelené
sekor megbírálták, hogy „kevés próbáját mutatja a modem zsurnalisz
tikái jártasságnak”.32 Az ismert megyei ellenzékiek mellett munkatár
sai közé tartozott Morvay Győző is.33 Megindításával párhuzamosan
megindult a szervezkedés annak elhallgattatására. Kalapis Zoltán írja,
hogy „Csekonics emberei nem is túl tapintatosan figyelmeztették a hi
vatalnokokat, hogy veszélybe kerülhet az állásuk, ha előfizetik, vagy
bármilyen más módon támogatják az ellenzék szócsövét. A nyomdá
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ból kikerülő újságkötegek nyomtalanul eltűntek, a postások sem kéz
besítették rendszeresen az előfizetett példányokat”.34 A megye tehát
nem válogatott eszközökben, hogy az új lapot elnémítsa. Egyébként is
félt a lap néplázító hatásától, meg annak közvéleményformáló erejé
től. Már első néhány száma után, 1893 januárjában azzal vádolták meg
a Torontáli Ellenzéket, hogy „nekiront mindennek, ami fennáll, (. . .)
azon vidéknek hatóságát, amelyben megjelenik, gálád módon gyaláz
za, rágalmazza”.35 1893. január 31-én Klein Mór becskereki főrabbi
tiltakozott, amiért a lap A zsidók és a polgári házasság című cikkét fél
remagyarázta, őt pedig személy szerint különböző jelzőkkel illette.36
Az ellenzék azonban nemcsak bírált, hanem javaslatokat is tett. 1893
márciusának első napjaiban a Torontáli Ellenzék szerkesztője érdekes
indítványt nyújtott be a polgármesternek, hogy „Nagybecskereken a
mai kor kívánalmainak, a közönség kényelmének megfelelően az elő
rehaladott színpadi technika szerint berendezett új színház építtes
sék”.37 Az ötlet nem talált meghallgatásra. 1893 márciusában a lap a
Miasszonyunkról nevezett nagybecskereki iskolanővérek intézetét bí
rálta egyik cikkében.38 Az intézet igazgatója a cikk nyomán beható
vizsgálatot tartott, s végül megállapította, hogy a felhozott vádak min
den alapot nélkülöznek.39 A római katolikus iskolaszék azonnal nyi
latkozatban ítélte el a lap alaptalan rágalmait.40 Ugyancsak 1893 már
ciusában tette szóvá a lap, hogy a megyei levéltárban Stassik Ferenc
nek miért nem bocsátották rendelkezésére az 1848. évi megyei köz
gyűlési jegyzőkönyveket41 Kiderült, hogy az értékes dokumentumokat
Tőrös Tivadar akkori megyei főlevéltámok Szentkláray Jenő történész
nek, törökbecsei plébánosnak kölcsönözte ki.42 A Torontáli Ellenzék
cikke nyomán derült ki, hogy Szentklárayt már háromszor figyelmez
tette az alispáni hivatal az okmányok visszaszolgáltatására, ám cse
kély sikerrel.43
így érték egymást a támadások, s valóságos szélmalomharcot
folytattak Stassikék a megyei hatalmasságokkal. Tudták ugyan, hogy
nem tarthatják fenn sokáig a lapot, de éppen ezért igyekeztek minél
élesebben támadni. 1893. június 4-én minden jel szerint telibe talál
tak. Kikezdték a megye legkényesebb témáját, a pénzügyet, ponto
sabban a „megyei nemesi alap” pénzügyi üzérkedéseit.44 Valójában
csak elmondták a városszerte terjedő „suttogó híreket” . „Régóta sut
tog a hír, hogy ez az alap a szó legigazabb értelmében fond perdu. Be
szélnek holmi apró összegekről, például harmincezer, tízezer és ily
potom forintokról, amik veszendőbe mentek. Nem lenne-e célszerű a
suttogó hírt felvilágosításokkal elnémítani, az eltűnések felelős szer
kesztőjét kártérítésre vonni. (. . .) Van még ilyen obskúrus alap több
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is. (. . .) Ezeket is meg kellene egy kicsit szellőztetni, hogy meg ne
penészedjenek.”45
Ez már túl sok volt Rónayéknak, s ezért elnémították a lapot,
amely 1893. június 8-án megszűnt. „Anyagi okok idézték elő
megszűnését” - állította a Torontál.46 Máshol olvassuk, hogy „párto
lás hiánya miatt” állt le.47 Ez volt a hivatalos magyarázat, holott köz
tudott volt, hogy a lapot elhallgattatták.
Természetesen Stassikék ebbe sehogyan sem nyugodhattak bele.
1893 novemberében újra lapalapítással próbálkoztak, s a szükséges
kaució előteremtésén fáradoztak 48 Sajnos, ez a próbálkozás sikerte
len volt, de a megye nem maradt ellenzéki lap nélkül. A Módoson
megjelenő kétnyelvű Módos és Vidéke (Modosch und Umgebung)
vette át a megyei ellenzék szócsövének szerepét49

A NAGYBECSKEREKI HÍRLAP (1901)
A Torontáli Ellenzék politikai szervezkedése csak a 20. század el
ső évében mutatkozott valóban sikeresnek, amikor újra egy ügyvéd,
Várady Imre állt a mozgalom élére. Várady az ellenzék indítékait
egyik emlékezésében a következőképpen méltatta: „Úgy érezte pá
lyája elején álló 7 fiatal ügyvéd, hogy a megyei közéletet valahogyan
meg kell reformálni. így született meg a (20.) század első évében
Torontál vármegyében is a megyei ellenzék.
A vármegye hivatalos közszellemének reprezentánsa a mindenko
ri főispán és a köréje csoportosultak hívei, hirdetője és terjesztője pe
dig a Torontál volt.
A küzdelem célpontja tehát magától adódott. Mi az ellenzék sze
mével tartoztunk nézni a történéseket, s így annak is, ami jó, helyes,
ami üdvös - a gyengéjét kerestük. A Torontál viszont más szemszög
ből tökéletesnek kellett hogy lássa azt is, ami gyenge, avagy hibás.”50
A Várady-féle ellenzék első „harci eszköze” az 1901. november 17-én
beindított politikai napilap, a Nagybecskereki Hírlap volt.51 Főszer
kesztője és kiadója Várady Imre, felelős szerkesztője Miklós Gyula
volt.52 A lap a Grőié-féle nyomdában készült, s az első szám vezér
cikkében Várady az alábbiakat írta az ellenzék vezérelveiről: „Úgy
tapasztaltuk, hogy szűkebb hazánkban, Torontál vármegyében a köz
vélemény nem nyilvánulhat szabadon, mert a hatalom birtokosai el
nyomják azt; a közakarat nem érvényesülhet kellően, mert megalko
tásában a hatalom szolgái kiszorítják az arra hivatott, független ele
meket. (. . .) Az a sajtó pedig, mely a közvélemény hivatott szószóló
91

jának szerepét játszotta, nem egyéb mint az ellenőrzés nélkül műkö
dő hatalom puszta visszhangja és vég nélküli öndicsőítője. (.. .) Ezek
nek az állapotoknak véget vetni, az ezernyi bajt lehetőleg orvosolni
hazafias kötelessége e vármegye minden fiának; e nehéz munkát kez
deményezni, azt a sajtó edzett erejével támogatni feladatunk. Műkö
désünk tartalmát és határait pusztán a közérdek kívánalmai szabják
meg. (. . .) Működésünk jelzett keretébe nem illik bele a személyes
kedés kicsinyes nyilvánulása.”53
A Nagybecskereki Hírlap megjelenését a megye illetékesei nem
várták felkészületlenül: már az első szám megjelenését követő napon,
1901. november 18-án a megye hivatalos szócsöve, a Torontál, Ellen
zék Torontálban címmel egy hatrészes sorozatot indított a megyei el
lenzék múltjáról és jelenéről azzal a szándékkal, hogy visszavágjon,
s hogy a közvéleményt Várady ék és a Nagybecskereki Hírlap ellen
hangolja.54 Ez a harc, e sajtóhadjárat, amely az első szám megjelené
se után kezdődött, a későbbi években is folytatódott, változó intenzi
tással, néha gyengébb, néha erősebb szavakkal, mondhatnánk válto
zó sikerrel. Egy kötet is megtelne a Torontál és a Nagybecskereki Hír
lap közötti ellenségeskedés feltérképezésével, ezért csak néhány jel
lemző példával ecseteljük, milyen is volt tulajdonképpen ez a harc.
Miután a Torontál sietett elvi síkon „leleplezni” a megyei ellenzék
szándékát és indítékait, s elfordítani tőle a közvéleményt, illetve az
olvasótábort, addig a Nagybecskereki Hírlap a megye elöljáróira néz
ve fájóan konkrét esetekről cikkezett (Rónay főispán önkényeskedé
seiről, a megyei vasutakról, a képviselőválasztások körüli bonyodal
makról stb.), bizonyítva, hogy a megye ügyvezetésében bízvást van
elég kifogásolni, bírálni való dolog.55 Erre a Torontál, hogy elkerülje
az „irányított sajtókampány” vádját, teret adott néhány tekintélyes
nagybecskereki polgár cikkének, amelyben azok rendre támadják az
ellenzék „tisztességtelen” magatartását, illetve a Nagybecskereki Hír
lap írásait. így 1902 januárjától a Torontál megjelentette többek kö
zött Klein Mór, Szalay József, Hadfy Döme és Lauka Gusztáv írása
it, amelyek elmarasztalóan vagy éppen ironikusan szólnak a megyei
ellenzékről.56 Hadfy Döme például az alábbiakat írta: „A Nagy
becskereki Hírlap fennállása óta személyeskedik, lerántotta a főispánt
a vasutak miatt, vádolta a képviselőválasztásoknál elkövetett törvény
telenségért, basának nevezte a megyei restauráció aktusánál.”57 Lauka
Gusztáv is 1902 januárjában Miért hallgattok? című versében felrója
a Nagybecskereki Hírlapnak, amiért egy politikai eseményt elhallga
tott, majd az alábbi sorokkal fordult Várady Imréhez:

92

Imre öcsém, te úgy beszélsz,
Mint aki senkitől sem félsz,
Csupán csak egy hatalomtól,
A törvénytől és igazságtól.58
A Torontál Nyílttér rovata 1902-től gyakran hozta a Nagybecskereki Hírlap írásai ellen felmerülő panaszokat, amelyekből bizony
akadt bőven.59 Ezzel is ellenszenvet igyekeztek kelteni az olvasókban
a lap iránt. Buday Dezső 1902 januárjában a Torontóiban voltaképpen
nyíltan megfogalmazta, miért is aggasztó az ellenzék szervezkedése a
hivatalos körök szemszögéből: „A nemzetiségi vidékeken az ellenzé
kieskedés - akár a függetlenségi pártok, akár a néppárt elvei alapján
történjék az - a radikálisokban mindenkor a régi álmokat, a régi vá
gyakat keltik fel.”60
Hogy az ellenzéki lap és a Torontál sajtóháborúja mennyire fog
lalkoztatta a megyei közvéleményt, s hogy mindössze néhány hónap
elteltével mennyire kiéleződtek a dolgok, nemcsak a két lap szerkesz
tősége, hanem a hatalmi és az ellenzéki párt képviselői között, azt ele
gendő talán egyetlen példával alátámasztani. 1902. június 17-én Pár
baj címmel az alábbi hírt olvassuk a Torontóiban: „Dr. Papp Géza
orsz. képviselő és dr. Várady Imre ügyvéd és lapszerkesztő között ma
délelőtt kardpárbaj volt, amely dr. Papp Géza könnyű megsebesülé
sével végződött. A párbaj oka hírlapi polémia.”61
A Nagy becskereki Hírlap háromhasábos, nyolcoldalas, tetszetős
kivitelezésű politikai napilap volt, amelynek volt tárcarovata, napi
hírrovata, sportrovata stb.62 Egy ideig (1902-1903-ban) munkatársá
nak mondhatta a fiatal Fülep Lajost, a jó tollú kritikust és művészet
történészt.63
A Nagybecskereki Hírlap főszerkesztője megjelenésétől fogva
Várady Imre volt, 1903 januárjától pedig Sándor Mihály (aki egyben
kiadótulajdonos is lett).64 A felelős szerkesztői posztot 1902. június
1-jéig Miklós Gyula, 1902 júliusától Várady Imre, 1902. november
19-étől Illés Jenő, 1903. november 23-ától Várady Imre, majd 1904-ben
ismét Sándor Mihály töltötte be.65 Eleinte a Gréié-féle nyomdában ké
szült, majd 1903-tól Seprős Valternál, illetve a Merkúr nyomdában.66
1905-ben, amikor a híres téli választásokon Torontál megye ellenzé
ki képviselőt, Várady Imrét küldte a parlamentbe, nyilvánvaló lett, hogy
a kis megyei ellenzék már átcsapott az országos politikai színtérre 67 A
megyei választásokat Apponyi Albert becskereki látogatása tette ünne
pélyesebbé. 1905. január 26-án jött le „a függetlenségi zászló megsegí
tésére”.68 Az állomáson a megyei elöljárók kivételével megjelent úgy
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szólván az egész város. Beszédét Apponyi gróf a főtéren hóhullás köze
pette tartotta meg óriási néptömeg előtt.69 Az 1905. január 28-án meg
ejtett választások az ellenzék fényes győzelmével értek véget.70
A Nagybecskereki Hírlap hathatós eszköze volt a század első évei
ben a Várady vezette becskereki/megyei ellenzéknek politikai célki
tűzéseik elérésében. 1908 szeptemberében szűnt meg.71 Utolsó ismert
száma az Országos Széchényi Könyvtárban 1908. augusztus 3-i kel
tezésű.72 Megszűnését a Wochenblatt 1908. szeptember 26-i száma
jegyzi, mondván, hogy a hét évvel korábban alapított, „agilisán veze
tett” Nagybecskereki Hírlap, amely „jó szolgálatot tett az ellenzék
nek”, most megszűnt, és nem jelenik meg többé.73
A Nagybecskereki Hírlap jelentőségéről még csupán annyit, hogy
ha a helytörténész vagy kutató tárgyilagosságra törekszik, és szeretné
ellenőrizni a városi vagy megyei események „másik oldalát”, akkor
minden bizonnyal fel kell lapoznia a Nagybecskereki Hírlap egykori
évfolyamait, hogy teljes képet nyerjen a történtekről. Méghozzá nem
azért, mert a Torontál megbízhatatlanul tájékoztatott volna, hanem
azért, mert egyes megyei politikai eseménynek rendszerint volt jó
vagy rossz értelemben vett háttere, amit a Torontál néha jelzett, néha
pedig nem, de amelynek ismerete igen fontos a dolgok objektív meg
ítélésében. Nos, „az érem másik oldalát”, már akár tisztán politikai
meggyőződésből is, a Nagybecskereki Hírlap fedte fel - a megyei
elöljárók nem kis bosszankodására.

A TORONTÁLER VOLKSBLATT (1905)
Mivel Becskereken a függetlenségi zászló legtömörebb seregét a
német ajkú polgárok alkották, az 1905 januárjában lebonyolított sike
res választások után indokoltnak mutatkozott egy német nyelvű ellen
zéki lap beindítása. Ez volt a Torontáler Volksblatt című politikai he
tilap, amelyet 1905. április 22-én kaptak először kézhez az olvasók.74
Beindítása, nyilván tervezetten, egybeesett a Függetlenségi és 48-as
Párt megalakulásával Becskereken. Ugyanis az új lap első számával
egy időben a becskereki polgárok az alábbi meghívót kapták kézhez:
„Felkérem, hogy a nagybecskereki Függetlenségi és 48-as Pártnak f.
hó 23-án, husvét vasárnap d. u. 3 órakor a Korona-Szálloda nagyter
mében megtartandó alakuló közgyűlésére megjelenni szíveskedjék.
Tisztelettel, az előkészítő bizottság nevében: Kardos Samu.”75
1905. április 23-án a Korona Szállodában meg is alakult a párt.76 A
közgyűlést Herr Ödön főgimnáziumi tanár vezette. Elnöknek Kardos
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Samu ügyvédet választották meg.77 Az összejövetelen Várady Imre
ügyvéd, országgyűlési képviselő is beszédet mondott, majd ezt követő
en táviratban üdvözölték Kossuth Ferencet és Apponyi Albert grófot.78
A pártnak tehát azonnal a rendelkezésére állt egy lap is, a szom
batonként megjelenő Torontáler Volksblatt (Organ für Politik und
Volkswirtschaft), amely már első számának fejlécén hirdette a párt
szállóigéjét: „lm fireiem Lande ein freies Volk.”79 Főszerkesztője
Várady Imre, felelős szerkesztője Billitz Béla volt.80 1905. április
29-étől kiadójaként is Billitz Béla van feltüntetve.81 A nyolcoldalas,
gót betűs, háromhasábos újság klasszikus felépítésű volt, hír- és tár
carovattal.82 Seprős Valter nyomdájában készült, és első számának
vezércikkét Várady Imre gróf Apponyi Alberttal íratta meg.83
A Torontáler Volksblatt rövid életű volt, s valószínűleg még első
évfolyamában, 1905. december 30-án, 37. számával szűnt meg.84 Ez
az utolsó száma a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
A legrövidebb életű volt a Várady-féle lapok között.

AZ UNSER BLATT (1906)
Alig egy évvel a Torontáler Volksblatt megszűnése után, 1906. ok
tóber 7-én Váradyék egy új lapot indítottak, az Unser Blatt című,
szombatonként megjelenő politikai hetilapot, amely alcímében hir
dette, hogy a torontáli Szabadelvű és 48-as Párt szócsöve.85 A hatol
dalas, háromhasábos lap főszerkesztője Várady Imre, felelős szer
kesztője Billitz Béla, főmunkatársa (később tulajdonosa és felelős
szerkesztője is) Carl Hell (Hell Károly) volt.86 A Libertás nyomda ki
adványaként jelent meg, 1914-től pedig a Schneller és Göschl nyom
dában készült.87 Első számának vezércikkét Előre! címmel Várady
Imre írta meg, s abban ismertette a párt céljait és törekvéseit.88 Akár
csak az előző lapok esetében, ennek munkatársai is főképpen a párt
kiemelkedő tagjai voltak.
1910-ig egy Stuttgartban nyomtatott képes melléklete is volt, az
Illustriertes Unterhaltungsblatt.89
írásait, szerkesztéspolitikáját időnként nehezményezték, s meg
esett, hogy rágalmazásért pert is indítottak ellene. A Torontál korabe
li megfogalmazása szerint „komisz írásaival és rágalmazásaival”
kompromittálta a sajtót.90 A Torontál állhatatosan háborúzott ellene,
s ebből végül 1912-ben per lett: Carl Hell „ádáz dühvei rontott” Som
fai Jánosnak, méghozzá nem is az Unser Blatt, hanem a Torontáli
Híradó hasábjain, de Somfai sem maradt adós, hiszen a Torontátban
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igencsak bírálta az Unser Blatt írásait.91 Végül Somfai becsületsértés
és rágalmazás miatt pert indított Hell ellen, Hell pedig ugyanakkor
„viszontvádat” emelt Somfai ellen.92 A nagybecskereki királyi tör
vényszék 1912 szeptemberében tárgyalta az ügyet, s Hellt becsületsértés miatt pénzbírságra ítélte, Somfait azonban felmentette, azzal a
megindoklással, hogy „kritikája a lap ellen jogos volt”.93 A fellebbe
zés után a legfelsőbb bíróság részben megváltoztatta az elsőfokú dön
tést: Hellt tizennégy napi fogházra ítélte rágalmazás miatt.94
Az Unser Blattnak volt egy másik bírósági esete is. Ez Hell Ká
roly és Beck Gyula pere volt, amely 1910-ben kezdődött.95 Az Unser
Blatt ugyanis egyik szerkesztői üzenetében azt írta, hogy Beck Gyu
la, a városi villanytelep vezetője „hazug és csalárd módon jutott állá
sához”.96 Beck beperelte a lapot és annak szerkesztőjét. A nagy
becskereki bíróság a lapszerkesztőt háromszáz korona pénzbüntetés
re ítélte, ám Hell fellebbezett, s a szegedi királyi tábla megerősítette
az elsőfokú ítéletet.97 Mivel azonban a bíróság a vádat nem rágalma
zásnak minősítette, a vádló Beck Gyula ez ellen fellebbezett.98
Az Unser Blattnak az említettek mellett akadt még bírósági tár
gyalása. Amikor ugyanis a lap a Nagybecskereken létesítendő új hon
védkaszárnya telekvásárlásával kapcsolatosan m egrágalm azta
Perisics Zoltán polgármestert és Klein Bemát városi képviselő-testü
leti tagot, az ügy a bíróság előtt ért véget.99 A rágalmazó cikkért vé
gül Oszuszky András nyomdász vállalta a felelősséget, s 1915 októ
berében a nagybecskereki törvényszék Oszuszkyt egyhavi fogházra,
százötven korona pénzbírságra és kétszázharminc korona perköltség
megfizetésére ítélte, kötelezve, hogy az ítéletét a lapban saját költsé
gén tegye közzé.100
Az Unser Blatt minden bizonnyal az első világháború idején,
1915-ben szűnhetett meg. Utolsó ismert száma 1915. április 11-i kel
tezésű, és a nagybecskereki Történelmi Levéltárban őrzik.101

A DÉLVIDÉKI ÚJSÁG (1906)
Az Unser Blatt-Xa\ úgyszólván egy időben került ki az újonnan ala
pított Libertás nyomdából Várady ék magyar nyelvű szócsöve, a Dél
vidéki Újság, „A Torontálmegyei Függetlenségi és 48-as Párt hivata
los lapja”, ahogyan alcímében olvassuk.102 Politikai napilap volt, az
Unser Blatt hetilappal azonos irányvételű. Első száma 1906. október
6-án jelent m eg.103 Nem véletlen, hogy a korabeli sajtó is mindkettő
megjelenését egyszerre harangozta be. 1906. október 2-án a Torontál
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így adott hírt róla: „E hét folyamán két új politikai lap indul meg
Nagybecskereken: Délvidéki Újság címen egy magyar napilap és
Unser Blatt címen egy német hetilap. Mindkettőt a torontáli Függet
lenségi és 48-as Párt vezetői adják ki az újonnan alakult Libertás
nyomda-részvénytársaság tegnap bejegyzett cége alatt. A lapok a párt
hivatalos lapjai lesznek. A Délvidéki Újságnak főszerkesztője
Várady Imre, városunk országgyűlési képviselője lesz, felelős szer
kesztője pedig Schröder Béla hírlapíró, volt aradi szerkesztő.” 104
Esetenként négy, hat vagy nyolc oldalon jelent meg mindennap
délután öt órakor.105 1910. november 29-étől „A torontálmegyei és az
alföldi függetlenségi és 48-as pártok hivatalos közlönye” lett.106 Fe
lelős szerkesztője eleinte Schröder Béla volt, 1907. február 23-ától
Várady Imre, 1910. június 11-étől pedig, amikor a lap napi megjele
nés helyett heti megjelenésre tért át, felelős szerkesztője és kiadója
Kanizsa Ármin lett.107 Mindaddig a Libertás Rt. volt a lap kiadója.108
Utolsó ismert száma 1910. december 24-i keltezésű (156. szám), s a
budapesti Országos Széchényi Könyvtárban őrzik.109

A TORONTÁLI HÍRADÓ (1911)
1911 januárjában jelent meg a Torontáli Híradó című „politikai,
társadalmi és közgazdasági lap”, amely politikai irányvételét és arcu
latát illetően a Várady-féle ellenzék újságja volt.110 Hetente kétszer,
szerdán és szombaton jelent meg eleinte a Seprős Valter-féle, majd a
Libertás nyom dában.111 Felelős szerkesztője és kiadótulajdonosa Ka
nizsa Ármin volt.112 Négyoldalas, háromhasábos újság volt, igen rö
vid életű.113 Második évfolyamában szűnt meg, 1912-ben. 1912 janu
árjából vannak megőrzött példányai a nagybecskereki Történelmi Le
véltárban.114 1912 szeptemberében már - a Torontál egyik cikke sze
rint - bizonyosan nem jelent m eg.115 A budapesti Országos
Széchényi Könyvtárban mindössze két számát őrzik.116
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EGY „KÜLÖNÖSKÖDŐ TARTALMÚ”
FOLYÓIRAT: A FÁKLYA-VILÁG (1903)

A századelő becskereki sajtótermékei között akadt egy, amelyet a
kortársak sem tudtak minősíteni, mert semmilyen ismert válfajba
nem tudták besorolni. Egyszerűen „különösködő tartalmú füzetnek”
nevezték. Ez volt Dalos Dani folyóirata, a Fáklya-Világ, amelynek el
ső száma 1903-ban látott napvilágot Seprős Valter nyomdájában.1 S
amennyire különös volt a folyóirat, legalább annyira különös volt
„írója és kiadója”, Guttmann Dániel is, akit Dalos Dani néven tartot
tak számon becskereki irodalmi berkekben.2
Guttmann Dániel 1882-ben született Nagybecskereken.3 Iskoláit
is ott végezte, majd kereskedő lett belőle, az 1900-as évek elején pe
dig megnősült, feleségül vette a nála tizenkét évvel fiatalabb Langfelder Gizellát.4 Annak a fiatal becskereki író-újságírógárdának volt
a tagja, amelynek az idő tájt Sz, Szigethy Vilmos, Borsodi Lajos,
Fülep Lajos, Gyenes Viktor és mások.5 Irodalmi ambíciói a 20. szá
zad első éveiben mutatkoztak meg. Első írásainak a Torontál adott he
lyet 1903 nyarán.6 A Paraszti emberek című sorozatát Brájjer Lajos
közölte a Torontál tárcarovatában. Igaz, hogy a harmadik folytatás leközlése után^ Dalos Dani beküldte a negyediket is, ám ez a Torontál
szerkesztőjének véleménye szerint már nem ütötte meg a mércét, és
Dalos Daninak a szerkesztői üzenetekben az alábbiakat válaszolták:
„Beküldött dolgozatát az eddigiekre való tekintettel ezúttal nem kö
zöljük. A tárca jól indul, de a vége felé teljesen ellaposodik, és csupa
valószínűtlenség. Csattanója is képtelenség. Ajánljuk a figyelmébe
azt is, hogy a túltengő dagályosságot kerülje.”8 Ezeket a jóhiszemű
észrevételeket Dalos Dani nyilván megszívlelte, mert augusztus és
szeptember folyamán a lap már közölte a Paraszti emberek című írá
sának további folytatásait.9
Már kezdettől fogva Dalos Dani új utakat keresett magának, s mi
vel ezt nyilván nem találhatta meg a meglevő becskereki lapokban,
azért elhatározta, hogy egymaga alapít folyóiratot, amelynek saját el
képzelése szerint alakíthatja arculatát. A Torontál 1903 novemberé
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ben harangozta be az új vállalkozást. „Fáklya-Világ címmel Dalos
Dani nagybecskereki fiatal író december hó elsejével folyóiratot in
dít, melyre most előfizetési felhívást bocsátott ki. A Fáklya-Világ
minden hónapban egyszer jelenik meg. Előfizetési ára az első 6 füzet
re 2 korona. Egyes füzet 35 fillér.” 10 A folyóirat első száma a decem
ber 1-jei dátumot viseli, ám a Fáklya-Világ ténylegesen már novem
ber 28-án m egjelent.11 A Torontál ezt írta róla: „Ma jelent meg Dalos
Dani nagybecskereki fiatal író Fáklya-Világ című folyóirata. A csinos
formájú, 40 oldalas füzetet Dalos egész maga írja. ( . . . ) A különös
ködő tartalmú füzet minden hónapban jelenik meg.” 12
„Az igazságot szolgáló írás” - ez volt a folyóirat alcíme. A címol
dalon találjuk Guttmann Dániel irodalmi hitvallását, vezéreszméjét:
„Nem tűrtem soha, hogy az értelmemet meghomályosítsák, és olyat
hinni kényszerítsenek, ami ellen minden érzékem és érzelmem lá
zong. Gondolkoztam és megalkottam külön világomat, ahol mi sem
zavar. És a külön világom égboltjára az Igazságot tűztem ki napul.” 13
Milyen is volt valójában Dalos Dani „külön világa”? A folyóirat cik
keiből ítélve néhol kissé irracionális, kicsit idealizált, néhol pedig
utópisztikus, de mindenképpen egyéni. Dalos Dani az egymaga által
írt folyóiratában sajátos észjárású, filozofikus írásokat közölt, melye
ket nehéz lenne egyértelműen elbírálni. Hiszen volt ott minden, a val
lási és bibliai tárgyú írásoktól kezdve a szocializmus előnyeit taglaló
cikkekig.14 Ez a sehogyan sem behatárolható, „mindenes” jellege is
arra utal, hogy megjelentetése végső soron öncélú volt, mert minde
nekelőtt arra szolgált, hogy kiadójának legyen hol kifejtenie furcsa
nézeteit, s nem törekedett (miért is törekedett volna?) arra, hogy az
olvasók igényeit is kielégítse.
Dalos Dani az első számban testvérként köszönti az olvasókat,
ígérve, hogy mindazt, „amit az idő hulláma a színére kap”, a folyóirat
fényesen lobogó fáklyája „igazságosan megvilágít”.15 Első írása va
lójában vallási tárgyú, és hitvallásáról tesz benne tanúságot. De ebben
is kifejezésre jut sajátos vallásfilozófiai nézete. Többek között ezt ír
ja: „Sarkalatos tétele a hitemnek, hogy az Isten, az élet magjának el
vetése pillanatától mind mostanáig, a fejlődő földi élettel nem törő
dött, és avval addig, amig a tökéletességet el nem éri, törődni nem is
fog.” 16 Valamivel odébb kifejti vízióit is: „Hiszem, hogy e rövid föl
di életet testvéri egyenlőségben fogjuk nemsokára által élni, mert a
nyugodt boldogságnak más alapja nincsen. És evvel a tökéletesedés
hez nagy lépést tettünk volna előre. (. . .) Hiszem, hogy Isten ma
nincs vélünk, legyünk tehát mi, egymás mellett szorosan, szeretet
tel.” 17 Furcsa hitvallását követően Dalos Dani A jövőért címmel egy
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„bibliai képet” közöl, amely Szodoma pusztulása után Lótot mutatja
be két leányával.18
Hullámok méhe című írásában szembeszáll a római katolikusok
kal, amiért harcolnak „az idegen vallási felekezetek ellen”, magyaráz
va, hogy mindezt félelemből teszik. A megtört hitű című írása már egy
szabályosan novellaszerü történetet mesél el, ezt követően pedig vá
ratlanul átvált egy szegény munkásleány esetére. Utána, ugyancsak
meglepetésszerűen, Dalos Dani kifejti nézeteit a férfi nemi életéről:
„A férfi nemi élete a vér indulatának első hevesebb megmozdulásakor
megkezdődik. A férfi nemi életének nincsen azután sem akadálya,
sem tiltó fája. A férfi előtt sima színe van a gyönyörök tengerének,
amelyen könnyedén evezhet ide-oda. ( . . . ) A testében és lelkében tisz
ta nő követelő harcot kezdett a szabad életet élvező férfi ellen, hogy
tisztuljon meg, hogy a testét és lelkét a tisztasággal megkorlátozza.”19
Ezután egy Mózesről szóló újabb bibliai téma következik párbe
szédes formában, majd újra (meglepetésszerűen!) egy rövidebb írása
a szocializmusról, amelynek alcímében olvassuk, hogy az tulajdon
képpen Dalos Daninak „a józan eszű és becsületes szívű elvtársai
előtt elmondott beszéde”.20 Ebben az írásban Dalos Dani a szocializ
mus eszméit próbálja összeegyeztetni a keresztény „minden ember
testvér” elvvel. Ebből azután furcsa, utópisztikus eszmefuttatás ala
kul ki. Egyik helyen ezt írja: „Szerető testvérek között a jog, a köte
lesség, a vagyon egyformán mindeneket megillető. Hát akarunk-e mi
mást? Nem-e lenne ünnepeink legfényesebbje, a teljes egyenlőség si
kere? Bizony a legfényesebb.”21 Egy másik helyen a szocializmus el
veit dicsőíti: „Tisztelettel fordulok a meggyőződésemmel a szoczialista elvtársaink mai elvei felé, mert nagy célt szolgálnak. A Békét
szolgálják. Mint a megváltó új hit igéjét, csak akkor köszönthetnők a
szocialisták eszméit, hogyha legelső buzgó feladatuknak, annak az
igének a megvalósítását írnák az egész világot belengető zászlójukra,
hogy »minden ember testvér«.”22 A folyóirat utolsó cikkét az alábbi
gondolattal fejezte be: „A történelem nem tudása hallatszik minden
oldalról. Ennek mély oka, a tanulók elvesztett hite, a történelem igaz
sága felől.”23
A Fáklya- Világnak csupán ez az egyetlen példánya maradt fenn,
noha más forrásból tudjuk, hogy 1903-ban több száma is megjelent.24
Nem volt hosszú életű ugyan, szerzője különc életfilozófiája miatt
nyilván nem is lehetett. Az idő tájt Becskereken bízvást kevesen osz
tották Dalos Dani enyhén szólva furcsa nézeteit.
Guttmann Dániel életéről, munkásságáról még csupán annyit,
hogy az első világháború előtti években Olaszországban volt, Firen
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zében, méghozzá akkortájt, amikor Fülep Lajos is ott tartózkodott.
Hogy ott találkoztak is, arról egy Gyenes Viktor-levél tanúskodik.25
A század első éveiben Dalos Dani neve a Good Templar-rend
becskereki felolvasásainál is felbukkant.26 Ő egy felolvasás alkalmá
val a népkonyháról értekezett.
László B. Jenő, a szemtanú írta róla, hogy „a nappal küzdelmei
ben egész más valaki volt, mint amikor az üzleti élet gondjaitól meg
szabadult. Kereskedő volt, a számok embere - de ez alatt egy meleg
szívű költői lélek rejtőzött, amely minden szépre, jóra reagált, és
amely erősen hitt a szépség, jóság diadalában. (. . .) Nagy olvasott
sággal rendelkezett, a francia irodalmat eredetiben olvasta, sőt maga
is írt franciául több darabot. Az életgond azonban elkergette az iroda
lom könnyedébb múzsáját, és Dani betört a szürke, hétköznapi embe
rek közé. Sohasem felejthette el azonban a régi szerelmét, és mindig
szerelmese maradt az írásnak”.27 Ennyit tudunk irodalmi ténykedésé
ről. Benne minden bizonnyal jól megfért a kísérletező irodalmár és a
család hagyományait folytató kereskedő.
1938. november 20-án kísérték ki utolsó útjára28 a becskerekiek, s
azon a borongós novemberi napon nemcsak a nagy múltú becskereki
kereskedőcsalád sarjától vettek búcsút, hanem egy rendhagyó szer
kesztőtől is.
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SZÍNHÁZI LAPOK

Noha a nagybecskereki színjátszás viszonylag nagy múltra tekint
vissza, hiszen a szerb színjátszók már a 18. század végén előadásokat
adtak, a magyar vándorszíntársulatok pedig már az 1830-as években
útba ejtették a várost, a színházi lapok viszonylag későn, csak a 19.
század utolsó évétől jelentkeztek. Akkor is csak idényjellegű, alkalmi
kiadványok voltak („a színi szezon tartamára”), amelyek rendszerint
egyik-másik vándorszíntársulat vendégszerepléséhez kapcsolódtak, s
melyeknek ebből adódóan túlnyomórészt gyakorlati célt szolgáló,
népszerűsítő jellegük volt. Ez azonban mit sem von le jelentőségükből.
Kutatásaink szerint Becskereken 1918 előtt több színházi lap is
megjelent: a Bohém Újság (1900), a Színházi Hírek (1902), a Színhá
zi Újság (1904), majd újra egy Színházi Újság (1906) meg a Nagy
becskereki Színház (1910).1 A felsoroltak mellett, állítólag 1908-ban,
megjelent még a Nagybecskereki Színházi Újság is, de ennek nyomá
ra nem akadtunk.

A BOHÉM ÚJSÁG (1900)
Lakatos Éva adatai szerint a becskereki Bohém Újság (1900. ok
tóber 13.) volt az első magyar színházi lap a Vajdaságban, hiszen egy
hónappal előzte meg a Kondor Ottó szerkesztette szabadkai Színházi
Lapokat (1900. november 19.).2 Megjelenése szorosan kapcsolódott
Kiss Pál operatársulatának becskereki vendégszerepléséhez, amely
1900. október 1-jén kezdődött, és december 30-án ért véget.3
Rónay Jenő főispán, Torontál megye színügyi bizottságának elnö
ke 1900 augusztusában Kiss Pál társulatát szerződtette a három hóna
pos téli színi évadra, és erről szeptember első napjaiban a színügyi bi
zottságot is részletesen tájékoztatta.4 Szeptember elején már összeállt
a „tízezer koronányi bérlet”, amely annál inkább indokolt volt, mivel
„fiatal, ambiciózus erőkről” volt szó.5 Az ötvenhárom tagú társulat
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bán szerepelt Reviczky Etel, Révay Margit, Falussy István, Szabados
Sándor, Heltay Jenő, Tábori Emil és mások.6
A színtársulat szeptember 28-án a délutáni vonattal érkezett
Nagymihályiból Becskerekre „nyolcszori átszállással fűszerezett 27
órai utazás” után.7 Rövid pihenő után, október elsején egy operettel
meg is nyitották a téli színi évadot, amelynek műsorán többnyire ope
rettek és népszínművek váltakoztak, s amely december végéig tar
tott.8 A Torontál szerint már az évad kezdetén „alig maradt páholy,
zártszék, melyre bérlő ne akadt volna. (. . .) De hát itt volt már az ide
je (. ..), hisz talán nem is volt még eddig olyan társulat nálunk, amely
ne deficittel hagyta volna el városunkat”.9 A lap a továbbiakban arról
is beszámolt, hogy „a színügyi bizottság szakított régi tradíciójával,
és az eddig dívó őszi-tavaszi 6-6 hetes idényből megcsinálta a 3 hó
napos őszi évadot. (. . .) Ennek megvan a jó oldala, hogy három hó
nap alatt bővebben megismerkedhetünk színészeinkkel” .10
A három hónapos színi évad bevezetése minőségileg újat hozott a
becskereki műkedvelő közönségnek. Alighogy október elsején bein
dult az évad, a közönség elégedetten nyugtázta, és „egészében véve
jónak” mondta a társulat játékát, amely az első héten „ismert darabo
kat” (A dolovai nábob leánya, A csókon szerzett vőlegény, Sulamith,
A fa lu rossza) adott elő, a második héttől pedig csak újdonságok ke
rültek sorra.11 A Kiss-féle társulattal egy időben került a becskereki
színpadra az új, úgynevezett reklámfüggöny. A régit új függönnyel
cserélték fel, amelyen hemzsegtek a tarkábbnál tarkább feliratok. Ná
das Jenő „becskereki színházi festőművész” a reklámfüggöny elké
szítése előtt hirdetést tett közzé a Torontálban, amely felhívta a hely
beli kereskedők és iparosok figyelmét, hogy „amennyiben az új szín
házi függönyre reklámszerü hirdetéseiket felvétetni óhajtják”, fordul
janak bizalommal hozzá.12 Csupán az nem ismeretes előttünk, hogy a
becskereki műkedvelő közönség mindezt hogyan fogadta.
Kiss Pál színtársulatának tagjait a becskereki közönség minden te
kintetben pártfogolta. Közös kezdeményezésre jött létre október
12-én a Bohém asztaltársaság a Rózsa Szállodában, s azután a színi
évad végéig rendszeresen szervezett Bohém estélyeket, melyeken a
színészekkel el lehetett csevegni a legkülönfélébb dolgokról.13 Jó al
kalom volt ez a véleménycserére, barátkozásra.14 Ezeken az estélye
ken a színtársulat tagjain kívül részt vett még „a becskereki fiatalabb
gárda ösmertebb tagjai közül számos dilettáns bohém”.15 Ez valójá
ban nem volt más, mint „a testületi szellem ápolása a színházi tagok
között. Belépti díj nélkül szívesen vendég minden jóravaló halandó,
hol nincs kizárva az sem, hogy a színészt környező aranyos kedély
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hangulatban egy és más szakbavágó dolog disputa tárgyává ne tétes
sék”.16 Érdekességként említjük, hogy az estélyek egyikén arról folyt
a vita, hogy a színház melletti vendéglősnek értenie kell-e a színját
száshoz és a lélektanhoz. Az egyik felszólaló kifejtette, hogy a Rózsa
Szálloda „vendégeinek legnagyobb kontingensét a színházi közönség
adja. Nagybecskereken is lábra kapott az a szokás, hogy a színházlá
togatók előadás után vacsoráznak. Ez nem csekélység, mert a gyo
mor, mely végre is nem bolondság, mindig alkalmazkodik a hangu
lathoz. Figyeljük meg, egy vidám francia operett után más menü után
fog vágyakozni mint egy komoly jambusokban írt tragédia után.
(. . .) Tehát a vendéglősnek alapos ismerete kell hogy legyen a drá
maírók értéke felől, azért nem mulaszthat el egyetlen színházi premi
ert sem. (. . .) Ha a Várady Antal Iskariotját adják elő, böjti eledelt
ajánlatos készíteni, mint sóska tojással. A Cigánybáró után okvetlen
lehet cigánypecsenye. A Csepreghy darabjai után paprikás csirke tú
rós csuszával illik. A Dóczik-féle előadások után ki ne szeretné a va
níliás krémet csokoládé puszerlivel. Szász Károly Salamonját köves
se begai rák kaviárral gamírozva. A Gabányi-premierek után már le
het készíteni tarhonyás paprikást hosszú lére eresztve, melyhez a
rámpás jól illik. Végre a Millaud Nebáncsvirágja után ki ne óhajtaná
a szűz sültet!” 17
Alig két hét leforgása alatt a Bohém estélyeket annyira megked
velte a közönség, hogy október 13-án (délután) „három helybeli fia
talember, Fülep Jenő György, Széki Andor és Heltay Jenő ( . . . ) a szí
ni évad tartamára művészeti heti lapot” indított.18 Ez volt 1900 telén
a becskereki színiesemények krónikása és egyben a Bohém asztaltár
saság szócsöve. Az új lapról szóló első beharangozó 1900. október
6-án jelent meg a Torontóiban azzal a pontosítással, hogy a Bohém
újság első száma „folyó hó 14-én fog napvilágot látni”. A beharangozóból még kiderül, hogy a Bohém Újság „kizárólag a színészekkel
foglalkozik, és érdekes tartalmával élvezetes olvasmányul szolgál a
közönségnek”.19 Előfizetési ára az egész színi évadra (október-de
cember) két korona volt, egyes szám ára pedig húsz fillér.20 A lap
szerkesztősége és kiadóhivatala az Árpád utca 1. alatti ház második
emeletén volt.21 A Bohém Újság Fülep Jenő György és Széki Andor
szerkesztésében jelent meg.22 Az idő tájt mindketten a Torontál mun
katársai voltak. Fülep Jenő György voltaképpen Fülep Lajos tíz évvel
idősebb bátyja volt, akkor már huszonöt éves befutott újságíró, aki a
Torontóiban egy időben tárcákkal, versekkel és színikritikákkal je 
lentkezett23, akárcsak kollégája, Széki Andor (családi néven Szekulesz
Ignác), a Nagybecskereki Hírlap későbbi segédszerkesztője.24 Heltay
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Jenő, a Kiss-féle társulat fiatal komikusa volt a csoport harmadik tag
ja, aki önzetlenül istápolta a lapot, és aki „kedves és szeretetreméltó
modoránál fogva legnépszerűbb alakja lett a városnak” .25 A nagy
becskereki Történelmi Levéltár egyik dokumentumának tanúsága
szerint a lapkiadás ügyeit Fülep Jenő György intézte, s ő volt az, aki
1900. október 16-án „a Bohém Újság kiadása iránti beadványával” az
illetékes városi hatósághoz fordult.26
A Bohém Újság első száma 1900. október 13-án délután jelent
meg.27 Az érdeklődők Watzke és Perger tőzsdéjében, valamint Mangold és Schenk könyvesboltjában vásárolhatták meg.28 Milyen arcula
ta volt ennek a színházi lapnak? Harmadik száma például, amely ok
tóber 25-én (vasárnap) jelent meg, címlapján Grandjean József
becskereki polgármester fényképét közölte, méltatva annak a színügy
előmozdítása terén elért eredményeit.29 Ezt egy Krónika című rovat
követte, amely részletesen beszámolt az előző hét színházi eseményei
ről, majd egy éles hangú bírálat következett a frivol francia vígjáté
kok létjogosultságáról.30 Azután egy vers olvasható a színészpáholy ro
mantikájáról.31 A Forgácsok rovatban a színészéletből vett apróságok
ról esett szó, a Színházi hírekben pedig a helyi színieseményekről.32 A
kortársak szerint „a lap hangja komoly, állandó irodalmi nívón marad
mindvégig”, emellett élvezetes és olvasmányos volt.33 Közvetett ada
tok alapján feltételezzük, hogy a Bohém Újságnak tizenegy-tizenkét
száma jelenhetett meg. Fennmaradt példányára nem akadtunk.

SZÍNHÁZI HÍREK (1902)
1902.
szeptember elején Deák Péter, „a vidék egyik legjelesebb di
rektora” Nagybecskerekre érkezett, hogy részleteiben is megbeszélje
és előkészítse a társulat vendégszereplését az őszi színi évadban.34 Ez
alkalommal megbeszélték az idény kezdetének időpontját is. A Deák
féle színtársulat 1902. szeptember 30-án érkezett a Bega menti város
ba, és október elsején a Kuruc Féja Dávid című Fényes Samu-darabbal nyitotta meg a szezont a városi színházban.35 E népszerű, kuruc
világot idéző színjátékról a becskereki Torontál az előadás napján bő
előzetest közölt.36 Az idénynyitó színdarabot a becskereki közönség
megelégedéssel fogadta, s a Torontál színikritikusa is elismerően szólt
az előadásról.37 Az említett darabot a Lotti ezredes, a Nebáncsvirág,
A baba, a Goldstein Számi, A mikolai bíró és egyéb követte.38 A dara
bok sikeréhez többek között a Deák-féle társulat tizennégy tagú zene
kara is jelentősen hozzájárult Ligethy karnagy vezetésével.39
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Nos, a sikeresen beindult színi évaddal Deákék beindítottak egy
színházi lapot is, a. Színházi Híreket Első száma 1902. október 2-án je
lent meg, s a Torontál így tudósított róla: „Színházi Hírek címmel
színházi napilap indult meg Nagybecskereken a színi évad tartamára.
A lapot Vágó Géza és Somiár Zsigmond, Deák társulatának tagjai
szerkesztik, s a színlappal együtt jelenik meg. Az újságnak és színlap
nak ára 1. krajczár.”40 Itt kell még elmondanom, hogy a Torontál „vál
tozatos tartalmú” lapnak minősítette.41 A két szerkesztő közül az egyi
ket, Somiár Zsigmondot, színészként és íróként a Németh Antal szer
kesztette Színészeti Lexikon is számon tartja.42 1875-ben született. Mi
után befejezte Rákosi Szidi színésziskoláját, 1905-től 1907-ig a
Thalia, az első világháború alatt a budapesti Belvárosi Színház, majd
az 1920-as években az Únió-színházak jellemszínésze volt. Később
színházigazgató lett. Nagy érdemeket szerzett a színészoktatás terén,
Gellért Lajossal együtt pedig megírta a Quartett című színjátékot.43
Talán nem mellékes hangsúlyozni, hogy színházi napilapról volt
szó, amelynek a színi évad végéig kellett volna megjelennie. Ám
megjelent-e végig? A kérdés jogos, hiszen a Színházi Hírek napi ki
adása bizonyára nem csekély nyomdaköltségekkel járt. 1902. novem
ber derekán úgy tűnt, hogy Deák társulata túl nagy fába vágta a fej
széjét. A bérletekből befolyt pénz (a nagy kiadások miatt) gyorsan el
fogyott. Olyannyira, hogy a színtársulat kénytelen volt pénzsegélyért
folyamodni Torontál megye színügyi bizottságához, „mert nem tudja
fedni a költségeket az eddigi bevételből” 44 Deákék kérelme nem ta
lált teljes egészében meghallgatásra, s ez abból a körülményből is ki
tűnik, hogy a Torontál már 1902 novemberének végén beharangozta:
a színtársulat nem marad december végéig Nagybecskereken, hanem
már december 3-án Zsombolyára megy.45 Figyelembe véve ezeket a
körülményeket, valószínűnek tűnik, hogy a Színházi Hírek már no
vember derekán pénzhiány miatt megszűnt. Tény, hogy Deák társula
ta 1902. december 3-án A kis herceg című darabbal búcsút vett a
becskereki közönségtől, és másnap hajnalban Zsombolyára utazott,
hogy ott folytassa előadásait.46
A Deák-féle színtársulat nagybecskereki vendégszereplése idején
„a viszonyokhoz képest nagyrészt kifogástalan előadásokat nyúj
tott”.47 A színigazgató Deák Péter ott ünnepelte meg színészi műkö
désének negyedszázados jubileum át48 A színtársulatnak azonban
volt még egy érdekes, említésre méltó megnyilvánulása: két helyi
szerző, Dankulov Péter és Somfai János darabját is műsorra tűzte. A
Torontál ezt még 1902 szeptemberében beharangozta az olvasók
nak 49 1902. október 18-án a lap már konkrétabban fogalmazva meg
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hirdette Dankulov Péter megyei tisztviselő A szerelem bosszúja című
darabját, amely témáját a szerb népéletből merítette, s amelyet a
becskereki szerb műkedvelők már előadtak. A cikk szerint „a darabot
most magyar előadásban legközelebb Deák Péter színtársulata is elő
adja”.50 „Legközelebb” azonban, november 4-én Somfai János darab
ja, A szekrény titka című „érdekes bohózat” került előadásra, amely
hez Osztie Béla becskereki állami tanító és zeneszerző írta a zenét.51
Az előadás a Torontál szerint jól sikerült: „a közönség igen jól mula
tott, s a szerzőket az első felvonás után ötször hítta a lámpák elé”.52
Ugyanakkor a Nagybecskereki Hírlap hasábjain a fiatal Fülep Lajos
igen elmarasztalóan írt róla: „A darab annyira hülye, hogy nem is
tartjuk érdemesnek vele foglalkozni. A színházlátogató közönség ne
vében azonban tiltakozunk, hogy ilyen fércdolgot az igazgatóság a
színpadra vigyen. (. . .) A darab annyira megbukott, hogy a közönség
előadás közben hagyta ott a színházat.”53 E két homlokegyenest el
lentétes lapvéleménynek igen egyszerű a magyarázata. Somfai János
a Torontál segédszerkesztője volt, s így lapja a megbukott előadását
is dicsérte. 1902. november 30-án vitték Deákék színre Dankulov Pé
ter Strafunok című „bosnyák népszínművét” .54 Az előadást megelő
zően is nagy érdeklődés nyilvánult meg a darab iránt, s a StrafunokaX
telt ház nézte végig.55
A Színházi Hírekről sem a Wochenblatt, sem a Torontál nem cik
kezett bővebben, mert megrögzött szokás szerint csak a színielőadá
sokra és azok ismertetésére, méltatására összpontosított. Ezért is oly
kevés az adat róla.

A SZÍNHÁZI ÚJSÁG (1904)
Polgár Károly színtársulata 1904 őszén vendégszerepeit a Bega
menti városban, s ezt az eseményt két körülmény tette emlékezetes
sé: Deréki Antalnak, a társulat tagjának harmincöt éves írói és színé
szi jubileuma, valamint a vendégszereplés ideje alatt megjelenő Szín
házi Újság című színházi napilap.
A vidéken vendégszereplő színtársulatok egyik hatásos reklámfo
gása a jubilánsok és jubileumok „gyártása” volt. Szinte minden évad
ban akadt egy-egy társulati tag, aki színészi évfordulóját ünnepelte,
sőt ha nem is akadt volna, akkor is (ki)találtak. Utólag a közönség
már nem kutatta, nem ellenőrizhette, hogy ki mikor és hol lépett elő
ször a világot jelentő deszkákra. Fő, hogy volt alkalom az ünneplés
re, amely mindig felfrissítette a műsort, és valahogyan időszerűbbé is
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tette a társulat vendégszereplését. Ezt nem követte mindig a remélt
kasszasiker. Mindenesetre egy-egy ilyen jubileum egy kis felüdülést
hozott a gyakran tespedt, ellaposodott előadások sorozatában. így
volt ez 1904 őszén a Polgár-féle színtársulattal vendégszereplő Deréki Antal jubileumával is. Nem volt ez sem kerek jubileum, sem vala
mi rendkívüli esemény, ám a társulatnak mégis sokat jelentett, hisz
legalább magára vonta a közönség figyelmét.
Ebben a helyi lap, a Torontál is önzetlenül segédkezett, amely
1904 októberében bővebb cikket jelentetett meg a Deréki-jubileumról.56 Az alkalmi írásban többek között ez áll: „Október hó 2-án múlt
35 éve, hogy Deréki, a szülői házat elhagyva az akkor még nem sokra
becsült és sokaktól kicsinyeit, rögös és tövises színi pályára lépett.
Dacolva szülői akaratával, nem törődve az őt követő előítéletekkel,
tette meg e nagy lépést, mely eddig számára nemcsak sok nyomort és
nélkülözést, de sok dicsőséget és elismerést teremtett. A most élő ré
gi színészek között, nem ugyan életkorra, de színészeti éveit tekintve
a legöregebb, úgy, hogy az évenként tartandó színész közgyűléseken
őt illeti meg mindenkor a korelnökség. És Deréki e 35 évet szakadat
lan munkásságban, emyedetlen nagy tevékenységben töltötte el; je 
lentékeny színészi és alkotó képességén kívül az írás művészetét
örökölte a természettől, és írói működésével is az elsők közé tudott
emelkedni. A búzavirág, Szép Nádia, Gábor Áron, Napraforgó, Ele
ven ördög, Kondorosi szép csapiámé, A szégyenfolt, Trézsi asszony
stb. eredeti darabjai a fővárosi színpadokon is jelentékeny sikert arat
tak, és több mint 50 fordított darabja járta be diadallal az ország öszszes színházait.”57
Ha közelebbről szemügyre vesszük Deréki (Leipnik) Antal
(1849-1931) pályafutását, akkor kiderül, hogy színészünk Becskere
ken valóban jubiláns volt.58 Legalábbis Szinnyei adatai szerint az
volt. Ő írja róla, hogy pályafutását 1874-ben, Völgyi társulatánál
kezdte kardalnokként, majd komikusként Szabó Antal társulatánál
folytatta.59 Ugyanakkor a Magyar Életrajzi Lexikon valamivel ko
rábbra, 1867-re teszi pályakezdését.60 Deréki több színtársulatban
játszott. Nevét megtaláljuk a Völgyi-, a Szabó-, a Csóka- és a Makóféle társaság névjegyzékében. Később színigazgatóként folytatta pá
lyafutását, majd Sepsiszentgyörgyön lapszerkesztő lett.61 Korának jó
hírű rendezője volt, és fáradhatatlanul kutatta az új, ifjú színésztehetsé
geket, akik „Deréki tata”-ként ismerték.62 Nos, valószínűleg jubileu
ma is hozzájárult ahhoz (de minden bizonnyal a becskerekiek hatha
tós anyagi támogatása is), hogy a Polgár-féle társulat Színházi Újság
címmel egy színházi napilap kiadására szánja rá magát. Első száma
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1904. október 9-én jelent meg, valószínűleg a Pleitz-nyomdában.63 A
Torontál csinosnak mondta az „élénken szerkesztett” lapot, amely „a
színi szezonban minden nap megjelenik”.64 Szerkesztője Fehér Ala
dár hírlapíró (1880-1918) volt65, a Neue Budapester Abendblatt ké
sőbbi riportere, aki az idő tájt Becskereken időzött. Első számában
többek között Deréki Antal cikkét közli, meg „több apróságot”.66 A
Színházi Újságnak, tudomásunk szerint, nincs fennmaradt példánya,
sőt mindeddig nem is tudtak megjelenéséről, hiszen a bibliográfiák
ból is kimaradt. Lakatos Éva nem ismeri, de eddig a helytörténészek
sem tudtak róla.67 1904. október 9-e és november 1-je között becslé
sünk szerint huszonegy-huszonkét száma jelenhetett meg. Polgárék
ugyanis 1904. november 1-jén fejezték be becskereki vendégszerep
lésüket.68
A Deréki-jubileumot különben október 18-án ünnepelték meg a
becskereki színházban.69 Színre került a Haláltánc című „három kép
ből álló, nagy hatású fantasztikus dalmű”, amelyet maga a jubiláns
ültetett át magyarra70, s amely akkortájt csak Budapesten több mint
száz előadást ért meg. Bemutatták még A nevelő úr című vígjátékot
is.71 A Torontál írja, hogy „mind a két darabban Deréki adta a fősze
repet, s a közönség többször megtapsolta őt, különösen A nevelő úr
ban, amelynek címszerepét jóízű humorral, hatásosan játszotta. A
többi szereplők szintén tetszés mellett játszottak. H. Lévai Berta,
Hunfi Imre, Kormos Ilonka szép énekszámokért kaptak tapsot, de jók
voltak Barna Jolán, Gergely Gizi, Szathmáry, Sik Rezső, Szathmáryné, Hatvani, iQ. Deréki János, Dányi János, Gózon Gyula és
Irsai is”.72 A jubileumi est, már a szokásokhoz híven, bőséges lako
mával ért véget, s természetesen az ajándékok sem maradtak el.
A Polgár-féle társulat 1904. november 1-jén este a LiliomfivaX bú
csúzott el a becskereki közönségtől.73 Ez volt egyben Irsai Leó juta
lomjátéka is, amely a korabeli tudósítás szerint csaknem teljesen
megtöltötte a színházakat.74 Ekkor szűnt meg a Színházi Újság is.

A SZÍNHÁZI ÚJSÁG (1906)
Több havi vidéki portyázás után 1906. március 20-án kezdte meg
újra becskereki vendégszereplését Polgár Károly társulata.75 A más
fél hónapos tavaszi színi évadot A csöppség című zenés vígjátékkal
kezdték meg, s ugyancsak ekkor, 1906. március 20-án jelent meg a
Színházi Újság című színházi napilap első száma is.76 A Torontál a
többi között így méltatta: „Színházi Újság címmel a tavaszi színiévad
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alkalmából egy hézagpótló színházi lap indult Nagybecskereken.
Tegnap jelent meg belőle az első szám, mely ügyesen és tarkán van
összeállítva. A mindennap megjelenő színházi újság tartalmazza az
aznapi színlapot, a színrekerülő darab rövid tartalmát, és azonkívül
apróbb színházi hírek tarkítják. A lap főszerkesztője Elek Zsigmond,
felelős szerkesztője Fehér Aladár.”77 Ennyit tudunk csupán róla. Min
den jel szerint 1906. április 29-én, a tavaszi színi évad befejeztével
szűnt meg, amikor Polgár Károly színtársulata Nagybecskerekről
Nagykikindára távozott.78 A Színházi Újságot nem tartja számon a
Lakatos Éva-féle bibliográfia sem.79 Példányaira nem akadtunk.
A Torontál híradása nyomán sorra nyomon követhetjük azonban
Polgárék előadásait. Másfél hónap alatt bemutatásra került a Jericho
fa lai, A szobaleány; A kis herceg, A nőszabó, a Trubadúr, A vasgyá
ros, A bányamester és több más darab.80 Noha március végén a
Torontál színikritikusa elismerte, hogy „Polgárék sokkal többet nyúj
tanak, mint amennyit vártak”81, ugyanakkor más helyen meg a kö
zönség megcsappant létszámáról olvashatunk. A kültelki hercegnő
előadásán például „a szereplők mindent elkövettek, hogy a csekély
számú közönség ne unja magát”82, ám ez úgyszólván mit sem ért. A
nézők lassan elmaradoztak az előadásokról. Polgár színigazgató ek
kor a szokásos cselhez folyamodott: egy neves művész meghívásával
próbálta újra felcsigázni a nézők megcsappant érdeklődését. 1906.
március 29-én és 30-án vendégszereplésre hívta meg a Király Szín
ház jeles baritonistáját, Kömyei Bélát, aki A bolygó görögben és a
Hajdúk hadnagyában alakította a főszerepet.83 A Torontál szerint „a
derék művésznek (. . .) fellépte alkalmával őszinte, nagy sikere volt.
A közönség szívesen emlékezett vissza azokra az időkre, mikor szín
házunknak állandó tagja volt, s még szívesebben konstatálta azt a
nagy művészi haladást, melyet az énekben tett, nem kevésbé azt a ha
talmas fejlődést, mely tüneményes hanganyagán észrevehető”.84 A
húsvéti szünet után Polgár Károly felújított színtársulattal lépett a
becskereki közönség elé. Az újonnan szerződtetett tagok között volt
Ragányi Iza, Mányai Aranka, Kőszegi Aranka, Nagy Gyula, Remete
Géza, Szalóki Dezső, Medgyaszay M. Jenő, Lantos Ferenc meg
Ivánovics Sándor.85 Ezenkívül Polgár új férfi- és női kórust szerződ
tetett a jelesebb színházaktól.86
Polgárék 1906. április 29-én fejezték be Becskereken a tavaszi
színi évadot87, és akkor szűnhetett meg a Színházi Újság is, amelyről
bővebbet csak akkor mondhatunk, ha valamilyen szerencsés véletlen
folytán előkerülnek példányai.
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Csuka Mária tesz említést arról, hogy Becskereken 1908-ban is
megjelent egy színházi közlöny, a Nagybecskereki Színházi Újság.88
Feltehetően ez is Polgárék lapja lehetett, de bővebbet nem tudunk róla.

A NAGYBECSKEREKI SZÍNHÁZ (1910)
E színházi lap megjelentetése is Polgár Károly színtársulatának
becskereki vendégszerepléséhez kapcsolódik. Ő 1904 óta a „délvidé
ki színikerület igazgatója” volt, és társulatával a színikerület helysége
it látogatta: Nagybecskereket, Nagykikindát, Lúgost, Zombort, Ver
secet, Resicabányát, Oravicabányát, Pancsovát és Herkulesfürdőt.89
1910-ben, az őszi színi évadban társulata egy hónapon át a becskere
ki közönséget szórakoztatta.90 A Torontál már akkor beharangozta,
hogy Polgár Károly a pozsonyi színházhoz távozik, s hogy a délvidé
ki színikerület igazgatói állása megüresedik 91 Éppen ezért helyének
betöltésére a délvidéki színikerület választmánya 1910 szeptemberé
ben pályázatot hirdetett.92 Polgár Károly végül is 1911-ben, a tavaszi
színi évad befejeztével (május elején) búcsúzott el a becskereki kö
zönségtől93, helyét pedig a jóval alacsonyabb színvonalú Mezei Béla
foglalta el társulatával94
A vidéket járó Polgár-féle társulat „jórészben fólfrissítve” új tagok
kal 1910. szeptember 30-án Versecről érkezett Nagybecskerekre, hogy
az egy hónapig tartó őszi színi évadban szórakoztassa a Bega menti
város közönségét.95 Polgárék 1910. október 1-jén Johann Strauss ope
rettjével, a Denevérrel kezdték meg a harminc előadásból álló soroza
tukat.96 A „legújabb darabok” voltak műsoron: a Cigányszerelem,
A muzsikus lány, Luxemburg grófja, Trenk báró, A forrás tündére, Az
arlézi lány, A milliomos, A botrány, A koncert, A győztesek stb.97 Itt
szükséges kiemelni, hogy Polgáréknak az anyagiak is biztosítva vol
tak. Ugyanis a társulat titkára, Leövey József már 1910 szeptemberé
nek végén befejezte a bérletgyüjtést, méghozzá igen sikeresen.98 A
Torontál írja, hogy „a bérletgyüjtés örvendetes sikerrel járt, amennyi
ben a közönség kibérelte az összes földszinti páholyokat, valamint az
emeleti páholyok nagy részét és a földszinti zártszékeket is”.99 Bizo
nyára e jó pénzügyi megalapozottság adott lehetőséget a színházi lap
megjelentetésére is. A Nagybecskereki Színházról furcsamód, 1910ben nem adott hírt a Torontál, hanem csak 1911 őszén említi „a tavaly
megindult színházi újságot”, a Nagybecskereki Színházat.'00 Szerkesz
tője Újházi Lajos becskereki joghallgató volt101 (aki nem azonos a
Szinnyei által emlegetett Újházi Lajossal, aki az 1880-as években Szú

nyög Bandi néven a Pozsonyvidéki Lapok munkatársa volt)102 és bizo
nyára (mint 1911-ben is) a becskereki Tolicki-féle nyomdában ké
szült.103 Talán éppen ezzel a körülménnyel magyarázható, hogy a
Pleitz cég szócsöve, a Torontál miért nem csinált reklámot a konkurens
cég kiadványának, hiszen 1911-ben is csak két-három sorban említi
megjelenését, s egyáltalán nem közölt belőle kiemelést.
Polgárék fellépése 1910. október 1-jén kezdődött104, méghozzá
igen kedvező körülmények között. 1910. október elején írta a Toron
tál, hogy „szebb színházi évadnyitót valóban nem kívánhat színigaz
gató, mint amit a nagybecskereki őszi színi évad első három előadá
sa nyújtott. Három már meglehetősen lejátszott darabnál (Denevér,
Elvált asszony, Luxemburg grófja) három zsúfolt ház, az a vidéki vi
szonyok közepette igazán nem mindennapi dolog, s valóban kielégít
heti egy színházigazgatóban az üzleti vágyakat”.105 E kezdeti siker
annál is inkább eredmény volt, mert a felújított társulat alacsonyabb
művészi színvonalú volt, az énekkar sem működött kifogástalanul, s
a régi tagokból is mintha hiányzott volna az am bíció.106 Polgárék
vendégszereplése 1910. november elején ért véget107, majd 1911 áp
rilisában, a tavaszi színi évadban folytatódott.

A NAGYBECSKEREKI SZÍNHÁZ (1911)
Polgárék 1911. április 1-jétől május 2-áig új fent játszottak a Bega
menti városban108, s ez idő alatt is kiadták a Nagybecskereki Színház
című lapot, amely bizonyára napilap lehetett. Megjelenését igen rövi
den 1911 áprilisában a Torontál is jegyezte: „Nagybecskereki Színház
címmel színházi újság jelenik meg Nagybecskereken a szezon tarta
ma alatt. A lapot Ujházy Lajos joghallgató szerkeszti, és ára 10 fil
lér.” 109 Ennél többet nem is tudni róla. (E megjelenését Lakatos Éva
is jelzi bibliográfiájában.110)
Polgárék 1911 áprilisában előadták az Anna Kareninát, a Teodor
és társát, A halhatatlan lumpot, A muzsikus leányt, A balga szüzet
stb.111 Hogy valamelyest felfrissítsék műsorukat, Polgárék vendégjá
tékra hívták meg Bihari Ákost, aki két legkiválóbb alakítását nyújtot
ta A bíborosban és az Ocskay brigadérosban.]]2
Hogy az idő tájt mennyire kifizetődő volt egy szolid színtásulatnak Becskereken vendégszerepelni, az a Torontál egyik korabeli
cikkéből is kiderül: „Hogy a délvidéki színikerület ma már milyen el
sőrangú színházi üzlet, azt eléggé bizonyítja Polgár Károly, aki a kö
zönség igényeinek némi kielégítésével is a semmiből itt vagyont szer
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zett. De eléggé illusztrálja egymaga Nagybecskerek is, ahol egy hó
napos évadra 7.000 koronás bérletet csinál a direktor s a mellett a
színház a karzatokat nem számítva 700 koronás nettó napi bevételt
nyújthat és nyújt is, ha a társulat olyan előadásokat ad. Nagy
becskerek tehát egy jó társulatnak egymaga tizenötezer koronás hoz
závetőleges jövedelmet jelent. És még hozzá kell vennünk ehhez,
hogy az igazgató ingyen színházi helyiséget, ingyen világítást és fű
tést kap, a helyett, hogy ő fizetne bért a vállalkozásáért.” 113
1911. május 2-án be is fejeződött a Polgár-féle társulat többéves,
sikeres becskereki vendégszereplése.114

A NAGYBECSKEREKI SZÍNHÁZ (1911)
Az 1910 őszén meghirdetett pályázaton Polgár helyét - több pá
lyázó közül - Mezei Béla foglalta el.115 Ő került (rövid időre) a dél
vidéki színikerület igazgatói székébe. Társulata 1911 őszén csalódást
okozott, mert „ötletszerűen, rendszertelenül összeállított repertoirral”
vonult be, s „úgyszólván semmit sem nyújtott még az átlagos színhá
zi repertoirokból sem”.116 A rövid, négyhetes évadban hat-nyolc da
rab bemutatását ismételték meg, s ezek „szörnyűségesen rossz reprízek” voltak.117 Az előadások színvonala oly felháborító volt, hogy a
Torontál színikritikusa nem állhatta megállapítani: „Ma már messze
vagyunk azoktól az időktől, amikor mindent elnéztünk és lenyel
tünk.” 118 Mezeiék 1911. október 1-jeés november 1-je között Tristan,
Lavedan, Schnitzler, Bourget, Bataille, Wilde, Bemstein, Sudermann,
Gárdonyi stb. darabjait adták elő, csapnivaló m inőségben.119 A
Torontál megfeddte a színügyi bizottságot is, amiért nem volt eléggé
körültekintő a vendégszereplő társulat kiválasztásánál: „Szükség vol
na a színügyi bizottság néhány tagjának színtársulatok változásánál,
a számbavehető pályázók előadásait ismeretlenül, bejelentés nélkül
néhányszor megtekinteni s egy kissé megfigyelni és esetleg azonkí
vül is informáltatni magát.” 120 Mezei társulatának előadását a lap a
színi idény végeztével így értékelte: „Az előadások pedig nagyon
szomorúak voltak. Néhány kivétellel csupa zürös-zavaros előadás,
gyönge zene- és énekkar, nem is szólva a mutatósság hiányáról,
amelyről még a színigazgató is azt mondta, hogy 27 évi igazgatása
alatt ilyen női kart nem látott együtt. Az egész társulat gyönge kísér
letező színészek gyülekezete. ( . . . ) A társulatnak a három énekesen
kívül alig van egy-két elfogadható tagja. Nincs drámai hőse, nincs
igazi drámai szendéje.” 121
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Mezeiék négyhetes vendégszereplésének idején újra megjelent a
Nagybecskereki Színház. Erről még a színi évad megkezdése előtt,
1911 szeptemberében a Torontál adott hírt: „A Nagybecskereki Szín
ház czímű tavaly megindult színházi újság az idén is megjelenik
Ujházy Lajos szerkesztésében. Előfizetési ára az egész szezonra (ház
hoz szállítással) 2 kor. 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint. Előfizeté
sek egyszerű levelező-lapon vagy postautalványon a szerkesztő Úri
utca 19. sz. alatti lakásán, illetve a Szerbtemplom utcai Toliczki S.
cégnél levő szerkesztőségi helyiségben eszközlendők.” 122 E híradá
son kívül még csupán egy vonatkozásban említi a Torontál a lapot.
Ugyanis 1911 októberében Kanizsa Ármin, a Torontáli Híradó fele
lős szerkesztője cáfolta, hogy ő lenne a Nagybecskereki Színház egyik
rovatának vezetője: „A Nagybecskereki Színház nevű alkalmi lapnak
van többek között egy Mindenki tudja című rovata, amelyet K. A. jel
zéssel előttem ismeretlen valaki vezet. Már napok óta hallom baráta
im és ismerőseim körében azt a tréfát, hogy e jelzés mögött én rejtőz
ködöm. Nem tulajdonítottam eddig ennek a tréfának jelentőséget,
csak mosolyogtam felette. Nevezett lap vasárnap esti rovatának tar
talma azonban olyan különös, hogy most már sietve kell leráznom
magamról a tréfából reám rakott idegen tollakat. Be sem várva lapom
szerdai számát, sürgősen vallomást kell tennem. Kijelentem, hogy
nem voltam és nem vagyok a szóban forgó lapnak sem külső, sem
belső munkatársa, és hogy ennélfogva annak a »Mindenki tudja« cí
mű szellemes rovatát nem én vezetem.” 123
Mezei Béláéknak már volt némi tapasztalatuk az alkalmi színházi
lapok kiadásában, hiszen Nyitrán 1900 januárjában adták ki a Nyitramegyei Nemzeti Színházat, az év decemberében Lúgoson a Lugosi Szín
házi Lapokat, 1903 februárjában Nyitrán a Színházi Lapokat, 1902 no
vemberében és 1903 szeptemberében Győrött a Győri Színházi Lapot,
1909 októberében pedig ugyanott a Színházi Újságot,124
Ennyit tudunk csupán a Nagybecskereki Színházról. Bővebbet
csak előkerült példányai alapján mondhatnánk róla.
Polgárék vidékünkön való vendégszereplése, portyázása 1904 és
1910 között minden bizonnyal behatóbb tanulmányozást érdemelne,
többek között sajtótörténeti vonatkozásai miatt is. Ugyanis Polgárék
nemcsak Becskereken adtak ki alkalmi színházi napi- és hetilapot „a
színi évad tartamára”, hanem másutt is. Polgár Károly színtársulatá
nak vendégszerepléséhez kapcsolódik például Lúgoson 1906 január
jában a Lugosi Színházi Lapok, 1907 januárjában a Színház, 1910 feb
ruárjában a Lugosi Színpad, 1911 januárjában a Lugosi Színházi Új
ság megjelentetése, 1905 augusztusában Szarvason a Színházi Újság
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kiadása stb.125 További kutatások még fényt deríthetnek arra, hogy
Polgárék 1904 és 1910 között nemcsak ott, hanem a délvidéki
színikerület más városaiban is, mondjuk Nagykikindán, Versecen vagy
Pancsován is alkalmi színházi lapot adtak ki. Ezt annál is inkább in
dokolt feltételezni, mert az említett városokban volt nyomda, volt
magyar nyelvű lapkiadás, és nem utolsósorban lelkes műkedvelő kö
zönség is. Ugyancsak joggal feltételezhető, hogy Polgárék Nagybecskereken (mondjuk 1905-ben, 1907-ben, 1908-ban és 1909-ben)
is jelentethettek meg - az eddig ismertetett lapok mellett - más alkal
mi színházi újságot is.
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ALKALMI ÚJSÁGOK

A 19. század végén és a 20. század elején Nagybecskereken vol
tak olyan jeles események, illetve olyan jubileumok, amelyeket „il
lett” külön „emléklappal”, alkalmi sajtótermékkel is emlékezetessé
tenni. Az 1918 előtti becskereki sajtó történetében négy ilyen alkalmi
újság megjelenéséről van tudomásunk: 1882-ben jelent meg a Pillan
gó, 1893-ban a Nagybecskerek Szíve, 1898-ban a Köszörűs, 1900-ban
pedig a Gutenberg. Természetesen ez nem zárja ki annak lehetőségét,
hogy Nagybecskereken esetleg az említettek mellett is jelent meg al
kalmi újság. Ugyanis az alkalmi újságok a sajtóbibliográfiák mosto
hagyermekei, nemigen tartják őket számon, hisz egyesek szerint nem
is sorolhatók az „igazi” sajtótermékek közé. Mi mégis jegyezzük
őket, mert mégiscsak sajátos lapkiadási vállalkozások voltak, mai
szemmel nézve igen érdekesek, amelyek „egyszeri használatra” ké
szültek ugyan, de annak ellenére sokat elárulnak egy szellemi közös
ség életéről, értékrendjéről. Nemigen maradt fenn belőlük példány,
alkalmi jellegük miatt pedig csak a napisajtó adott hírt róluk - de azt
sem kötelezően. Tehát jobbára másodlagos forrásból tudunk egyik
másiknak a szerkesztőjéről, tartalmáról, arculatáról. Az alábbiakban
is csupán annyira tudjuk részletezni egyik-másik lapot, amennyire azt
a rendelkezésünkre álló levéltári források engedik.

A PILLANGÓ (1882)
1882-ben a Bega menti városban mozgalom indult egy humánus
intézmény, egy árvaház létrehozására.1 Természetesen ezúttal is a
legnagyobb gondot a pénzhiány okozta. A város elöljárói közül sokan
pártfogolták az eszmét, így Lauka Gusztáv is, a Torontál akkor még
újdonsült szerkesztője. Az árvaházi bizottság felhívására (jól bevált
pénzgyüjtési módként) népünnepélyt rendeztek.2 Az ünnepély előké
születeiben a helyi sajtó is kivette a részét. Lauka Gusztáv, Stassik
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Ferenc hathatós segítségével alkalmi lapot szerkesztett, az első ismert
becskereki alkalmi újságot.3 Ez a humoros élclap a Pillangó volt,
amely 1882. július 1-je körül került árusításba, s az 1882. július 1-jén
megtartandó becskereki népünnepélyre készült.4 Művészies címlap
ját és a benne lévő képeket Filkovics Boldizsár rajzolta.5 Az „emlék
lap-paródiának” (ahogyan Stassik nevezte) eladásából 42 frt. 41 kraj
cár folyt be, s mindezt a becskereki árvaház javára fordították.6
A Pillangó csípős írásai, gúnyos megjegyzései (élclapról lévén
szó) nem maradtak visszhang nélkül. Utóhangok a népünnepélyről
címmel (Nachklánge zum Volksfeste) a becskereki Torontáler Boté
27. számában igen élesen támadta Laukát mint szerkesztőt, ugyanak
kor Stassikot is a Pillangóban megjelentetett Nagyutcai gondolatok
című írása miatt.7 Az intrikákra éhes revolverlap Stassikot magyarko
dással vádolta meg, amit az erélyesen visszautasított, Laukát pedig
nemzeti türelmetlenség szításával gyanúsította meg, bírálva egyben a
Torontál szerkesztéspolitikáját.8 Válaszlevelében Lauka ezt írta: „Az
azonban már szemtelenség valótlanságot fogni valakire. A Torontáler
Boté ugyanis azt állítja, hogy mióta én szerkesztem a Torontáli, fel
adatává tette a lap a nemzetiségeknek egymás elleni hecczelését. Ha
ezen állítását a Torontáler Boté egyetlen sorral igazolja, azonnal eré
lyesebb és ildomosabb egyénnek adjuk át a lap szerkesztését, mert
éppen mi vagyunk azok, akik egyetlen pimasz arcátlansága miatt so
ha se bántottunk se fajt, se testületet.”9
A Pillangó fennmaradt példányaira nem akadtunk, s az sem isme
retes előttünk, hogy Stassik és Lauka mellett még kik közreműködtek
a lapban.

A NAGYBECSKEREK SZÍVE (1893)
E lap megjelenését a Torontál harangozta be 1893 júniusában.10
„Nagybecskerek Szíve - Ez lesz a címe annak a jótékonysági emlék
lapnak, mely a nagybecskereki jótékony nőegylet által június 18-án
rendezendő gyermekünnepélyre fog megjelenni. Az emléklap a szo
kásos formában a Pleitz-féle nyomda ízléses kiállításában fog megje
lenni, és tartalma rendkívül érdekes lesz, amennyiben úgy a nagy
becskereki és vidéki szépek nagy számától fog közleményeket hozni,
mint a nagybecskereki notabilitások egész gárdája fog a lapban írni.
A lap szerkesztősége tisztelettel kéri föl ezúton mindazokat, akiket a
szerkesztőség az idő rövidsége folytán személyesen nem lehetett sze
rencsés közlemények írására fölkérni, hogy tekintsenek el a külsőség
117

tői, és tiszteljék meg - lehetőleg rövid - közleményeikkel az emlék
lapot, mely jótékony célra fog jövedelmezni. Kéziratokat június hó
11-éig Tőrös Tivadar megyei főlevéltámok címére intézni szívesen
fogad a szerkesztőség.” 11
A Nagybecskerek Szíve el is készült az 1893. június 18-i gyermek
ünnepélyre, amelyet Rónay Jenőné védnöksége alatt tartottak.12 A
helyi óvoda ünnepélyes „zárvizsgája” volt ez, amelyet a kaszinókert
ben tartottak, s amelyen ott volt a város színe-java.13 A Tőrös Tiva
dar által szerkesztett Nagybecskerek Szíve, amelybe mintegy hetven
hölgy írt emléksorokat, igen nagy keresletnek örvendett, „és előkelő
hölgyek által árusítva, sokan siettek azt maguknak megszerezni”.14
A lapon többek között az alábbi tréfás közlemény is díszelgett:
„Kéziratokat, mint a szívügyeket illető írásoknál szokás, kellő diszk
récióval elégetünk, de vissza nem adunk.” 15 Erről a tréfás megjegy
zésről a budapesti Fővárosi Lapok Lauka Gusztávot vélte felismerni,
és a Nagybecskerek Szíve szerkesztését is emiatt neki tulajdonította.16
Lauka 1893. június 23-án e tévedést kénytelen volt a Torontóiban
nyilvánosan is cáfolni.17

A KÖSZÖRŰS (1898)
A Nagybecskereki Kerékpáregylet, amely 1896-ban alakult meg,
a 19. század utolsó éveiben farsangkor igen sikeres és látogatott „es
télyeket” rendezett, amelyen rendszerint megjelentették a Köszörűs
című alkalmi élclapot is.
A Köszörűs első száma 1898. február 22-én este látott napvilágot
Sz. Szigethy Vilmos szerkesztésében, aki az idő tájt a Torontál mun
katársa volt.18 Már 1898. január 25-én Szigethy a Torontóiban felszó
lította az érdeklődőket, hogy „akik közleményeket akarnak abba írni”,
küldjék azt mielőbb az ő cím ére.19 A „lapzárta” 1898. február 18-án
délben volt, s a később érkezett írásokat nem vették figyelembe.20
Végül 1898. február 22-én este, a kaszinó nagytermében rendezték
meg a „kerékpárosok víg estélyét”, amelyre megjelent a Köszörűs cí
mű alkalmi lap is.21 A Köszörűst a helyszínen árusították, de nemcsak
azt lehetett megvásárolni, hanem Franki Géza hadnagy (akkor nép
szerű becskereki zeneszerző) dallamos „biczikli-kupléj át” is, meg a
becskereki Barisson leányok „sikerült arcképét”.22
A Köszörűs második száma egy évvel később, 1899. február 14-én
este jelent meg, szintén Sz. Szigethy Vilmos szerkesztésében.23 A „ke
rékpárosok víg estélyét” ezúttal is a kaszinóban tartották, s a Toron118

tálban újra felhívás előzte meg 1899 januárjában.24 Végül is „válto
zatos víg tartalommal” látott napvilágot az említett estélyen.25
Harmadízben a Köszörűs 1900. február 27-én jelent meg.26 Ezt
1900 januárjában a Torontál is beharangozta: „Az estélyen megjele
nik a Köszörűs alkalmi lap harmadik száma, az előbbieknél is mulattatóbb és aktuálisabb tartalommal. A lap szerkesztője, Sz. Szigethy
Vilmos felkéri ezúton is mindazokat, akik közleményeket akarnak ab
ba írni, hogy kézirataikat lehetőleg mielőbb juttassák el az ő kezeihez
a Torontál szerkesztőségébe.”27
A harmadik számról, amely minden bizonnyal még érdekesebb
volt mint az előbbi kettő, a Torontál 1900 februárjában azt írta, hogy
„a humor aranyos ködébe burkolja egész Nagybecskereket”.28 A har
madik szám (akárcsak valószínűleg az előző kettő is) „az összes
becskereki könyvkereskedésben és újságárusnál is kapható” volt.29
A továbbiakban már nem találjuk nyomát, s eddig példányai sem
kerültek elő.

A GUTENBERG (1900)
A negyedik alkalmi becskereki lap a Gutenberg című nyomdászúj
ság volt, amely 1900. augusztus 4-én a becskereki Gutenberg-ünnepélyre jelent meg.30 A lapba, a beharangozás szerint, „számosán írtak
fővárosiak és nagybecskerekiek”.31 A Gutenberget a becskereki nyom
dászünnepély résztvevői a kaszinó termeiben kaphatták kézhez, ahol
fényes ünnepség keretében adóztak Gutenberg emlékének, születésé
nek 500. évfordulója alkalmából.32 A változatos és gazdag tartalmú új
ság többek között Lauka Gusztáv, Klein Mór, Hegedűs János, Szilágyi
Albert, Széki Andor, Braun Viktor, Szöllőssy Károly, Kiss József, Balliére Sándor, Schwarz Mór, Sz. Szigethy Vilmos meg a Pleitz-nyomda
néhány alkalmazottjának írásait közölte.33
A nyolcoldalas, szellemesen szerkesztett újságban valóban kifeje
zésre jutott a becskereki nyomdászok sajátos humora. Ennek ecsete
lésére elegendő csupán egyetlen „hírt” idéznünk belőle: „Marcoin
Jenő kaszinó-vendéglős ígéretet tett, hogy a legközelebbi 500 éves
Gutenberg-ünnepélyre teljesen ingyen engedi át a kaszinó összes ter
meit a tánczolók részére.”34
A lapot a nagybecskereki könyvnyomdászok szakegylete adta ki,
s a Pleitz-nyomdában készült.35 Ára húsz fillér volt.36 Példányát a bu
dapesti Országos Széchényi Könyvtár őrzi.37
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LAPALAPÍTÁSI KÍSÉRLETEK

Becskereken 1918 előtt nem volt minden lapalapítás sikeres. Né
hány meghirdetett, beharangozott vállalkozásról utóbb kiderült, hogy
valamilyen oknál fogva megvalósulatlan maradt. Ennek ellenére úgy
gondoljuk, hogy e lapalapítási kísérletek is szerves részei a becskere
ki sajtó történetének, ha másért nem, hát azért, mert dokumentálják
az egykori kezdeményezéseket. 1918 előtt négy lapalapítási kísérlet
ről tudunk: a Nagybecskereki Hírlapról (1885), a Rónay Emléklapról
(1887), egy gazdasági tárgyú újságról (1887) és a Szabad Szóról
(1891). Idővel még bővülhet e jegyzék, attól függően, hogy előbuk
kannak-e újabb, mindeddig ismeretlen sajtótörténeti adatok. Az is
megtörténhet azonban, hogy a további kutatások bebizonyítják: a jel
zett vállalkozások közül valamelyik mégis megvalósult.

A NAGYBECSKEREKI HÍRLAP (1885)
Simonyi Mária kutatásai nyomán derült fény arra, hogy 1885-ben
Nagybecskereken szándékoztak kiadni egy Nagybecskereki Hírlap
című újságot.1 A budapesti Magyar Országos Levéltár miniszterelnö
ki irataiban akadt rá Torontál megye főispánjának a jelentésére,
amely jelzi, hogy 1885-ben a Bega menti városban meg fog jelenni a
Nagybecskereki Hírlap.2 Arról nincs tudomásunk, hogy az megjelent
volna, így csak lapalapítási kísérletként tartjuk számon.
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A RÓNAY EMLÉKLAP (1887)
1887 májusában a Torontál előfizetői a lappal együtt egy nyolcadrét alakú röplapot kaptak kézhez, melyet a Torontál kiadója és annak
szerkesztője írt alá. A felhívás így szólt: „Felkérjük a Torontál t. elő
fizetőit és pártfogóit, miután szeretett és tisztelt alispánunk, Zombori
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Rónay Jenő esküvőjére egy emléklapot szándékozunk kiadni, 50
krajcárnak a kiadó Pleitz-féle nyomdába beküldése mellett, aláírókat
és megrendelőket szerezni szíveskedjenek.
A megrendelések és az azzal járó összeg beküldése, a díszes kiál
lítás tekintetéből május 5-ig kéretik eszközöltetni.
A kitett összeget szíveskedjék postautalványon küldeni, s a szel
vényen a megrendelő nevét és czímét világosan kiírni, hogy az em
léklap megjelenése után azonnal megküldethessék.
Ugyanez alkalommal felhívjuk Zombori Rónay alispánunk bará
tait és tisztelőit, hogy ez emléklapba szánt minél rövidebb emlékira
taikat szintén a kitűzött napig beküldeni szíveskedjenek.”3
Hogy megjelent-e 1887 májusában a Rónay Emléklap, arról nincs
tudomásunk. A korabeli sajtó sem adott hírt róla, így lapalapítási
kísérletként tartjuk számon.

EGY GAZDASÁGI LAP ALAPÍTÁSÁNAK
KÍSÉRLETE (1887)
Noha a Torontálmegyei Gazdasági Egyesület még 1886 januárjá
ban beindította Értesítőjét, 1887 novemberében minden jel szerint
egy új szócsövet szándékozott kiadni. Üj lap címmel 1887. november
10-én írja a Torontál az alábbiakat: „A torontálmegyei gazdasági
egyesület előfizetési felhívást intézett a nagyközönséghez, egy ha
vonként megjelenő gazdasági lapra való előfizetés czéljából. Az elő
fizetési felhívást Nikolits Fedor báró, Thum-Taxis Egon herczeg,
Hertelendy József, Csekonics Endre gr., Lipthay br., Duka br. stb. ír
ták alá. - Előfizetési ár tagoknak 1 frt., nem tagoknak 2 frt. - Az ér
tesítő német nyelven fog kiadatni.”4
Hogy e magyar és német nyelvű havi gazdasági közlöny kiadásá
ra valaha is sor került volna, arról nincs tudomásunk. Minden bizony
nyal csak lapalapítási kísérlet maradt.

A SZABAD SZÓ (1891)
E lap megjelenését 1891 nyarán harangozták be, ám megjelenésé
ről nincs tudomásunk. Új magyar lap címmel a Torontál 1891. július
19-én arról tudósít, hogy Nagybecskereken „ez év őszétől kezdve
Szabad Szó czím alatt hetenként kétszer új magyar lap jelenik meg. A
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lap szerkesztője Hofbauer Árpád lesz”.5 Sem 1891 őszén, sem később
a Torontál (de a szakirodalom sem) adott hírt a Szabad Szó esetleges
megjelenéséről. Hofbauer Árpád e sikertelen vállalkozásán kívül, tu
domásunk szerint, Becskereken más lapot nem szerkesztett.
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BECSKEREKI LAPOK
ÉS FOLYÓIRATOK JEGYZÉKE*
1 8 4 9 -1 9 1 8

1849
NAGY-BECSKEREKER WOCHENBLATTES. Szerkeszti Pleitz Ferenc Pál. Nagy Becskerek: Pleitz Ferenc Pál nyomdája.
Megjelenik hetente, vasárnap.
Első számának - a beharangozás szerint - 1849. január 6-án kellett vol
na megjelennie. Mivel mindeddig nem került elő döntő bizonyíték arról,
hogy napvilágot látott-e, így csak lapkiadási kísérletként tartjuk számon.

1851
GROSS-BECSKEREKER WOCHENBLATT für den Gescháfts-,
Gewerb- und Landmann. Organ ftir ámtliche Verordnungen und allé Arten
Anzeigen, ftir Gewerbkunde, Gartenkunst, Land- und Hauswirtschaft. Szer
kesztő, kiadó és nyomdász Pleitz Ferenc Pál. Gross-Becskerek.
Megjelenik hetente, szombaton.
Első száma 1851. január 4-én jelent meg. Első négy száma a Wochenblatt
címet viselte, azt követően pedig Gross-Becskereker Wochenblattra, változ
tatta a nevét. Német nyelvű nagybecskereki hetilap volt a kereskedők, ipa
rosok és földművelők számára. Hivatalos rendeletek és hirdetések közlönye
az ipar, kertészet, földművelés és háztartás számára. 1886-tól volt egy négy
oldalas, szórakoztató képes melléklete, az Illustriertes Sonntags Blatt, ame
lyet Hermann Schönlein nyomtatott Stuttgartban. 1887-től ezt a mellékletet
az Illustriertes Unterhaltungs Blatt váltotta fel, amelyet a stuttgarti Greiner
és Pfeiffer cég nyomtatott Pleitz részére. E melléklet időnként fejlécet vál
toztatva az első világháborúig megjelent. Emellett a Wochenblattnak volt al
kalmi húsvéti és karácsonyi melléklete is, 1888 táján pedig egy ideig mezőgazdasági melléklete is, a Dér Landwirth.
* E jegyzék a könnyebb tájékozódást és eligazodást kívánja szolgálni, s ezért el is tér
a szokásos bibliográfiai feldolgozástól. Időrendi sorrendben tünteti fel az 1849 és
1918 között megjelenő becskereki lapokat. A Nagy-Becskereker Wochenblatt kivé
telével e felsorolás nem jelzi a lapalapítási kísérleteket, a Torontál két mellékletét
pedig - jelentőségük miatt - külön címszóban taglalja.
123

1917 januárjától egyesült a Südungarische Rundschauva\y és Südun
garischer Volksblatt néven folytatta megjelenését, átvéve a Wochenblatt
évfolyamjelzetét. Volksblatt néven a lap még 1919-ben is megjelent. Leg
utolsó ismert példánya 1919. július 21-i keltezésű.
1868
UNGARISCHER SCHULBOTE. Zeitschrift fúr das vaterlándische
Volksschulwesen. Kiadják: J. H. Schwicker és Josef Rill. Felelős szerkesztő
J. H. Schwicker, főmunkatárs Josef Ril. Gr. Becskerek (Pleitz Ferenc Pál
nyomdája).
Megjelenik havonta kétszer, 1-jén és 15-én, negyedrét alakban.
Tanügyi folyóirat volt, a Délmagyarországi Tanítóegylet német nyelvű
szócsöve, amely színvonalasan tájékoztatott a kortárs pedagógiai szakirodalomról, a tanítókat érintő jogszabályokról, határozatokról, kezdeményezé
sekről. Szinte nincs oly bánáti falu, iskola, ahonnan ne közölt volna tudósí
tást. Megkerülhetetlen forrása a bánáti tanügy történetének. Első száma
1868. január 1-jén jelent meg Pleitz Ferenc Pál nyomdájában. 1870-től (har
madik évfolyamától) az Ungarischer Schulbote Pesten jelent meg Aigner
Lajos nyomdájában. 1889-ben szűnt meg. Ez volt az első tanügyi szaklap a
mai Bánát területén.
1872
TORONTÁL. Vegyes tartalmú hetilap. Szerkesztő Balás Frigyes. Fő
munkatárs Vuchetich Endre. Nagybecskerek, Pleitz Ferenc Pál nyomdája.
Megjelenik hetente, csütörtökön.
Bánát leghosszabb életű magyar napilapja volt. Hetilapként indult 1872.
április 4-én, majd 1892. január 30-ától politikai napilappá alakult. 1930.
március 30-ától Híradóra változtatta a nevét. 1941-től újra Torontál néven
jelent meg megszűnéséig, 1944 októberéig. Utolsó ismert száma 1944. ok
tóber 1-jén jelent meg, Nagybecskerek felszabadításának előestéjén.
Bánát egyik legjelentősebb lapja volt, amely - noha nem volt politikai ha
tásoktól mentes - mégis jobbára tárgyilagosan és színvonalasan tájékoztatott
az eseményekről. Több mint hét évtizedes fennállása alatt mintegy százhúsz
munkatársa volt, ennek fele az 1918 előtti időszakban dolgozott a lapnál. Ami
kor 1892-ben napilappá alakult, s hirtelen megnövekedett a munka, valóságos
írói-újságírói kört teremtett maga köré, amelynek néhány tagja Budapestről
jött Nagybecskerekre.
A Torontál évfolyamai rendkívül gazdag és sokrétű anyagot szolgáltat
nak a kutatóknak, különösen a helytörténészeknek. Hiszen a lapnak csaknem
valamennyi jelentősebb bánáti helységből volt tudósítója. Viszonylag korrekt
módon tájékoztatott a többnemzetiségü vidék eseményeiről, s a kényes po
litikai témákat sem kerülte el.
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1918 előtt két melléklete volt, a Hivatalos Melléklet (1885), amelyből
később kifejlődött Torontál Vármegye Hivatalos Lapja, meg a Torontál
megyei Tanügy (1892), amely a megye tanügyi közlönyét pótolta, de amely
csak néhány évig tartotta fenn magát.

1880
GROSS-BECSKEREKER ZEITUNG. Német nyelvű hetilap. Szerkesztő
Mailász Antal. Kiadó Lutsch József. Gr. Becskerek, Lutsch József nyomdája.
Első száma 1880. december 7-én jelent meg. Rossz nyelvezetű német
pletykalap volt, amely személyeskedéssel kezdte, és csakhamar emiatt be is
fejezte megjelenését. Szerkesztője büntetett előéletű személy volt. A lap né
hány szám után még 1880 decemberében megszűnt, majd 1881. április 5-én
újraindult. Mailász Antal kilépett a vállalkozásból, és Lutsch József egyedül
vállalta kiadását, nyomtatását és szerkesztését. Valamelyest tisztelettudóbb
modorú lett, ám így sem sokáig tarthatta fenn magát, mert nem tudott ver
sengeni a népszerű Gross-Becskereker Wochenblatt-ta\. 1881 folyamán
szűnt meg. Példányaira nem akadtunk.

1881
TORONTÁLER BOTÉ. Torontál megye összes érdekeinek közlönye.
Szerkesztő Fein Mór. (?) Kiadó Dohány Ignác. Gr. Becskerek, Dohány Ignác
nyomdája.
Megjelenik hetente, vasárnap.
Első száma 1881 májusában jelent meg, s a Gross-Becskereker Zeitung
hoz hasonló hangvételű, rövid életű, szenzációhajhász revolverlap volt,
amely személyeskedéssel és mások szennyesének teregetésével akart olva
sókat szerezni. 1882 júliusa után szűnhetett meg. Később már nem találunk
róla adatot. Példányaira nem akadtunk.

1882
PILLANGÓ. Alkalmi élclap. Szerkeszti Lauka Gusztáv. Nagybecskerek,
Pleitz-nyomda. (?)
Az első ismert alkalmi újság Becskereken. Egyetlen száma 1882. július
1-jén jelent meg egy népünnepélyre, s bevételét a becskereki árvaház létre
hozására fordították. Példányára nem akadtunk.

1884
RODOLJUB. Učiteljsko-vaspitni, ekonomski i politički list. Vei. Bečkerek. (Štamparija J. Grčića.)
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Nagybecskerek első szerb nyelvű lapja volt, de csak a szakirodalom em
legeti. Példányai nem maradtak fenn. Nem ismeretes, hogy ki volt a szer
kesztője, és az sem, hogy milyen irányvételü volt.
1885
SÜDUNGARISCHER GRENZBOTE. Organ für Volkswirtschaft,
Sozial- und Kultur-Interessen. Kiadó és szerkesztő Jokly Zsigmond. GrossBecskerek, Jokly Lipót nyomdája.
Megjelenik csütörtökön és vasárnap.
Első száma 1885-ben látott napvilágot. Előbb hetente kétszer, csütörtö
kön és vasárnap, majd hetente egyszer, vasárnap jelent meg. írásaival a né
met polgári középréteget célozta, pontosabban azokat az olvasókat, ame
lyeknek zömét a Gross-Becskereker Wochenblatt mondhatott magáénak.
Nem volt politikai lap, hanem inkább vegyes tartalmú helyi lap, amely hírt
adott a művelődési életről, társadalmi témákról is tudósított, s a népéletet is
figyelemmel kísérte. Tudósításai azonban mindig egy kissé sajátosak voltak,
nem voltak mindig tárgyilagosak, hanem - néha igen kifejezetten - szubjek
tivek. Jokly kissé hajlott a szenzációs újságírás felé, és szinte nem múlt el év
sajtóper nélkül. Sok embert megsértett, sokan nehezményezték írásmodorát,
cikkeit. Mégis a lap viszonylag sokáig fenntartotta magát. Voltaképpen csa
ládi vállalkozás volt, amelybe Jokly Lipót mellett fia Zsigmond, és három
leánya is hathatósan besegített.
Megszűnését is személyeskedés okozta. 1898-ban összetűzött a pénz
ügyi igazgatósággal, és ez végzetesnek bizonyult. Südungarischer
Grenzbote címmel a lap 1898. február 13-án jelent meg utoljára, 14. évfo
lyamában. Egy héttel később indították be laputódát, a hasonló hangvételű
Torontáler Préssét, amelynek első száma 1898. február 20-án látott napvilá
got, s amely lapelődjének évjáratát jelezte.
TORONTÁL VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA. Szerkesztik Torontál
megye hivatalnokai. Nagy Becskerek, Pleitz Ferenc Pál nyomdája.
Megjelenik minden csütörtökön.
A Torontál Hivatalos Mellékleteként indult 1885. január 15-én, szerkesz
tője nevének feltüntetése nélkül, s jobbára pályázatok, hivatalos megyei hir
detések, körrendeletek, vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határoza
tok jelentek meg benne. Idővel a közlemények megsokasodtak, s a mellék
letből önálló időszaki kiadvány lett. Tizenkilenc éven át, 1903. június 30-áig
(115. számáig) a Torontál mellékleteként jelent meg, 116. számától pedig
már önállósodott, mint Torontál Vármegye Hivatalos Lapja. Csütörtökön
ként jelent meg, s megnevezett szerkesztője is volt, előbb Bielek Antal
(1903-1915), akit később Demkó István váltott fel (1915-1918). Utolsó is
mert száma az 1918-ban megjelent 43. szám volt.
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1886
A TORONTÁLMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET ÉRTESÍTŐJE.
Felelős szerkesztő Bartók Géza. Nagykikinda, Hungária nyomda.
Megjelent havonta egyszer.
Gazdasági folyóirat volt, amely színvonalas szakcikkeket, hasznos tud
nivalókat, szaktanácsokat közölt, de részletesen beszámolt az egylet műkö
déséről is. Első száma 1886. január 15-én jelent meg Nagykikindán, tekin
tettel arra, hogy ott székelt a Torontálmegyei Gazdasági Egyesület. A TGE
Értesítője megjelenése során több helységet, több nyomdát is változtatott.
Egy ideig Szegeden nyomtatták Bába Sándornál, 1888 márciusában pedig
(3. számától) Nagybecskerekre, a Pleitz-nyomdába költöztették. 1889 janu
árjától újra Nagykikindán készült, s csak 1895-ben tért vissza Nagy
becskerekre, s ott jelent meg megszűnéséig, 1918 júniusáig. Eleinte havon
ta, majd évente hatszor látott napvilágot. Munkatársai között voltak Toron
tál megye legjelesebb gazdasági szakemberei.
1887
GLAS. Odgovomi urednik Emil Gavrila. Izdanje i štampa J. Grčića u
Vei. Bečkereku.
Megjelenik hetente, szombaton.
Első számának fejléce arról tanúskodik, hogy 1887. január 5-én látott
napvilágot, ám első számában pontosítja a szerkesztőség, hogy a szerb kará
csonyra való tekintettel két nappal korábban, 1887. január 3-án jelent meg.
A szerbség tanügyi, gazdasági és politikai kérdéseivel foglalkozott, noha
nem tette le arra a szükséges óvadékot. Azt az irányvonalat követte, amelyet
az újvidéki Zastava. Politizálása miatt került összetűzésbe a hatósággal,
amely a Glast 1887. július 21-én betiltotta. Huszonhat száma jelent meg.
1889
UNGARISCHER SCHULFREUND. Organ zűr Förderung patriotischer
und schulischer Gemeininteressen fúr Schulstuhl, Lehrer, Familie und
Gesellschaft. Tulajdonos és kiadó J. L. Viszkocsill. Szerkesztik: Michael
Eisler és J. L. Viszkocsill. Gr. Becskerek, Pleitz Ferenc Pál nyomdája.
Megjelenik havonta kétszer, 1-jén és 15-én.
Tanügyi folyóirat volt, amelynek első száma 1889. március 15-én látott
napvilágot. Rövid életű volt ugyan, de amíg megjelent, igen színvonalasan
szerkesztett tanügyi szaklap volt, amelyben a legjelesebb bánáti tanítók köz
reműködtek Bányai Jakabtól Baaden Károlyig. Változatos tartalmú volt, és
arra törekedett, hogy megyei jellegű tanügyi szócsővé váljék. 1890-ben min
den bizonnyal anyagi okok idézték elő korai megszűntét.
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1890
KÖZSÉGI LAPOK. Szerkeszti Hegedűs János. Nagybecskerek, Pleitznyomda.
Csak másodforrásból ismerjük, példányaira nem akadtunk. Szinnyei Jó
zsef említi a Magyar Könyvészet 1891-1892. évre szóló adataiban meg a Ma
gyar írók élete és munkáiban, Hegedűs János életrajzában. Közelebbit nem
tudunk róla, így azt sem, hogy pontosan mikor indult, s mikor szűnt meg.

1891
KOLO. Vlasnik, izdavalac i odgovomi urednik Svetozar Grčić. Štamparija J. Grčića u Vei. Bečkereku.
Megjelenik hetente, szombaton.
Az Emil Gavrila vezette becskereki szerb radikálisok lapja volt, amely
nek első száma 1891. május 2-án látott napvilágot Svetozar Grčić szerkesz
tésében és kiadásában, Julka Grčić nyomdájában. Akárcsak a Glas, a Kolo
is a szerbség tanügyi, gazdasági és főképpen politikai kérdéseivel foglalko
zott. 1892 őszén ideiglenesen megszűnt, majd egy ideig újra megjelent.
Vasilije Đ. Krestié szerint 1893 júliusában, a 27. szám után szűnt meg, az
újabb szakirodalomban Dusán Popov a lap utolsó számaként az 1893. szep
tember 26-i (október 8-i) 39. számát említi.

1892
KERESZTYÉN. Vallásos havi folyóirat. A nagybecskereki ezredéves
emlék szeretetház hivatalos lapja. Szerkesztő és kiadó Szalay József. Nagy
becskerek, Pleitz-nyomda.
Megjelenik havonta.
Református egyházi folyóirat volt, amely nemcsak bibliamagyarázatokat
közölt, hanem rendszeresen hozta a református egyház híreit is. Tartalmára
nézve nem volt csupán helyi jellegű lap, s igen színvonalasan szerkesztették.
A Keresztyén 1899 végéig jelent meg önállóan, azután pedig 1900. január
1-jén (9. évfolyamában) fuzionált a Békésen megjelenő Evangyélistával,
amely megjelenésének 5. évfolyamába lépett. így lett belőle Keresztyén
Evangyélista, amely a továbbiakban Békésen jelent meg, és Gyulán nyom
tatták. Megjelent minden hónap 1-jén és 15-én, szerkesztője és kiadója
Kecskeméti Ferenc volt Békésen, és Szalay József Nagybecskereken. A lap
átvette a Keresztyén évjelzetét is. 1902-től címet változtatott, s Evangyélista
helyett Evangélista lett. 1903-ban a lap újra visszakerült Szalay József kezé
be, újra ő lett a szerkesztő-kiadó, és újra Becskereken, a Pleitz-nyomdában
jelent meg. 1915 januárjától beolvadt az Uray Sándor szerkesztette debrece
ni Vasárnapba, amely hetente jelent meg, s ezzel voltaképpen meg is szűnt.
A Keresztyén Evangélista utolsó száma 1914. december 25-én jelent meg
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(18-20. szám). A Vasárnap egyébként 1942-ig jelent meg, majd a háború
után is, 1946 és 1951 között.
TORONTÁLMEGYEI TANÜGY. A Torontál melléklete. Megjelenik
minden hó elején és közepén. Nagybecskerek, Pleitz Ferenc Pál nyomdája.
A Torontál melléklete volt, önálló számozással. A megyei tanítóság ma
gyar nyelvű közlönye volt, amelynek első száma 1892. július 2-án jelent
meg, a rovatvezető nevének feltüntetése nélkül. Második évfolyamától már
volt megnevezett rovatvezetője. Eleinte havonta kétszer, majd hetente,
szombatonként jelent meg. Noha nem volt hosszú életű, s csupán melléklet
ként látott napvilágot, érdemes külön is számon tartani, annál is inkább, mert
a megye jelesebb tanítói is közreműködtek benne, s mert értékes pedagó
giai cikkeket közölt. 1895. január 12-én szűnt meg.

1893
NAGYBECSKEREK SZÍVE. Jótékonysági emléklap. Szerkeszti Tőrös
Tivadar. Nagybecskerek, Pleitz-nyomda.
A nagybecskereki jótékony nőegylet kiadásában jelent meg az 1893. jú
nius 18-i gyermekünnepélyre, s bevételét jótékony célra fordították. Példá
nyára nem akadtunk.
SÜDUNGARISCHE BAUERNZEITUNG. Német nyelvű hetilap.
Szerkeszti Kaufmann István. Gr. Becskerek, Pleitz Ferenc Pál könyv
nyomdája.
Megjelenik hetente, csütörtökön.
A bánáti német földművesek érdekeit szolgálta a lap, politikával nem
foglalkozott, hanem „a foldmíves osztály társadalmi életét” kísérte figye
lemmel. A német kisbirtokosságot akarta magának megnyerni, és írásai is
ezt az érdeket szolgálták. Első száma 1893. október 6-án jelent meg. A ko
rabeli sajtó elismerően nyilatkozott róla. Példányaira nem akadtunk. Nem
tudjuk, mikor szűnt meg. Csupán feltételezzük, hogy nem volt hosszú életű.
TORONTÁLI ELLENZÉK. Politikai, közigazgatási, törvénykezési és tár
sadalmi lap. Szerkesztő Stassik Ferenc. Kiadó-tulajdonos Stassik Ferenc és
Kovács Sándor. Nagybecskerek, Grčić J. nyomdája.
Megjelenik hetente.
Az első becskereki ellenzéki lap volt, amely az akkori kormánnyal oppo
nált. Első száma 1893. január 1-jén jelent meg, az utolsó pedig június 8-án.
Mivel a város és a megye szennyesét előszeretettel teregette, ezért a hatalom
viszonylag gyorsan elhallgattatta. Példányaira nem akadtunk.
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1895
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS. Közigazgatási folyóirat. A lapfelügyelő
bizottság elnöke Dániel László, felelős szerkesztő Hegedűs János. Nagy
becskerek, Pleitz Ferenc Pál könyvnyomdája.
Megjelenik minden csütörtökön.
Jegyzői szaklap volt, amely később alcímében is hirdette, hogy A torontálmegyei községi és körjegyzői egylet hivatalos közlönye. A jegyzők
szakszerű kiképzését szándékozta előmozdítani, ezért is jelent meg könyv
alakban, betüsoros tárgymutatóval. Rendszeresen hozta a közlekedéssel, a
földműveléssel, az állattenyésztéssel, a katonaüggyel stb. kapcsolatos közigazgatási intézkedéseket, törvényeket, amellett ismertette a legújabb szakirodalmat is. A jegyzők gyakorlati segédkönyvként használhatták. Első szá
ma 1895. január 3-án, utolsó (ismert) száma pedig december 27-én látott
napvilágot.

1896
CAISSA. Folyóirat a sakkjáték köréből. Kiadja a „Nagybecskereki
Sakkor”. Szerkeszti Havasi Artúr és Krsztonosics Jenő közreműködésével
Rottenberg Béla.
Megjelenik havonta kétszer.
Sakkfolyóirat volt, amely minden bizonnyal a Pleitz-nyomdában készült.
Sokáig egyetlen száma sem került elő, míg végül e sorok írójának sikerült
felkutatnia 1897. február 25-i, harmadik számát. Színvonalas sakkfolyóirat
volt, vidékünkön az első. Első számának megjelenését 1896. október 21-én
harangozta be a Torontál. Egyes adatok szerint 1897 végéig jelent meg.
DÉLVIDÉKI TANÜGY. Nevelés-oktatásügyi folyóirat. A Délmagyar
országi Tanító-Egylet közlönye. Megjelenik július és augusztus hónapok kivé
telével havonkint kétszer. Felelős szerkesztő Reitter Ferenc. Kiadja a Dél
magyarországi Tanító-Egylet. Temesvár, Unió könyvnyomda és kiadó intézet.
Megjelenik negyedrét alakban.
Temesvárott indult a lap, mert ott is székelt a Délmagyarországi Tanító
egylet, amelynek hivatalos közlönye volt. Első száma 1896-ban jelent meg.
Pedagógiai folyóirat volt, szerteágazó tudósítóhálózattal. Valamennyi idő
szerű tanügyi problémára kitért, amellett ismertette a tanügyi szakirodalmat,
de értékes szaktanulmányokat is közölt. Bánát tanügyi történetének egyik
fontos forrása.
A Délvidéki Tanügy 1904. november 1-jétől Nagybecskereken jelent
meg, miután Bányai Jakab becskereki tanító vette át szerkesztését. Attól
kezdve megszűnéséig Becskereken jelent meg, ottani pedagógusok szer
kesztésében. Huszadik évfolyamában, 1915 májusában szűnhetett meg. Ez
az utolsó ismert száma.
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1897
ANYAKÖNYV ÉS HÁZASSÁG. Az állami anyakönyvek, a gyermekek
vallása és a házasságkötések körüli eljárás könnyítésére szolgáló folyóirat.
Szerkeszti Hegedűs János. Nagybecskerek, Pleitz Ferenc Pál kiadása.
Megjelenik időhöz nem kötve.
Szakfolyóirat volt, amely a polgári anyakönyvvezetés felfektetése után
az anyakönyvvezetőknek szolgált útmutatással. Könyv alakban jelent meg,
részletes tartalomjegyzékkel. Folyóiratnak sem volt igazi folyóirat, hanem
inkább részekben megjelenő szakévkönyv, amelyet az év végén megfelelő
tárgymutatóval láttak el, amely megkönnyítette használatát, és meggyorsí
totta benne az eligazodást. Első évfolyama, vagy talán inkább kötete 1897ből tíz-tizenkét füzetét tartalmazza, s voltaképpen egy vaskos, két
százötvennyolc oldalas szakkönyv. Hasonlóan a második, 1898-as évfolyam
is, amely háromszázhuszonnyolc oldalas. 1898 végén szűnhetett meg. Ké
sőbbi számait nem láttuk.
1898
KÖSZÖRŰS. Alkalmi élclap. Szerkeszti Sz. Szigethy Vilmos. Nagy
becskerek, Pleitz-nyomda. (?)
Alkalmi farsangi élclap volt, amely a Nagybecskereki Kerékpáregylet
farsangi víg estélyén jelent meg. Három számát ismerjük. Az első 1898. feb
ruár 22-én, a második 1899. február 14-én, a harmadik pedig 1900. február
27-én jelent meg. Példányaira nem akadtunk.
TORONTÁLER PRESSE. Organ für Volkswirtschaft, Sozial- und Kultur-Interessen. Szerkeszti Jokly Lipót. Gr. Becskerek, Jokly Lipót nyomdája.
Megjelenik hetente, vasárnap.
A Südungarischer Grenzbote laputóda, s annak hagyományait folytatta,
talán valamivel több körültekintéssel, és valamivel kevesebb szenzációhajhá
szással. 1898. február 20-án voltaképpen csak nevet változtatott, arculata és
irányvétele maradt a régi. Csupán az változott, hogy óvatosabban fogalmaz
ták meg írásait. A német polgári középrétegnek, az iparosoknak, a kereske
dőknek és a kisbirtokosoknak volt vegyes tartalmú, vasárnaponként megjele
nő közlönye. Szerkesztésében, fenntartásában a Jokly család valamennyi tag
ja kivette a részét. Utolsó ismert számában, az 1905. július 22-iben (29. szám)
olvassuk, hogy „egyelőre megszűnik”. Későbbi példányaira nem akadtunk.
1899
KÖRÖZVÉNYEK GYŰJTEMÉNYE. Kiadja a Torontáli Helyi Érdekű
Vasutak üzletigazgatósága. Nagybecskerek, Pleitz Ferenc Pál nyomdája.
Hivatalos közleményeket hozott, s a vasutakra vonatkozó szabályrendele
teket. Nem volt feltüntetett szerkesztője, sem pontos megjelenési dinamiká
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ja.Vasutas szakközlöny volt, amely általában tíznaponként látott napvilágot.
Nem ismeretes, hogy első száma pontosan mikor jelent meg. Utolsó ismert
száma 1900. szeptember 29-i keltezésű.
TORONTALSKI NARODNI PRIJATELJ. List za gazdinstvo. Za ratare.
Odgovomi urednik Andor Marton, glavni saradnik Bogdán Pópovié. Izlazi
na mađarskom, nemačkom, srpskom, slovačkom i rumunskom jeziku. Vei.
Bečkerek, štamparija Fr. Pavla Plajca.
Megjelenik évente nyolcszor, negyedrét alakban.
Ötnyelvű gazdasági folyóirat volt, amelynek külön-külön minden nyelv
re volt külön főmunkatársa, és valamennyi külön sajtóterméknek tekinthető.
A véres bánáti aratósztrájkok után jelent meg azzal a politikai szándékkal,
hogy csillapítsa a parasztság elégedetlenségét, és bizonyítsa, hogy a hatalom
a termelők érdekében ténykedik. Mezőgazdasági szakcikkeket is közölt.
Célját azonban nem érte el, mert a bánáti parasztság nem támogatta, nem ol
vasta, s nem is tekintette saját lapjának. Valamennyi kiadása azonos tartal
mú volt. Első száma 1899 márciusában jelent meg, ötödik (utolsó) száma pe
dig 1899 novemberében. (A szlovák nyelvű kiadásnak fennmaradt a 6. szá
ma, amely 1899 decemberében jelent meg.)
TORONTÁLI NÉPBARÁT. Gazdasági közlöny a fóldmívelő nép szá
mára. Szerkesztő Marton Andor. Főmunkatárs Brájjer Lajos. Megjelenik
magyar, német, tót, román és szerb nyelven. Nagybecskerek, Pleitz Ferenc
Pál nyomdája.
Lásd: TORONTALSKI NARODNI PRIJATELJ.
TORONTÁLSKY PRIATEL’ L’UDU. Szerkesztő Marton Andor, főmun
katárs Paulinyi Sámuel. Megjelenik magyar, német, tót, román és szerb nyel
ven. Nagybecskerek, Pleitz Ferenc Pál nyomdája.
Lásd: TORONTALSKI NARODNI PRIJATELJ.
AMICUL POPORULUI DIN TORONTÁL. Szerkesztő Marton Andor,
főmunkatárs Jacob Ratiu. Megjelenik magyar, német, tót, román és szerb
nyelven. Nagybecskerek, Pleitz Ferenc Pál nyomdája.
Lásd: TORONTALSKI NARODNI PRIJATELJ.
TORONTÁLER VOLKSFREUND. Szerkesztő Marton Andor, főmun
katárs Brájjer Lajos. Megjelenik magyar, német, tót, román és szerb nyel
ven. Nagybecskerek, Pleitz Ferenc Pál nyomdája.
Lásd: TORONTALSKI NARODNI PRIJATELJ.
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1900
BOHÉM ÚJSÁG. „Művészeti heti lap.” Főszerkesztő Fülep Jenő György,
szerkesztő Széki Andor, főmunkatárs Heltay Jenő. Nagybecskerek, Pleitznyomda. (?)
Megjelenik hetente.
Az első magyar nyelvű színházi lap volt a mai Vajdaságban, amely Kiss
Pál társulatának vendégszereplése idején jelent meg. Első száma 1900. ok
tóber 13-án látott napvilágot, az utolsó pedig minden bizonnyal december
29-én vagy 30-án, a színi évad végén. Számításunk szerint tizenkét száma
jelenhetett meg. Fennmaradt példányaira nem akadtunk.
GROSS-BECSKEREKER ZEITUNG. Német nyelvű társadalmi hetilap.
Szerkesztő Orehoja Antal, kiadó J. Grčić könyvkereskedése. Gr. Becskerek,
J. Grčić nyomdája.
Megjelenik hetente.
Első száma „e helyi, városi és társadalmi kérdésekkel” foglalkozó lapnak
1900. július 1-jén látott napvilágot. Megszűntének okát a kiadó és a szer
kesztő közötti nézeteltérésben kell keresnünk. Alighogy beindult a vállalko
zás, Orehoja Antal 1900. július 16-án „a városházán bejelentette, visszalé
pett a nevezett lap szerkesztésétől”. Gréiéék ezt követően el is álltak a vál
lalkozástól. Mindössze három száma jelent meg, s 1900 júliusának végén
szűnt meg.
GUTENBERG. Kiadja a Nagybecskereki Könyvnyomdászok Szak
egyesülete. Nagybecskerek, Pleitz-nyomda.
Gutenberg születésének 500. évfordulójára készült alkalmi nyomdászúj
ság volt, amelynek egyetlen száma 1900. augusztus 4-én látott napvilágot.
Változatos és gazdag tartalmú volt.

1901
NAGYBECSKEREKI HÍRLAP. Politikai napilap. Főszerkesztő Várady
Imre, felelős szerkesztő Miklós Gyula. Kiadótulajdonos Várady Imre. Nagy
becskerek, Grčić J. könyvnyomdája.
Megjelenik mindennap.
Színvonalasan szerkesztett ellenzéki politikai napilap volt, amelynek el
ső száma 1901. november 17-én jelent meg. Hathatós eszköze volt a század
első éveiben a Várady vezette becskereki/megyei ellenzéknek politikai cél
kitűzéseik elérésében. 1908 szeptemberében szűnt meg.
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1902
SZÍNHÁZI HÍREK. Színházi napilap. Szerkeszti Vágó Géza és Somiár
Zsigmond. Nagybecskerek, (?) nyomda.
Megjelenik naponta.
Deák Péter színtársulatának nagybecskereki vendégszereplése idején je
lent meg a Színházi Hírek. Első száma 1902. október 2-án hagyta el a nyom
dát. Nem tudni, mikor szűnt meg. Deák társulata ugyanis december 3-án bú
csúzott el a becskereki közönségtől, ám már korábban, november közepe tá
ján komoly pénzügyi gondjai támadtak, s ezért feltételezhető, hogy a Szín
házi Hírek már december 3-a előtt megszűnt. Fennmaradt példányaira nem
akadtunk.

1903
FÁKLYA-VILÁG. Az igazságot szolgáló írás. írja és kiadja Dalos Dani.
Nagybecskerek, Seprős Valter könyvnyomdája.
Megjelenik minden hónapban.
„Különösködő tartalmú” havi folyóirat volt, amelynek kiadója, szerkesz
tője és tulajdonosa egy személyben Dalos Dani volt, polgári nevén Guttmann
Dániel. Első száma 1903. december 1-jei keltezésű. A lap arculata néhol kis
sé irracionális, kicsit idealizált, néhol pedig utópisztikus, de mindenképpen
egyéni. Dalos Dani az egymaga által írt folyóiratban sajátos észjárású, filozo
fikus írásokat közölt, melyeket nehéz lenne egyértelműen elbírálni. Hiszen
volt ott minden, a vallási és bibliai tárgyú írásoktól a szocializmus előnyeit
taglaló cikkekig. Rövid életű volt, ám nem ismeretes előttünk, hogy pontosan
mikor szűnt meg. Feltételezésünk szerint még első évfolyamában, 1903-ban.

1904
SZÍNHÁZI ÚJSÁG. Színházi napilap. Szerkeszti Fehér Aladár. Nagy
becskerek, Pleitz-nyomda. (?)
Megjelenik naponta.
Polgár Károly színtársulatának becskereki vendégszereplése idején jelent
meg e színházi napilap. Első száma 1904. október 9-én látott napvilágot. Pol
gár Károly társulata 1904. november 1-jén fejezte be becskereki vendégszerep
lését, és becslésünk szerint addig mintegy huszonkét száma jelenhetett meg.

1905
NARODNI GLAS = NÉPSZAVA = VOLKSSTIMME. List za zaštitu
interesa radnog naroda. Izdavač A. Vaš, odgovomi urednik Milán Glumac.
Növi Sad, štamparija Hirschenhauser i Fuchs.
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Megjelenik havonta kétszer.
A munkásság érdekeit védő, szocialista irányvételü lap volt, amely az
osztályöntudatot ébresztette, és osztályharcra buzdított. Irányvétele miatt
hamar összetűzésbe került a hatalommal, s a lapot is, szerkesztőit is üldöz
ték, sok sajtópere volt. Újvidéken indult 1905. július 1-jén, de a hatóság ál
landó zaklatása miatt 1906. június 15-étől (második évfolyamának 6. számá
tól) Nagy becskerekre költözött, ahol eleinte Seprős Valter nyomdájában je
lent meg Milán Mrkšić szerkesztésében. A zaklatások azonban ott is folyta
tódtak. Ennek ellenére a szerkesztőség Narodni glas címmel egy kalendá
riumot jelentetett meg az 1907. évre, amely szocialista évkönyv volt a szerb
munkásosztály részére. 1906-ban rövid ideig egy melléklapja is volt, a
Građevinski radnik (Stručno glasilo zidarskih, dunderskih i ostalih gradevinskih radnika). A lap politizált, noha nem tette le az ehhez szükséges óva
dékot, s így gyakran perbe fogták. Utolsó ismert száma (2. szám) 1909 má
jusában jelent meg. Sava Palančanin kutatásai szerint összesen százöt száma
látott napvilágot.
TORONTÁLER VOLKSBLATT. Organ für Politik und Volkswirtschaft. Főszerkesztő Várady Imre, felelős szerkesztő Billitz Béla. Nagy
becskerek, Seprős Valter nyomdája.
Megjelenik minden szombaton.
A Függetlenségi és 48-as Párt német nyelvű szócsöve volt, amelynek
megjelenése tervezetten egybeesett annak becskereki megalakulásával. A
függetlenségi zászló legtömörebb seregét ugyanis a német ajkú polgárok al
kották. Első száma 1905. április 22-én jelent meg, s vezércikkét Várady
Apponyi Albert gróffal íratta meg. Rövid életű volt, s minden bizonnyal
1905. december 30-án szűnt meg. Ugyanis ez az utolsó fellelt példánya. Ez
volt a legrövidebb életű a Várady-féle lapok között.

1906
DÉLVIDÉKI ÚJSÁG. A Torontálmegyei Függetlenségi és 48-as Párt hi
vatalos lapja. Főszerkesztő Várady Imre, felelős szerkesztő Schröder Béla.
Nagybecskerek, Libertás nyomda-részvénytársaság.
Megjelenik naponta.
Váradyék magyar nyelvű pártlapja volt, amely az Unser Blatt-\.&\ azonos
irányvételü volt. Első száma 1906. október 6-án látott napvilágot. 1910. jú
nius 1l-éig napilapként, majd attól kezdve hetilapként jelent meg. Utolsó is
mert száma 1910. december 24-i keltezésű.
KERÜLETI ÉRTESÍTŐ. Kiadja a magyar szent korona országai Vasutas
Szövetség nagybecskereki kerülete. Szerkesztik Rummer Károly és Schwarz
Géza. Nagybecskerek, Seprős Valter nyomdája.
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Vasutas közlöny volt, csak másodforrásból ismerjük, példányaira nem
akadtunk.
SZÍNHÁZI ÚJSÁG. Színházi napilap. Főszerkesztő Elek Zsigmond, fe
lelős szerkesztő Fehér Aladár. Nagybecskerek, (?) nyomda.
Megjelenik naponta.
Polgár Károly színtársulatának vendégszereplése idején jelent meg a
Színházi Újság. Első száma 1906. március 20-án látott napvilágot. Polgárék
vendégszereplése 1906. április 29-én ért véget, s a lap is addig jelent meg.
Példányaira nem akadtunk.
UNSER BLATT. Politisches Wochenblatt. Organ dér Torontáler Unabhángigkeits- und 48-er Partéi. Főszerkesztő Várady Imre, felelős szerkesztő
Billitz Béla, főmunkatárs Hell Károly. Tulajdonos és kiadó: Libertás nyom
da-részvénytársaság. Kiadóhivatali igazgató Elek Zsigmond. Nagy
becskerek, Libertás nyomda.
Megjelenik minden szombaton.
A torontáli Szabadelvű és 48-as Párt német nyelvű szócsöve volt, amely
nek írásait, szerkesztéspolitikáját időnként nehezményezte a hatalom, és
többször is sajtópert indítottak ellene. Első száma 1906. október 7-én jelent
meg. 1910-ig egy Stuttgartban nyomtatott képes melléklete is volt, az Illustriertes Unterhaltungsblatt. A lap valószínűleg az első világháború idején
szűnt meg. Utolsó ismert száma 1915. április 11-i keltezésű.

1907
NAGYBECSKEREKI ÉRTESÍTŐ. A Magyar Szent Korona Országai
Vasutas Szövetség nagybecskereki kerületének közlönye. Felelős szerkesztő
Szigeti Károly. Nagybecskerek, Libertás nyomda-részvénytársaság könyv
nyomdái műintézete.
Megjelenik havonta egyszer.
Színvonalas vasutas szakközlöny volt, amelynek első száma 1907. január
1-jén jelent meg. Nemcsak szakcikkeket hozott, hanem esetenként egy-egy
verset is közölt. Utolsó ismert száma 1908. január 15-én látott napvilágot.

1908
NEUE TORONTÁLER ZEITUNG. Organ zűr Förderung von
agrarischen und allgemeinen Interessen. Kiadó és felelős szerkesztő Stephan
Kaufmann, főmunkatárs Paltzmann Róbert. Gr. Becskerek, Pleitz Ferenc Pál
nyomdája.
Megjelenik hetente, csütörtökön.
Gazdasági és egyéb kérdésekkel foglalkozó német nyelvű hetilap volt,
amely mindenekelőtt a földművesek felvilágosítását, szakmai továbbképzé
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sét és iskoláztatását sürgette. Óvakodott a személyeskedésektől, és lelkiis
meretesen igyekezett tájékoztatni az olvasóközönséget. Első száma 1908. ja
nuár 2-án jelent meg. 1908. december 24-i számában kiadója és szerkesztő
je, Stephan Kaufmann beharangozta, hogy 1909 januárjától nevét Südun
garische Rundschauxdi változtatja, s hogy csütörtök helyett szombatonként
fog megjelenni. 1909. január 2-ától (második évfolyamától) ezen az új né
ven folytatta megjelenését, azzal, hogy a lap, az olvasók eligazodása miatt,
alcímében zárójelben hozta a régi lapcímet.
A Südungarische Rundschau 1916 végéig önálló lapként jelentkezett,
majd 1917 januárjától a Gross-Becskereker Wochenblatt-ta\ együtt beolvadt a
Südungarische Volksblattba. Ezzel valójában meg is szűnt, mert a Südun
garische Volksblatt a Wochenblatt évjelzetét vette át, s folytatta tovább.
OSLOBOĐENJE. List nezavisnih Srba socijaldemokrata u Ugarskoj.
Szerkesztő Dusán Popov. Vei. Bečkerek, štamparija Libertás.
Megjelenik a hónap 1-jén és 15-én.
A független szerb szociáldemokraták magyarországi közlönye volt.
Mindössze egyetlen száma ismeretes, amely 1908. július 14-én jelent meg.
A szerkesztőség függetlenítette magát a budapesti központi pártvezetőség
től, amelyet élesen bírált és hibáztatott a Narodni glas megszűnéséért. A
munkásosztály érdekeinek tántoríthatatlan védelmezőjeként lépett fel, s a
Narodni glas hagyományait szándékozta folytatni.

1909
SÜDUNGARISCHE RUNDSCHAU = LÁSD: NEUE TORONTALER
ZEITUNG

1910
NAGYBECSKEREKI SZÍNHÁZ. Színházi újság. Szerkeszti Újházi
Lajos. Nagybecskerek, Tolicki-nyomda.
Polgár Károly színtársulatának becskereki vendégszereplése idején je
lent meg a Nagybecskereki Színház 1910. október 1-je és november 1-je kö
zött. Példányaira nem akadtunk.

1911
NAGYBECSKEREKI SZÍNHÁZ. Színházi újság. Szerkeszti Újházi
Lajos. Nagybecskerek, Tolicki-nyomda.
Polgár Károly színtársulatának nagybecskereki vendégszereplése idején
jelent meg 1911. április 1-je és május 2-a között. Példányaira nem akadtunk.
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NAGYBECSKEREKI SZÍNHÁZ. Színházi újság. Szerkeszti Újházi
Lajos. Nagybecskerek, Tolicki-nyomda.
Mezei Béla színtársulatának nagybecskereki vendégszereplése idején
jelent meg 1911. október 1-je és november 1-je között. Példányaira nem
akadtunk.
TORONTÁLI HÍRADÓ. Politikai, társadalmi és közgazdasági lap.
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos Kanizsa Ármin. Nagybecskerek, Sep
rős Valter nyomdája.
Megjelenik hetente kétszer, szerdán és szombaton délután öt órakor.
Első száma 1911 januárjában jelent meg, politikai irányvételét és arcula
tát illetően a Várady-féle ellenzék újságja volt. Igen rövid életű volt, és már
a második évfolyamában (1912 folyamán) megszűnt. Utolsó ismert száma
az 1912. január 5-i 2. szám.

1913
BEČKEREČKE NOVINE. Nedeljni list za prosvetu, privredu i narodnu
autonomiju. Felelős szerkesztő Stefan Brkié. Vei. Bečkerek, štamparija
Aleksandra Milovanova.
Megjelenik minden vasárnap.
A becskereki radikálisok lapja volt, amelynek első száma 1913 áprilisá
ban látott napvilágot. Szókimondása és élénk politizálása miatt nem tudta so
káig fenntartani magát. Tulajdonképpen politikai lap volt, jóllehet nem tette
le az ehhez szükséges óvadékot. Egy ideig Dragutin Mojié, majd Aleksandar
Milovanov szerkesztette, aki egy személyben tulajdonos, lapkiadó és nyom
dász is volt. 1914 áprilisában szűnt meg. Előzőleg „sajtórendőri vétség” mi
att perbe fogták a Sajtó reformja című cikkéért, amelyben élesen bírálta a saj
tótörvényt és a hatalmat.
Ez volt az első világháború kitörése előtti utolsó becskereki szerb nyel
vű lapkiadási vállalkozás.

1917
SÜDUNGARISCHES VOLKSBLATT. Grossbecskereker Wochenblatt
vereinigt mit dér Südungarische Rundschau. Felelős szerkesztő Stephan
Kaufmann, kiadótulajdonos Pleitz Ferenc Pál könyvnyomdája. Gr.
Becskerek, Pleitz-nyomda.
Megjelenik hetente, pénteken.
A Südungarische Rundschau és a Gross-Becskereker Wochenblatt egye
sítéséből keletkezett, s e két színvonalas német lap folytatása volt. A nehéz
háborús idők, a pénz- és papírhiány késztette a két szerkesztőséget arra,
hogy egyesüljön. Az egyik közelebb állt az iparos olvasóközönséghez, a má
sik pedig a parasztsághoz, s így jól kiegészítették egymást.
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Első száma 1917. január 5-én jelent meg, utolsó ismert száma pedig Volksblatt címmel - 1919. július 21-én látott napvilágot.
Az egyesítés után a Südungarisches Volksblatt a Gross-Becskereker
Wochenblatt évjelzését folytatta, s 1917-ben megjelenésének első évfolyama
helyett a 67. évfolyamot jelezte, bizonyítva ezáltal a Wochenblatt-tál való
folytonosságát.
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JEGYZETEK

A lapkiadás kezdetei a m ai B ánát területén
1Több sikertelen próbálkozásról tudunk, amelyeknek célja a nyomdai pri
vilégium megszerzése volt. Nagybecskereken 1842-ben a temesvári
Beichel József, 1843-ban pedig a kikindai Krüner Ferenc szándékozott
nyomdát felállítani, ami végül 1847-ben csak Pleitznak sikerült. 1844ben Pancsován Josef Hayd próbálkozott nyomda felállításával, ám siker
telenül.
2 Takáts Rafael pádéi kézisajtóján kívül még néhányról tudunk: 1838-39ben Nagykikindán Alois Apiler üzemeltette kézisajtóját, azután Nagy
becskereken 1825 és 1844 között működött néhány kézisajtó stb.
3 Pleitz Ferenc Pál (Franz Paul Pleitz) nyomdász, lapszerkesztő és lapki
adó Regensburgban született 1804. július 6-án. Takáts Rafaelt leszámít
va ő volt az első igazi nyomdász a mai Bánát területén. Már 17-18 éves
korában a nyomdászatot választotta élethivatásul. Előbb szülővárosában
tanult J. L. Votermundtnál, majd Lipcsében és Bécsben dolgozott. Mi
után kitanulta a szakmát, 1829 májusában Temesvárott horgonyzott le,
ahol a Beichel-féle nyomda ügyvivője lett. Ott családot is alapított.
1839-ben feleségül vette Wittner Katalint, három gyermekük született.
Pleitz 1847-ben nyert nyomdai privilégiumot, és az év októberében
kezdte meg munkáját Nagybecskereken, az Úri utca 3. alatt. Nyomdája
idővel valóságos kiadóházzá terebélyesedett.
Pleitz már 1849 januárjában egy politikamentes hetilap, a NagyBecskereker Wochenblattes kiadásával próbálkozott, de a szabadságharc
eseményei abban meggátolták. 1851. január 4-étől az ő nyomdájában, ki
adásában és szerkesztésében jelent meg a Gross-Becskereker Wochen
blatt című német nyelvű hetilap. Nyomdászunk 1851-ben indított be egy
német nyelvű, 1857-től pedig egy szerb nyelvű kalendáriumot. Az ő
nyomdájából került ki a Torontál és több más becskereki lap. Pleitz 1884.
december 26-án hunyt el Nagybecskereken. Kortársai ügyes szakember
ként, jó üzletemberként tartották számon.
4 Bővebben lásd Becker Vendel: Temesvár kultúrgeográfiai hatása a Dél
vidékre (Kultúrgeográfiai monográfia). Szeged, 1916
5 Triva Militar: Štamparstvo u Vojvodini. Növi Sad, 1940
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6 Németh Ferenc: A bánáti sajtó története 1918 előtt (kézirat)
7Uo.
8 Uo.
9 Létezéséről másodlagos forrásból tudunk. Róla tudósít a kikindai
Sadašnjost című lap 1884. évi 17. száma. Lásd még Milivoj Rajkov:
Prilog izučavanju razvitka štamparija i štampe u Kikindi (In: Rád
vojvodanskih muzeja br. 20. 1971. 322-334.)
10 Félix Milleker: Geschichte dér Stadt Pančevo. Pančevo, 1925. 112-113.
‘1 I. m. 116-117.
12 Uo.
13 Uo.
14 Uo.
15 Közlöny. Hivatalos lap. Szeged, 1849. július 28. 161. szám. 600. (Magyar
Országos Levéltár, Budapest)
]6 Nyomdászati Encziklopédia (Szerk.: Pusztai Ferenc). Budapest, 1902.
326.
17 Firtinger Károly: Hazánk könyvnyomtatói Hunyadi Mátyás korától
1848-49-ig. Grafikai Szemle, 1893. 99.
,8 Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1705-1849. Budapest, 1986.1. k.
269-270.
•9 Miodrag Živanov: Pančevačka bibliografija 1833-1960. Beograd, 1985
20 Lásd az An das Volk dér Militar-Grenze című aprónyomtatvány kel
tezését (1849. július 7.). Ezt Pleitz még Nagybecskereken nyomtatta ki.
21 Wigand János: Pancsovai emlékkönyv. Pancsova, 1896. 195.
22 A magyar sajtó története (Szerk.: Kosáry Domokos és Németh G. Béla).
Budapest, 1985. II/l. k. 265.
23 Uo.
24 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1914. XIV. k.
1795
25 A magyar sajtó története (Szerk.: Kosáry Domokos és Németh G. Béla)
Budapest, 1985. II/1. k. 114-115.
26 Uo.
27 UO.
28 UO.

29 Uo.
30 Szinnyei József, i. m.
31 Magyar Életrajzi Lexikon (Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes). Budapest,
1982. II. k. 1069.
32 Szinnyei József, i. m.
33 Wigand János, i. m.
34 Szinnyei József: Hírlapirodalmunk 1848-49-ben (Újabb adalékok). Ma
gyar Könyvszemle, 1877. 101.
35 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1914. XIV. k.
1795
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36 u o *
37 Magyar Életrajzi Lexikon (Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes). Budapest,
1982. II. k. 1096.
38 A magyar sajtó története (Szerk.: Kosáry Domokos és Németh G. Béla).
Budapest, 1985. II/l. k. 116.

A becskereki lapkiadás kezdetei
1 Fényes Elek: Magyar országnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mos
tani állapotja . . . IV. k. Pest, 1839. 386.
2 Németh Ferenc: Tanító kerestetik . . . (A zrenjanini isjcolák múltjából).
Magyar Szó, Kilátó. 1984. augusztus 4.
3 A tanítás 1846. október 11-én kezdődött meg Gruber József igazgatása
alatt, 226 tanulóval. (Torontál, 1944. január 20.)
4 Németh Ferenc: Biztos fedél (A zrenjanini színház másfél százada). Ma
gyar Szó, Kilátó. 1989. március 25., április 1., április 8.
5 Lásd a Polgári Gazdasági Tanács 1844. május 2-án megtartott 16. ülésé
nek 361. számú bejegyzését. Erről a zenekarról írja Menczer Lipót, hogy
„kottából tudott csak játszani és így az akkori igényeknek megfelelően,
vagy talán igazán elég jól is kísérte az énekes játékot” (Torontál, 1903.
július 11.).
6 Lásd a Polgári Gazdasági Tanács 1838 és 1844 közötti jegyzőkönyveit.
(Történelmi Levéltár, Nagybecskerek)
7 Németh Ferenc: Becskereki kaszinók. Magyar Szó, Bánáti Híradó. 1987.
november 14.
8 Kaszinóalapítás Nagybecskereken és Zomborban címmel az Erdélyi Hír
adó is 1837. február 15-i számában megemlékezik az alapításról.
9 Lásd: A Becskereki Polgári Casino alapszabályai s részeseinek névsora
1837/38 esztendőre. - Statuten . . . Pest., é. n.
10 Németh Ferenc: Egy régi bánáti kiadó (Fr. P. Bettelheim zrenjanini tevé
kenységéről). Magyar Szó, Kilátó. 1985. november 2.
11 Németh Ferenc: írók, könyvek, könyvkereskedők Zrenjaninban a 19.
század első felében. Magyar Szó, Kilátó. 1984. március 10.
12 Uo.
13 Torontál, 1903. július 11.
14 Torontál, 1901. január 23.
15 H-95; Országos Rendőri- és Postaosztály 1848-49. Iratok. 1. doboz.
(Magyar Országos Levéltár, Budapest)
16 Uo.
17 Uo.
18 Uo.
19 Uo.
20 Uo.
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21 UO.
22 UO.
23 UO.
24 UO.
25 UO.
26 UO.

27 H-95; Országos Rendőri- és Postaosztály 1848-49. Iratok. 4. doboz.
(Magyar Országos Levéltár, Budapest)
28 Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharcban részt vett római és görög
katholikus paphonvédek albuma. (Szerkeszti és kiadja Ambrus József
kisoroszi plébános.) Nagy-Kikinda, 1892. I. k. 200.
29 H-95; Országos Rendőri- és Postaosztály 1848^19. Iratok. 4. doboz.
(Magyar Országos Levéltár, Budapest)
30 H-95; Országos Rendőri- és Postaosztály 1848-49. Iratok. 1. doboz.
(Magyar Országos Levéltár, Budapest)
31 Juhász Ferenc: Nyolcvannégy évvel ezelőtt, 1847-ben alapította nyomdá
ját Pleitz Pál. Híradó, 1931. április 5.
32 Borovszky Samu: Torontál megye. Budapest, 1912. 299.
33 Lásd a Wochenblatt példányait a nagybecskereki levéltárban.
34 Uo.
35 UO.
36 UO.
37 UO.

38 Ez a Wochenblatt 1851. szeptember 6-án megjelent 36. száma.
39 A nagybecskereki levéltárban 1854 és 1915 közötti évfolyamai kevés ki
vétellel csaknem hiánytalanok.
40 Hírlapjaink. Budapest, 1896. (Gross-Becskereker Wochenblatt)
41 Schwarz Móric (1851-1908) hivatalnok és újságíró. 1851-ben született
becskereki zsidó családban. Középiskoláit Nagybecskereken és Buda
pesten végezte, jogi tanulmányait pedig Bécsben kezdte meg. Ott kezdett
el írogatni a nagyobb bécsi lapoknak, s csakhamar felfigyeltek íráskész
ségére. Életkörülményei úgy hozták, hogy jogi tanulmányait félbe kellett
szakítania, s ezzel bécsi újságíróskodását is. Schwarz visszatért Nagybecskerekre, ahol a megyénél hivatalnoki állást vállalt. Újságírói pálya
futását a Wochenblattxiái folytatta, amelynek csakhamar főmunkatársa
lett, s három évtizedig maradt ezen a poszton. Kiváló cikkíró volt, a vá
ros múltját is kiválóan ismerte, és hosszú pályafutása során sok értékes
írást közölt a lapban. Szépirodalommal is próbálkozott: szatirikus írá
sokkal, novellákkal, karcolatokkal. Kortársai körében rövidlátásáról és
olvashatatlan kézírásáról volt ismert. írásait gyakran nem is írta alá, vagy
csak „rc”-vel jegyezte. 1908-ban hunyt el Becskereken.
Pleitz Ferdinánd (1840-1878) nyomdász, újságíró. Pleitz Ferenc Pál fia,
aki minden valószínűség szerint Temesvárott született 1840-ben, ahol
apja az idő tájt a Beichel cégnél dolgozott. 1847-ben került családjával
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Nagybecskerekre, amikor apja elnyerte a nyomdai privilégiumot. A csa
lád arra számított, hogy Pleitz Fér. Pál halála után ő folytatja majd a ha
gyományt. Korai halála ebben meggátolta. Kortársai „tudományosan
müveit fiatalembernek” ismerték, s apja 1876. szeptember 30-ától hiva
talosan is maga mellé vette cégvezetőnek. Ferdinánd rövid idő alatt fel
virágoztatta a nyomdát. Fáradhatatlanul dolgozott, nemcsak a szakmá
ban, hanem az újságírásban is. A német zsurnalisztikában is megállta a
helyét. Haláláig a Wochenblatt kulcsembere volt. Számos cikket közölt
ott, de amellett levelezője, tudósítója volt több külföldi német lapnak.
1878. július 1-jén hunyt el Nagybecskereken.
Brájjer Lajos (1865-1943) író, újságíró, műfordító, lapszerkesztő, nyom
datulajdonos és világutazó volt. 1865. március 23-án született Nagy
becskereken, s ott végezte el a gimnáziumot is. Jogi tanulmányait Buda
pesten fejezte be, majd Kolozsvárott bölcsészdoktori oklevelet szerzett.
Családi körülményei folytán nagyapjának, Pleitz Fér. Pálnak a halála
után ő került a neves bánáti nyomda élére. 1886-ban lett a cég által ki
adott Wochenblatt szerkesztője. 1892-ben Laukától vette át a Torontál
hetilapot, és napilappá alakította. 1908-ban a magyar kormány megbízá
sából Fiúméba ment, és 1918-ig ott szerkesztette a Fiumei Estilapot.
Egyébként állandó munkatársa volt több német újságnak: a bécsi Neue
Freie Préssének, a budapesti Pester Lloydnak és az Egyesült Államok
ban egykor megjelenő legnagyobb német lapnak, a Staats Zeitungnak.
Ezenkívül alkalmi munkatársa volt Európa valamennyi jelentős irodalmi
lapjának. Brájjer munkássága igen sokrétű volt, s ezért nem könnyű rö
viden összefoglalni. Egyik érdeklődési köre a zene volt, a másik az iro
dalom, a harmadik a műfordítás, a negyedik pedig az útleírás, illetve az
utazás. Kiváló szervező volt, kortársai nagy műveltségű, igazi européer
nek tartották, szerteágazó ismeretségi köre volt, és számos egyesületnek
volt a tagja. Torontál megye tiszteletbeli főjegyzője volt, a bánáti magyar
hírlapírók elnöke, a szegedi Dugonics-Társaság meg a temesvári Arany
János Társaság tagja, a BMKSZ Közművelődési Szakosztályának elnö
ke, meg a becskereki zeneművészeti alosztály elnöke. 1943. november
30-án hunyt el Becskereken. Nem sokkal halála előtt szándékozta bein
dítani a Bánáti Magyar írást, a bánáti magyar írók folyóiratát.
Tucatnyi önálló munkája közül kiemelkedik három fordításkötete, me
lyekben magyar költők müveit ültette át német nyelvre (Ungarische
Dichtungen; Ungarische Lyrik; Moderné ungarische Dichter). Ezek az
1906 és 1936 közötti műfordítói munkásságát tartalmazzák. Említésre
méltó még Lessingről írt tanulmánya (1888) meg Vörösmartyról szóló
értekezése (1889). Nevezetesek továbbá hangulatos útleírásai is, ame
lyekből a Torontál és a Wochenblatt legalább egykötetnyit közölt.
Mayer Rudolf (1864-1924) újságíró, lapszerkesztő és nyomdatulajdo
nos, 1864-ben született, ifjúkorában telepedett le a Bega menti városban.
Ott végezte iskoláit is. Amikor 1888-ban Brájjer Lajos ledoktorált, s
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visszatért Nagybecskerekre, a Pleitz-nyomdát társas céggé alakította, s
maga mellé vette Mayer Rudolfot „egyforma képviselési és cégjegyzési
jogosultsággal”. Mayer akkor már jó tollú újságíró hírében állott. A
Wochenblatt szorgalmas munkatársa volt, s Brájjer régi jó barátja. Ez a
„közkereseti társaság” viszonylag hosszú életű volt. 1921 júniusától
Mayer a cég reá eső részét fiának, Mara (Mayer) Jenőnek engedte át.
Mayer Rudolf 1892 és 1916 között volt a Wochenblatt fő- és felelős szer
kesztője, 1917-től pedig a Südungarisches Volksblatt szerkesztője. Új
ságíróként különösen a színházi eseményeket kísérte nagy figyelemmel,
amellett érdekes útleírásokat is közölt. Szeretett utazni: bejárta Franciaországot, Angliát, Németországot és Olaszországot, de a keleti államok
ban is megfordult. Társadalmi szerepvállalását példázza, hogy több me
gyei és városi tisztsége is volt. 1918-ban lett a Vidéki Hírlapírók Orszá
gos Szövetségének az elnöke. Nagybecskereken hunyt el 1924-ben.
Stephan Kaufmann (1858-1944) tanító, zeneszerző és lapszerkesztő
Zsombolyán született 1858-ban. Iskolái befejeztével a tanítói pályát vá
lasztotta élethivatásul. A tanítóképző elvégzése után három évig Nagy
becskereken tanított, majd huszonnyolc évig Begaszentgyörgyön. Amikor
1907-ben nyugdíjazták, Becskerekre költözött, s ott élt haláláig, 1944-ig.
Az 1880-as évektől költészettel és zeneszerzéssel is foglalkozott, s több
bánáti sváb dalt komponált. Lapszerkesztői pályafutása 1893-ban kezdő
dött. Akkor vállalta el a Südungarische Bauernzeitung (1893) szerkesz
tését. 1908-ban az ő kiadásában és szerkesztésében indult be a Neue
Torontaler Zeitung, amely 1909-ben Südungarische Rundschaura változ
tatta a nevét. 1917-től a Südungarisches Volksblatt kiadója és felelős
szerkesztője volt. A két háború közötti becskereki német újságírásban is
nyomot hagyott. 1920-ban ő szerkesztette a Neue Zeit napilapot és még
néhány német nyelvű újságot. 1925-ben egy német nyelvtana is megje
lent. Munkássága során a zene és lapszerkesztés mellett a bánáti néme
tek történetével is foglalkozott.
42 Más lapról nincs tudomásunk.
43 Lásd példányait a zrenjanini levéltárban.
44 Uo.
45 Például 1886-tól az Illustriertes Sonntags Blatt, amely négyoldalas heti,
szórakoztató képes melléklet volt, s főleg az ifjúság számára készült. Ké
pes rejtvényeket, verseket, érdekességeket közölt a nagyvilágból, továb
bá folytatásos tárcákat, novellákat. Pleitz volt ugyan a kiadója, de a stutt
garti Hermann Schönlein rendezte sajtó alá és jelentette meg. Valójában
Pleitz megegyezést köthetett Schönleinnel, hogy bizonyos összeg ellené
ben lapjából megfelelő példányszámot más alcímmel (Wöchentliche
Beilage zum Gross-Becskereker Wochenblatt) lásson el. így lett azután a
Wochenblatt melléklete, amelyet 1887-től az Illustriertes Unterhaltungs
Blatt váltotta fel, s melyet a stuttgarti Greiner és Pfeiffer cég nyomtatott
Pleitz részére. E melléklet időnként fejlécet változtatva az első világhá
borúig fenntartotta magát.
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1888 táján a lapnak volt egy Dér Landwirth című melléklete is.
Az említett állandó mellékletek mellett a lapnak voltak alkalmi esemény
hez vagy ünnephez fűződő mellékletei is. 1902. március 29-én alkalmi
húsvéti melléklete jelent meg (Osterbeilage zum Gr. Becskereker
Wochenblatt), ugyanaz év december 20-án pedig karácsonyi mellékletet
jelentetett meg (Weinachten-beilage zum Gr. Becskereker Wochenblatt).
Ezek megszűnését, példányok hiányában, nehéz pontosan behatárolni.
46 Az Országos Széchényi Könyvtárban 1918-ból a 39. szám az utolsó fel
lelhető példány. A lap 1919-ben is megjelent még Volksblatt néven. Az
általunk látott legutolsó (ismert) példánya 1919. június 21-i keltezésű.
47 Lásd a becskereki magisztrátus irataiban: 1851. december 1. 303-100
(Történelmi Levéltár, Nagybecskerek).
48 A Torontál első száma 1872. április 4-én jelent meg. Egyébként a bánáti
német sajtó történetének egyik fontos forrása Alexander Krischan: Die
Deutsche periodische Literatur des Banats. München, 1987

Tanárok és tanítók az újságírásban
1Németh Ferenc: Az Ungarischer Schulbote. Napló, 1995. március 29.
2Uo.
3 Uo.
4 Uo.
Rill József (1839-1909) módosi születésű tanító volt, aki a gimnázium
hat osztálya elvégzése után 1854-ben a verseci tanítóképzőbe iratko
zott. Miután azt befejezte, egy időre visszatért Módosra altanítóak. Ké
sőbb Lippán meg Vingán tanított. Pályafutása során a tanítóság
tömörítésére, érdekszerveződésére törekedett, s egyik hosszú távú célja
az volt, hogy kedvezőbb anyagi és szellemi feltételeket teremtsen a pe
dagógusoknak. Amikor végül 1867 decemberének utolsó napjaiban
Temesvárott megalakult a Délmagyarországi Tanítóegylet, abban Rill Jó
zsefnek is számottevő érdemei voltak. 1868-tól Schwicker Henrikkel
együtt szerkesztette az első pedagógiai szaklapot a mai Bánát területén,
a Nagybecskereken megjelenő Ungarischer Schulbotét. Eötvös József
akkori kultuszminiszter hamar felfigyelt a „tanítóvezérre”, s 1867 kará
csonyán beavatta a készülő iskolai reformtervezetbe, amelyre Rill csak
hamar megtette észrevételeit. Tanítónk külföldi tanulmányutat is tett
Ausztriába és Németországba. 1869-ben Eötvös felkérésére a budai taní
tóképző előadója lett. 1872-ben megalakította a Magyarhoni Tanítóegy
letek Szövetségét, amelybe száznál több vidéki tanítóegylet tömörült.
1873-74-ben a Magyar Néptanító című folyóiratot szerkesztette. 1874ben Független Polgár címmel napilapot indított, 1880-ban pedig megje
lentette a Magyar Pedagógiai Szemlét Az 1890-es években megyei tanfelügyelő lett.
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Rillnek impozáns a szakírói opusa. Roppant termékeny pedagógiai író
volt. Mintegy kétezer tanügyi cikket és ezer könyvismertetőt írt, azonkí
vül harminc jelentős pedagógus életrajzát dolgozta fel. Tucatnyi kötetet
is írt. Ipolyságon hunyt el 1909-ben.
Schwicker János Henrik (1839-1902) pedagógus, publicista és politikus
Újbesenyőn született, majd iskolái befejeztével a verseci tanítóképzőbe
iratkozott. 1865-ben tett tanári vizsgát, 1869-ben pedig a budai tanító
képző igazgatója lett. Később a budapesti műegyetem magántanára volt,
a 19. század végén országgyűlési képviselő is. Több pedagógiai, szépiro
dalmi és történelmi müvet írt. Ismertebb kötetei: A temesi bánság törté
nete (1861), A szerbek politikai története Magyarországon (1880) stb.
Munkásságának egy korszaka az 1860-as években Nagybecskerekhez
fűződött. 1857-ben került a Bega menti városba, ahol aktív szerepet vál
lalt annak társadalmi életében. Ott a Dunagőzhajózási Társaság titkára, a
Nagybecskereki Takarékpénztár tisztségviselője meg a római katolikus
hitközség elnöke volt. Az ő idejében épült fel az új (ma is létező) római
katolikus templom. Schwicker Nagybecskereken alapított családot: fele
ségül vette Nagy Ilonát, három gyermekük lett. Noha későbbi pályafutá
sa során eltávozott Becskerekről, mindig szívesen látogatott oda. Buda
pesten hunyt el 1902-ben.
5Uo.
6Uo.

7 Uo.
8 Uo.
9 Uo.
10 U o.

11 Lásd példányait a budapesti Országos Pedagógiai Intézet könyvtárában.
12 U o.

Ungarischer Schulbote, 1868. január 1.
Uo.
15 Uo.
16 Uo. Később áttért a havi megjelenésre.
17 Lásd példányait a budapesti Országos Pedagógiai Intézet könyvtárában.
13
14

18 U O.

,9 Uo. Kutatásaink szerint 1889 márciusában szűnt meg.
20 Ungarischer Schulfreund, 1889. március 15.
21 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
22 Uo.

23 U o.

24 Ungarischer Schulfreund, 1889. szeptember 15.
25 Utolsó fennmaradt példányai a budapesti Országos Széchényi Könyvtár
ban 1890-ből származnak.
26 Első száma a Torontál 1892. március 2-i számának mellékleteként jelent
meg. (Történelmi Levéltár, Nagybecskerek)
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27 UO.
28 UO.
29 Torontálmegyei Tanügy, 1892. március 2.
30 Torontálmegyei Tanügy, 1892. július 16.
31 Torontálmegyei Tanügy, 1892. augusztus 3.
32 Lásd példányait a nagybecskereki Történelmi Levéltárban.
33 Uo.
34 Uo. Scossa Dezső (1860-1920 után)
35 Torontál, 1895. január 12.
36 Lásd példányait a nagybecskereki Történelmi Levéltárban.
37 Példányait lásd a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
38 Torontál, 1896. január 8.
39 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
40 Uo.
41 Uo.
42 Uo.
43 Uo.
44 Uo.
43 Uo.
46 Uo.
47 Délvidéki Tanügy, 1913. június 1.
48 Uo.
49 Lásd példányát a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.

A leghosszabb életű bánáti magyar lap: a Torontál (1872)
1Híradó, 1931. április 5.
2 Évfolyamai legteljesebbek a nagybecskereki Történelmi Levéltár és a
budapesti Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében.
3 Torontál, 1872. április 4.
4 Uo.
5 Torontál, 1873. július 3.; Simonyi Mária (A magyar politikai sajtó törté
nete 1918-ig a mai Vajdaság területén. Logos, 2003) kutatásai nyomán
tudjuk, hogy a Torontál anyagi háttere biztosított volt, tekintettel arra,
hogy a kormány anyagilag támogatta. így 1892-ben kétezer-ötszáz,
1893-ban pedig háromezer-hatszáz forint támogatást kapott, később
1911-ben meg négyezer korona segélyt. Ugyancsak Simonyi Mária nyo
mán tudjuk, hogy a lap az első világháború végén 1000-1200-as pél
dányban jelent meg.
6 Torontál, 1912. június 1.
7 Uo.
8 Uo.
9 Uo.
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10 Uo.
11 Torontál, 1879. július 24.
12 Torontál, 1879. július 24.
13 Torontál, 1912. június 1.
14 Torontál, 1912. június 1.
15 Torontál, 1872. április 4.
16 Torontál, 1912. június 1.
17 Uo.
18 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1914. 1354.
,9 Torontál, 1912. június 1.
2o Uo.
2Í Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1914. 1354.
22 Torontál, 1873. június 19.
23 Torontál, 1909. április 10.
24 Uo.
25 Uo.
26 Lásd a Torontál első évfolyamát.
27 Torontál, 1901. január 19., január 23., január 25., január 29. stb.
28 Torontál, 1909. április 10.
29 Lásd a Torontál első évfolyamát.
30 Lásd a Torontál 1872 és 1879 közötti évfolyamait.
31 Torontál, 1873. január 2.
32 Torontál, 1875. május 20.
33 Torontál, 1912. június 1.
34 Uo.
35 Torontál, 1873. augusztus 28., 1873. augusztus 21.
36 Torontál, 1873. augusztus 14.
37 Torontál, 1873. október 30., 1873. november 20.
38 Torontál, 1879. április 24.
39 Uo.
40 Uo.
41 Torontál, 1876. január 17.
42 Torontál, 1912. június 1., 1879. július 24.
43 Torontál, 1912. június 1.
44 Uo.
45 Torontál, 1876. február 17-1876. június 15.
46 Lásd a Torontál évfolyamát 1879-ből.
47 Uo.
48 Uo.
49 1881 augusztusában écskai huszártisztek rágalmazása miatt Létmányi
kénytelen volt lemondani a szerkesztői posztról.
50 Lásd a Torontál példányait.
51 Uo.
52 Sz. Szigethy Vilmos: A vármegyeház kapujából. Újvidék, é. n., 59.
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53 Torontál, 1887. március 3.
54 Tallián Béla: Évi jelentés Torontálmegye állapotáról 1882. Nagykikinda,
1883. 12.
55 Torontál, 1882. május 11.
56 U o.

57 Torontál, 1912. június 1.
5« U o.

59 Lásd a Torontál 1882 és 1892 közötti évfolyamait.
60 U o.
61 U o.
62 U O .
63 U O .
64 U O .
65 U O .

66 Torontál, 1912. június 1.
67 Sz. Szigethy Vilmos: A vármegyeház kapujából. Újvidék, é. n., 54.
68 Lásd a Torontál 1882 és 1892 közötti évfolyamait.
69 Torontál, 1889. július 21.
70 Torontál, 1898. december 2.
71 Torontál, 1899. július 29.
72 Torontál, 1898. március 18.
73 Torontál, 1901. február 14.
74 Torontál, 1898. december 27.
75 Torontál, 1891. december 6.
76 Brájjer Lajos: A vidéken. Budapest, 1899
77 Lauka Gusztáv: Nagy Becskerek az alig múltban és jelenben. NagyBecskerek, 1886
78 Lauka Gusztáv: Őszirózsák. Nagybecskerek, 1889
79 Lauka Gusztáv: Az Amaczyak és Bubelinyiek. Nagybecskerek, 1888
80 Lásd a Torontál példányait a nagybecskereki Történelmi Levéltárban.
81 Torontál, 1892. január 24.
82 Lásd a Torontál példányait a nagybecskereki Történelmi Levéltárban.
83 Ugyanis 1892-ben rendezte sorait a torontáli ellenzék, és akkor döntöttek
egy ellenzéki lap, a Torontáli Ellenzék megindításáról.
84 A megye az ellenzék erősödését azzal fogadta, hogy a Torontáli napilap
pá alakította, mert azzal naponta reagálhatott az eseményekre, és egyéb
ként is a napilap mindig erős fegyvernek bizonyult a másképpen gondol
kodókkal szemben.
85 Torontál, 1912. június 1.
86 U o.

87 Uo.
88 Lásd a lap korabeli példányait.
89 Uo.
9° Uo.
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91 UO.
92 UO.
93 Torontál, 1898. május 25.
04 Lásd a Torontál 1892 utáni évfolyamait.
95 Uo.
96 Uo.
97 Uo.
98 Torontál, 1893. május 8.
99 Uo.
00 Uo.
01 Torontál, 1892. január 30.
02 Sz. Szigethy Vilmos: Torontáli fametszetek. Szeged, 1937. 49-50.
03 Uo.
04 Uo.
05 Torontál, 1890. november 2., 1891. május 24., 1891. október 18., 1891.
december 13. stb.
06 Torontál, 1892. február 27.
07 Torontál, 1892. augusztus 17.
08 Borovszky Samu: Torontál megye. Budapest, 1912. 275.
09 Torontál, 1892. november 22.
10 Torontál, 1894. október 19., 1893. december 7.
11 Torontál, 1893. május 8., Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest, 1982 II. k.
908.
12 Sz. Szigethy Vilmos: Torontáli fametszetek. Szeged, 1937. 51-52.
13 Uo.
14 Torontál, 1892. február 4.
15 Torontál, 1893. június 7.
16 Torontál, 1892. február 8.
17 Torontál, 1892. április 4.
18 Torontál, 1892. április 19.
19 Torontál, 1892. július 13.
20 Torontál, 1892. július 19.
21 A munkaviszonya 1893. augusztus 17-én szűnt meg.
22 Torontál, 1894. június 8., 1894. június 9., 1894. augusztus 22. stb.
23 Torontál, 1893. július 8.
24 Uo.
25 Torontál, 1895. november 19.
26 Torontál, 1893. július 8.
27 Uo.
2S U O .

29 Sz. Szigethy Vilmos: Torontáli fametszetek. Szeged, 1937. 52-54.,
Torontál, 1893. május 8.
30 Uo.
31 Uo.
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32 UO.
33 Társadalmi Lexikon. Budapest, 1928. 228.
34 Torontál, 1893. május 8.
35 Torontál, 1893. január 20.
36 Torontál, 1896. június 19.
37 Sz. Szigethy Vilmos: Torontáli fametszetek Szeged, 1937. 52-54.
38 Torontál, 1893. szeptember 13.
39 Torontál, 1893. szeptember 11., 1893. október 23., 1893. október 26.
40 Sz. Szigethy Vilmos: Torontáli fametszetek. Szeged, 1937. 49.
41Uo.
42 Torontál, 1895. augusztus 31.
43 Uo.
44 Azon a munkahelyen 1893. szeptember 16-án kezdett el dolgozni.
45 Sz. Szigethy Vilmos: Torontáli fametszetek. Szeged, 1937. 212-216.
46 Torontál, 1898. augusztus 9. A kötet egy példányát a budapesti Országos
Széchényi Könyvtár gyűjteményében őrzik.
47 Humoreszkeket írt, alkalmi lapot szerkesztett, s részt vett valamennyi je
lentős becskereki művelődési megmozdulásban.
48 Torontál, 1900. augusztus 31. Néhány kötete és számos novellája jelent
meg Bánátról, illetve a régi Torontálról.
49 193 3-ban a becskereki Híradóbán egy cikksorozatot jelentetett meg a bá
nátiakról.
50 Lásd a Torontál évfolyamait a 20. század elején.
51 Torontál, 1902. április 12., 1902. április 19., 1902. április 28. stb.
52 Torontál, 1908. július 6.
53 Torontál, 1899. augusztus 11., 1900. május 23.
54 Torontál, 1900. december 18.
55 A levél 1900. december 24-i keltezésű
56 Torontál, 1901. június 18., 1901. július 19., 1901. november 4., 1903.
március 21.
37 Uo.
58 Lásd a Torontál évfolyamait a századelőn.
59 Uo.
60 Torontál, 1917. június 14.
61 Lásd a Torontál évfolyamait a századelőn.
62 E két melléklete a lapnak olyannyira jelentős, hogy külön is foglalko
zunk vele.
63 Ez az utolsó (ismert) száma a nagybecskereki Történelmi Levéltárban.
64 Uo.
65 Uo.
66 Torontál, 1893. június 12.
67 Uo.
68 Torontál, 1893. június 28.
69 Torontál, 1893. június 12.
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170 Torontál, 1893. július 3.
*7>Uo.
172 Torontál, 1893. július 8.
>73 Uo.
174 Torontál, 1893. augusztus 18.
w Uo.
176 Torontál, 1893. július 8.
177 Uo.
17» Uo.
179 Lásd a Torontál évfolyamát 1893-ból.

K ét rövid életű német revolverlap
Becskereki magáncégek jegyzéke, 1880. május 22., 418. számú bejegy
zés, valamint Dohány Ignác korabeli hirdetése.
2 Uo.
3 Becskereki magáncégek jegyzéke, 1880. október 2., 427. számú bejegy
zés.
4 Torontál, 1880. december 2.
^ Uo.
6 U0 .
7 Torontál, 1880. december 9.
«Uo.
9 Uo.
10 Uo.
11 Uo. Maliász Antal Becskereken székelő magyar királyi adószedő volt,
akiről a Torontál még 1873. szeptember 11-én azt írta, hogy „köztiszte
letben és szeretetben áll”. így volt ez egészen 1874 nyaráig. 1874. au
gusztus 27-én adta hírül a Torontál, hogy „Mailász Antal m. kir. adótár
nok ellen Szencz Vilmos cs. kir. számtiszt az elöljáró szegedi kir. pénz
ügyigazgatóságnál hivatali kötelesség és hűség megszegése cím alatt vá
dat emelt”. Mailászt el is ítélték, s a becskerekieknél az addig megbecsült
polgár „a pénz manipulatio” miatt kegyvesztett lett. Tehát már mint ro
vott múltú egyén vállalta el 1880-ban a lap szerkesztését, s a Torontál ezt
azonnal ki is használta ellene.
12 Torontál, 1880. december 16.
13 Wochenblatt, 1880. december 11.
14 Erre abból lehet következtetni, hogy sem a Torontál, sem pedig a
Wochenblatt 1880. december 16-a után nem foglalkozott vele, nem em
lítette. Csak 1881. április elején jelezte a Torontál, hogy „újra feltámadt”.
15 Torontál, 1881. április 7.
16 A Torontál már 1881. március 24-én (a lap előfizetési felhívásának kibo
csátása után) hírül adta, hogy újból megindul a Gross-Becskereker Zei
1
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tung. Ebben az írásban a Torontál újságírója kósza hírekre hivatkozva azt
állította, hogy az újra beinduló lap szerkesztője Fein Mór zsidó tanító, a
becskereki izraelita hitközség titkára lesz. Ám ezt a hírt Fein Mór 1881.
március 31-én, a Torontál Nyilttér rovatában erélyesen cáfolta. Végül is
a lap szerkesztését (legalábbis névlegesen) a nyomdász-kiadó Josef
Lutsch vállalta.
17 Torontál, 1881. április 7.
18 Torontál, 1881. március 24.
19 Uo.
20 Torontál, 1881. április 7.
21 Becskereki magáncégek jegyzéke, 1882. január 4., 427/2. számú bejegy
zés. Arról, hogy Lutsch visszatért Mohácsra, lásd: Adressbuch . . .Wien,
1882. 84-98.
22 Torontál, 1881. május 19.
23 Uo.
24 Uo.
23 Uo.
26 Uo.
27 Torontál, 1882. január 19.
28 Torontál, 1882. március 23.
29 Torontál, 1882. május 25.
30 Torontál, 1882. július 6.
31 Uo.
32 Tekintettel arra, hogy több Fein nevű személy élt az idő tájt Becskereken,
s hogy a Torontál nem nevezi meg, kiről van szó, feltételezzük, hogy
vagy Fein Fülöp bérlőről vagy a már említett Fein Mór zsidó tanítóról
van szó. E dilemmára a választ csupán a lap példányai adhatják meg, ha
majd egyszer előkerülnek.
33 Majtényi Mihály: Szikra és hamu. Újvidék, 1963. 183.

A szerb nyelvű lapkiadás
1Debreczeni Bárány Ágoston (1798-1849) miskolci származású ügyvéd
volt, aki előbb költészettel, majd történelemtudománnyal foglalkozott.
Bánát első helytörténésze volt, történeti tárgyú munkái közül a két legis
mertebb Torontál vármegye hajdana, Buda, 1845; Temes vármegye em
léke, Nagybecskerek, 1848. 1825 tavaszán érkezett Begaszentgyörgyre,
ahol unokabátyja uradalmi ügyész volt, majd néhány évvel később már
Nagybecskereken találjuk, ahol a megye szolgálatába lépett. Ott a város
művelődési életének egyik kiemelkedő szervezője lett a 19. század első
felében: terjesztette a magyar könyveket, pártfogolta a színházat, részt
vett a kaszinó munkájában s tevékenységével jelentősen hozzájárult ah
hoz, hogy 1847-ben Pleitz Ferenc Pál regensburgi tipográfus nyomdai
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privilégiumot nyerjen. Miután 1847 őszén beindult Pleitz nyomdája, Bá
rány volt - saját bevallása szerint - annak első korrektora. E nyomda el
ső termékeinek egyike éppen Bárány Ágoston kötete volt.
2 Marko Jelisejié (1776 körül—1832) 1799 és 1805 között a nagybecskere
ki úgynevezett Normáliskola II. osztályának tanítója volt. Az első
becskereki színielőadások megszervezése is az ő nevéhez fűződik. Mű
fordítással is foglalkozott, és néhány külföldi müvet szerb nyelvre ülte
tett át.
3 Jevstatije Mihajlovié (1802-1888) író, jogász és megyei tisztviselő volt.
1849-ig szülővárosában, Becskereken élt, ahol kiemelkedő tisztségeket
töltött be a megyei adminisztrációban. Jegyző, városkapitány, majd ügy
véd lett, végül városi képviselő, egy ideig pedig a becskereki szerb isko
la igazgatója. Pályafutását a pesti bíróság tanácsosaként fejezte be. Iro
dalmi munkásságában (kezdetben) ellenezte Vük Karadžić nyelvújítási
törekvéseit. Tíz-egynéhány önálló munkája ismeretes.
4 Lásd Aleksandar Stanojlovié: Petrovgrad, 1938. 177., Leksikon pisaca
Jugoslavije, 1. Növi Sad, 1972. 183.
5Uo.
6Uo.
7 Aleksandar Stanojlovié: Petrovgrad, 1938. 189., Danilo Stajié próta
(1811-1878) író és politikus, a 19. század első felében több szerb nyel
vű lap munkatársa volt. Költészettel is foglalkozott, ám önálló verseskö
tete nem jelent meg. Az 1861-ben megtartott szerb száboron a becskere
ki szerbek érdekeit képviselte. 1867-ben megyei képviselőként memo
randumot terjesztett Torontál megye közgyűlése elé, amelyben kérte,
hogy a magyar nyelv mellett a szerbet is ismerjék el hivatalos nyelvként,
hogy a megyegyülés határozatait olyan nyelven fogalmazzák meg, ami
lyen nyelven íródott a konkrét beadvány, s hogy megyei tisztviselőként
szerbeket is alkalmazzanak.
Jovan Ristić-Bečkerečanin (1835-1910) 1858-ban kezdett irodalommal
foglalkozni. írásait jobbára a Danicábán jelentette meg. Becskereken
eleinte városi könyvelőként dolgozott, majd a szerb takarékpénztár alkal
mazottja lett. Összes müveit (novellák, drámák, regények) egy évvel a
halála után, 1911-ben jelentették meg.
8 Lásd a Letopis 1826. évfolyama előfizetőinek jegyzékét.
9 Lásd Dositej Mezimac című kötetében az előfizetők névjegyzékét.
10 Lásd Vük kötetében az előfizetők névjegyzékét.
11 Lásd a Novine serbske 1813. évfolyamát.
12 Lásd Rajié kötetében az előfizetők névsorát.
13 Az első (ismert) Becskereken megjelent szerb nyomtatvány Danilo Sta
jié: Njiova veličestva cár Franc Josif I. i carica Elisaveta u Ugarskoj i
smrt premile im kćeri, presvetle nadvojvodkinje Sojije meseca maja
1857. Veliki Bečkerek. Plajc, 23.
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14 Grčić nyomdájának megnyitását lásd a becskereki magáncégek jegyzé
kében, I. kötet. 259. 1884. július 19-én jegyezték be Julka Grčićet (Mališević) mint nyomdatulajdonost, meghatalmazottként pedig férjét, Sve
tozar Grčićet.
15 Svetozar Grčić (1851-1916) a nyomdászszakmát Triesztben tanulta ki,
ahol huszonöt éves koráig dolgozott. Akkor hazatért, és feleségül vette a
kamenicai Julka Mališevićet. Feleségével együtt eleinte (1882) könyvke
reskedést vezetett, 1884-ben pedig nyomdát alapítottak, amely csakha
mar a becskereki szerb értelmiség gyülekezőhelye lett. Gréiénél jelent
meg a Banatski glasnik (1885-1886) meg a Guslar című naptár (1895—
1899), de az első becskereki szerb újságok is: a Glas (1887), a Kolo
(1891-1893) akárcsak több becskereki szerb nyelvű kötet.
16 Aleksandar Stanojlovié: Petrovgrad, 1938. 78-79.
17 Jovan Skerlié: Istorijski pregled srpske stampe 1791-1911. Beograd,
1911. 55.
18 Jugoslovenska štampa (Referati i bibliografija). Beograd, 1911. 39.
19 Anali (Grada za bibliografiju jugoslovenske periodike). Zagreb, 1955.
262.
20 Dragoljub D. Čolić: Podaci o zrenjaninskim listovima (kézirat). Zrenjanin, 1973
21 Vasilije Đ. Krestié: Istorija srpske stampe u Ugarskoj (1791-1914). Növi
Sad, 1980. 304-305.
22 Dusán Popov: Bibliografija srpske periodike na tlu današnje Vojvodine.
Prvi deo. 1824-1918. Növi Sad, 1992. 29.
22 Uo.
24 Glas, 1886. december 24. (1887. január 5.)
25 A legteljesebbek a nagybecskereki Történelmi Levéltár példányai. (1-26.
szám)
26 Lazar Rákié: Jaša Tomié (1856-1922). Növi Sad, 1986. 96.
27 Vasilije Krestié: Istorija srpske stampe u Ugarskoj (1791-1914). Növi
Sad, 1980. 288.
28 Lazar Rákié, i. m. 97.
29 Lazar Rákié, i. m. 38.
30 Pavle Aršinov (1855-1930) író és tanár Jaša Tomié barátja volt.
31 Wochenblatt, 1887. január 8.
32 Torontál, 1887. január 6.
33 Glas, 1886. december 24. (1887. január 5.)
34 Uo.
33 Uo.
36 Vasilije Đ. Krestié: Istorija srpske stampe u Ugarskoj (1791-1914). Növi
Sad, 1980. 305.
37 Torontál, 1890. március 23.
38 Lásd a Glas fennmaradt példányait a nagybecskereki Történelmi Levél
tárban.
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39 Glas, 1887. június 27. (1887. július 9.)
40 Uo.
41 UO.

42 Glas, 1887. május 16. (1887. május 28.)
43 Uo.
44 Uo.
45 Glas, 1887. június 13. (1887. június 25.)
46 Uo.
47 UO.

Glas, 1887. február 7. (1887. február 19.)
49 Glas, 1887. február 14. (1887. február 26.)
50 Glas, 1887. június 13. (1887. június 25.)
51 Lásd példányait a nagybecskereki Történelmi Levéltárban.
52 Vasilije Đ. Krestić: Istorija srpske štampe u Ugarskoj (1791-1914). Növi
Sad, 1980. 305.
53 Aleksandar Stanojlovié: Petrovgrad. 1938. 189.
54 Glas, 1887. június 27. (1887. július 9.)
55 Torontói, 1891. május 17.
56 Lásd megőrzött példányait a nagybecskereki Történelmi Levéltárban.
57 Uo.
58 Vasilije Đ. Krestié: Istorija srpske štampe u Ugarskoj (1791-1914). Növi
Sad, 1980. 305.
59 Dusán Popov: Bibliografija srpske periodike na tlu današnje Vojvodine.
Prvi deo. (1824-1918). Növi Sad, 1992. 139.
60 Kolo, 1891. június 15. (1891. június 27.)
61 Kolo, 1891. június 22. (1891. július 4.)
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62 UO.

63 Kolo, 1891. június 29. (1891. július 11.)
64 Uo.
65 Kolo, 1891. július 20. (1891. augusztus 1.)
66 Vasilije Đ. Krestié: Istorija srpske štampe u Ugarskoj (1791-1914). Növi
Sad, 1980. 305.
67 Dusán Popov: Bibliografija srpske periodike na tlu današnje Vojvodine.
Prvi deo. (1824-1918). Növi Sad. 1992. 139.
68 Torontói, 1899. március 18.
69 Ezt hirdeti valamennyi példányának fejlécén.
70 Lásd fennmaradt példányait Budapesten az Országos Széchényi Könyv
tárban.
71 Uo.
72 Torontói, 1899. március 18.
73 Torontalski narodni prijatelj, 1. szám.
74 UO.
75 UO.

76 Torontalski narodni prijatelj, 2. szám.
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77 Torontalski narodni prijatelj, 3-4. szám.
78 Torontalski narodni prijatelj, 2. szám.
79 Ez az utolsó megőrzött száma a budapesti Országos Széchényi Könyv
tárban.
80 Lásd első számát az újvidéki Matica srpska gyűjteményében; 1906. júni
us 15-i, 6. számától kezdve jelent meg Becskereken.
81 Lásd a lap első számának fejlécét. Egyébként a lapról lásd még Sava
Palančanin: Revolucionarna i ratna štampa 1871-1945. Növi Sad, 1986.
49-50. Dusán Popov: Bibliografija srpske periodike na tlu današnje
Vojvodine. 1824-1918. Növi Sad, 1992. 55. Jeremija D. Mitrović: Građa
za istoriju i bibliografiju srpske periodike do 1920. godine. Beograd,
1984. 57.
82 UO.

83 Vasilije Đ. Krestié: Istorija srpske štampe u Ugarskoj 1791-1914. Növi
Sad, 1980. 462.
84 Uo. 463.
85 A költöztetés okairól lásd Narodni glas, 1906. június 15. Preseljenje
uredništva i administracije.
86 Lásd fennmaradt példányait.
87 Uo.
88 Narodni glas, 1906. június 23.
89 Uo.
90 Egy példánya a nagybecskereki Történelmi Levéltárban található.
9>Uo.
92 A naptárt lásd a nagybecskereki Történelmi Levéltárban.
93 Uo.
94 Krestié, i. m. 463.
93 Uo.
96 Krestié, i. m. 464.
97 Uo.
98 Wochenblatt, 1908. február 22.
99 Uo.
100 Sava Palančanin, i. m. 49.
101 Uo.
102 A Sava Palančanin által ismert utolsó szám az 1909 májusában megjelent
2. szám. Jeremija Mitrovié tudni véli, hogy a Narodni glas megjelenését
1909-ben a šidi Pravo naroda című lap mellékleteként folytatta.
103 Lásd példányát az újvidéki Matica srpska gyűjteményében.
104 Uo.
195 Uo.
106 Uo.
107 Uo.
108 Dusán Popov, i. m. 70.
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109 Lásd a lap nemrég előkerült egyetlen, 1914. január 5-i példányának fej
lécét.
1,0 Lásd a lap elleni perirat tárgyát: Okružni sud br. 2968/1915. Nagy
becskerek, Történelmi Levéltár.
111 Dusán Popov, i. m. 70.
112 Lásd a lap egyetlen fennmaradt példányát.
Uo.
114 Krestié, i. m. 361.
115 Lásd a lap 1914. január 5-i számát.
116 Periratát lásd: Okružni sud. br. 2968/1915. Nagybecskerek, Történelmi
Levéltár.
117 UO.
118 UO.
119

Uo.

A német nyelvű lapkiadás aranykora
Jokly Lipót (1829-1911) lap- és könyvszerkesztő, könyvkereskedő és
nyomdatulajdonos volt. Pályafutását feleségével, Schröter Rózával
Nagybecskereken kezdte, ahol öt évig (1863-1868 között) a zsidó fele
kezeti iskola tanítója volt. 1868-ban Jokly lemondott állásáról, és felesé
gével Kikindára költözött, ahol 1870-ig tanítóskodott. Akkor munkát
cserélt, és a Nagykikindai Takarékpénztár főkönyvelője lett. 1875. szep
tember 1-jén nyomdát nyitott, és október 1-jén beindította a Gross-Kikindaer Zeitungot (amely az ő kiadásában és szerkesztésében jelent meg),
később pedig még néhány kikindai lapot. (Nagy-Kikindai Közlöny,
Kikindai Híradó). Miután idővel kiéleződött a viszony a kikindai köz
séggel, 1883-84-ben Nagybecskereken telepedett meg családjával. Ott a
család többi tagjának segítségével adta ki a Südungarischer Grenzbotét,
majd annak folytatását, a Torontaler Pressét.
2 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
3 Uo.
4 Uo.
5Uo.
6 Torontál 1893. november 27.
7 Torontál, 1891. április 19.
8 Torontál, 1891. július 12.
9 Torontál, 1892. szeptember 30.
10 Torontál, 1893. december 1.
11 Torontál, 1893. november 30.
12 Torontál, 1893. december 1.
13 Torontál, 1893. december 18.
14 Torontál, 1896. január 20.
1
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15 Torontál 1896. április 22.
16 Uo.
17 Torontál, 1892. október 24.
18 U O.
19 Sz. Szigethy Vilmos: Torontáli fametszetek. Szeged, 1937. 66.
20 Torontáler Presse, 1898. február 20.
21 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
22 Torontál, 1893. októberé.
23 Wochenblatt, 1893. október 7.
24 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
23 Uo.
26 Torontáler Presse, 1898. február 20.
27 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
28 Uo.
29 Uo.
30 Uo.
31 Uo.
32 Torontál, 1900. június 28.
33 Torontál 1900. augusztus 4.
34 Torontál, 1900. július 16.
35 Torontál 1900. augusztus 4.
36 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
37 Uo.

38 U O .

39 Wochenblatt, 1908. január 4.
40 A Torontáler Zeitung Perjámoson jelent meg hetenként kétszer 1883 és
1902 között, Pirkmayer kiadásában.
41 Neue Torontáler Zeitung, 1908. január 2.
42 Uo.
43 Lásd a lap példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
44 Uo.
45 A Südungarische Rundschau első száma 1909. január 2-án jelent meg.
46 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
47 Uo.
48 U O .

49 Uo.
50 Uo.
51 U O .

52 A Südungarischer Volksblatt első száma 1917. január 5-én jelent meg.
53 Az egyesítést a lap alcímében is hozta: „Gross-Becskereker Wochenblatt
vereinigt mit dér Südungarische Rundschau.”
54 Lásd első számát a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
55 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
56 Utolsó ismert száma 1919. június 21-i keltezésű.
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57 Südungarisches Volksblatt, 1917. január 5.
58 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
59 Uo.
60 Ez volt a 24. száma.

Szakközlönyök
*Lásd első számát a budapesi Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményé
ben.
2Uo.
3 Egyes adatok szerint ebben a munkában vett részt Dániel László főjegy
ző, Jankó Ágoston tiszteletbeli főjegyző és Rónay Jenő akkori alispán,
de bizonyára mások is.
4 Lásd példányait a nagybecskereki Történelmi Levéltárban.
5 Lásd a Wochenblatt és a Torontál évfolyamainak hivatalos közleménye
it, hirdetéseit. A Wochenblatt annak idején többek között azért indult,
hogy a megye hivatalos közleményeit közölje, s csak néhány év múltán
nőtte ki magát igazi hetilappá.
6 így 1898-ban 265, 1899-ben 267, 1900-ban 280, 1901-ben 271, 1902ben pedig 290 száma jelent meg. A megjelenés mindig a leadott anyag
mennyiségéhez és fontosságához igazodott.
7 Első önálló száma 1903. július 2-án jelent meg, a becskereki Pleitznyomdában.
8 Bielek Antal 1903. július 2-án vette át a szerkesztést, tőle pedig Demkó
István 1915. július 15-én.
9 Lásd utolsó ismert számát a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
10 Marton Andor: (A) Torontálmegyei Gazdasági Egyesület monográfiája.
Budapest, 1896
11 Uo.
12 U O .
13 U O .

14 Uo.
15 Uo.
,6 Lásd példányát a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
17 U O .

ig Uo.
19 Marton Andor, i. m.
20 A Torontálmegyei Gazdasági Egyesület Értesítője, 1886. január 15. (első
szám)
21 Uo.
22 Lásd: A Torontálmegyei Gazdasági Egyesület Értesítője, 1886. január
15., 1887. december 1., 1887. január 10. stb.
23 A Torontálmegyei Gazdasági Egyesület Értesítője, 1886. január 15.
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24 Utolsó ismert példánya a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban
1918 júniusából való.
25 Hírlapjaink. Budapest, 1896. (A Torontálmegyei Gzadasági Egyesület
Értesítőjének rövid története)
26 Uo.
27 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
28 UO.
29 UO.
30 UO.
31 UO.
32 UO.

33 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IV. k. Budapest, 1896.
591-592.
34 Hegedűs János (1858-1923) termékeny közigazgatási szakíró volt. KisSzabadszálláson született, s fiatalkorában több helyütt jegyzősködött.
Noha később megvált ettől a pályától, munkásságának nagy részét a köz
ségi jegyzőkre fordította. Az ő kezdeményezésére indult 1890-ben a
Torontál megyei jegyzői szaktanfolyam, az első az akkori Magyarorszá
gon, amelynek előadó tanára volt. Közel negyven bibliográfiai tétele kö
zül, néhány szépirodalmi és történelmi tárgyút kivéve, valamennyi a közigazgatási szakirodalmat gazdagította. Nagybecskereki évei alatt (1889—
1907?) nemcsak a Községi Lapokat szerkesztette, hanem a Községi Közigazgatást (1895) és az Anyakönyv és Házasságot (1897) is. Miután
1907-ben nyugdíjazták, Becskerekről Budapestre költözött. Mezőtúron
hunyt el 1923-ban.
35 Torontál, 1890. augusztus 24.
36 Szalay József (1855-1917) református lelkész, lapszerkesztő és egyházi
író volt. Makón született, a teológiát Pesten és Edinburghban végezte.
1880 őszétől Nagybecskereken volt református lelkész. Az ő nevéhez
fűződik a becskereki református templom felépítése, a Keresztyén (1892—
1899) és a Keresztyén Evangélista (1900-1914) kiadása és szerkesztése.
A város művelődési életében is mély nyomokat hagyott: irodalmi este
ket, amatőr színielőadásokat szervezett, s részt vett szinte minden fonto
sabb kultúrmozgalomban. Számos egyházi kiadvány szerzője volt, s an
golból is fordított. Több egyházi és világi lap munkatársa volt. Az általa
kiadott lapok mellett cikkeit a Szabad Egyház, a Debreceni Protestáns
Lap s a Torontál is közölte. A Téli Újságnak 1885-86-ban volt a szer
kesztője. Nagybecskereken hunyt el harminchét évi lelkészkedés után,
1917-ben.
37 Torontál, 1891. december 6.
38 Lásd példányát a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
39 Németh Ferenc: A református templom. Családi Kör, 1995. november 9.
40 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
41 Keresztyén, 1891. január 1.
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42 UO.
43 Németh Ferenc: „Az igét hirdető írás”. Református Élet, 1991. 9.
44 Keresztyén, 1891. január 1.
45 Lásd a lap példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
46 Keresztyén, 1891. január 1.
47 Torontál, 1894. január 11.
48 Uo.
49 Uo.
50 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
51 Uo.
52 Uo.
53 Uo.
54 UO.
55 UO.
56 UO.
57 UO.
58 UO.

59 Keresztyén Evangélista, 1902. április 15.
60 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
61 Uo.
62 Uo.
63 Keresztyén Evangélista, 1914. november 25.
64 Uo.
65 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
66 Uo.
67 Ez áll a lap fejlécén.
68 Dániel által állt a lap közvetlenül a megye ellenőrzése alatt.
69 Községi Közigazgatás, 1895. január 3.
70 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IV. k. Budapest, 1896.
591-592. Balogh Károly: Emlékirat a Torontál vármegyei községi és
körjegyzői első magán tanfolyamról, melyfennállott 1890. év január ele
jétől ápril 30-ig. Nagybecskerek, Pleitz, 1890
71 Dániel László: A Torontálmegyei községi és körjegyzői tanfolyam év
könyve 1894-95. évről. Nagybecskerek, Pleitz, 1895
22 UO.

73 Községi Közigazgatás, 1895. január 3.
74 Lásd a lap példányait.
25 Uo.
76 Ez az utolsó fennmaradt száma a budapesti Országos Széchényi Könyv
tárban.
77 Lásd a lap fejlécét.
78 Lásd a lap példányait.
79 Teljes lappéldányára nem akadtunk, csak 1897. február 25-én kiadott 3.
számának címoldalát tudtuk fellelni Bottlik Iván budapesti sakktörténész
jóvoltából. Feltételezzük, hogy a Pleitz-nyomdában készült.
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80 Lásd 1897. február 25-i, 3. számának címlapját. Itt kell köszönetét mon
danom Bottlik Iván budapesti sakktörténésznek, amiért rendelkezésemre
bocsátotta annak fénymásolatát.
81 Torontál, 1896. október 21.
82 Caissa, 1897. február 25.
82 U o .

84 Berger: Schahjahrbuch, 1900. 126., 131., 146., 161.
85 Torontál, 1879. november 13.
86 Torontál, 1895. szeptember 10.
87 Torontál, 1895. december 14.
88 Torontál, 1896. május 19.
89 U o .
90 U o .
91 U o .
92 U o .
93 U o .

94 UO.
95 UO.

96 Torontál, 1897. május 18.
97 Lásd fejlécét, jobban mondva bekötött évfolyamának címlapját 1897-ből
a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
98 Anyakönyv és Házasság, 1898. 1. szám.
99 Lásd két bekötött évfolyamát (kötetét) a budapesti Országos Széchényi
Könyvtárban.
i°° U o .
lói U o .
102 U o .

103 Közgyűjteményekben 1898 utáni számaira nem akadtam.
i°4 Torontál, 1899. március 18. Itt említjük meg, hogy a Torontáli Népbarát
ötnyelvű (tehát ötféle) kiadványát tartalmi azonossága miatt nem tár
gyaltuk öt külön címszó alatt (noha formálisan nézve ténylegesen öt kü
lön címszóról van szó), hanem csupán két helyen: szerb nyelvű
(Torontalski narodni prijatelj) és magyar nyelvű kiadványánál (Torontá
li Népbarát), azzal, hogy ez utóbbinál beszámolunk a többi (román, szlo
vák és német) kiadásról is.
i°5 Lásd a Torontáli Népbarát békítő hangnemű cikkeit.
i°6 Lásd fennmaradt példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtár
ban.
!07 U o .
1°8 U o .
109 U o .

no Torontáli Népbarát, 1899. március. 1. szám.
in Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
112 Torontáli Népbarát, 1899. április. 2. szám.
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3 Torontáli Népbarát, 1899. május. 3-4. szám.
4 Torontáli Népbarát, 1899. november. 5. szám.
15 Nem tudni, mikor indult. A Torontál nem jelzi megjelenését. A budapes
ti Országos Széchényi Könyvtárban legkorábbi példánya második évfo
lyamának 17. száma, amely 1900. július 7-i keltezésű.
16 Lásd fennmaradt példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtár
ban.
»7 Uo.
18 Uo.
19 Uo.
20 Ez második évfolyamának 24. száma.
21 Lásd az OSZK Hírlap- és Folyóiratosztályának ún. régi katalógusában a
Kerületi Értesítő kartonját.
22 Többszöri próbálkozás után sem tudták a raktárban felkutatni példányát.
Az adott jelzésen csak az azonos című pozsonyi lap került elő.
23 Lásd katalóguscéduláját a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
24 Uo.
25 Lásd fennmaradt példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtár
ban.
26 Uo.
22 Uo.
28 UO.
29 UO.
30 UO.

31 Uo.
32 Uo.
33 Uo.
34 Uo.
35 Uo.
3* Uo.
32 Uo.
38 Ez az utolsó fennmaradt száma a budapesti Országos Széchényi Könyv
tárban.

Az ellenzéki sajtó Stassik Ferenctől Várady Im réig
1 Torontál,
2 Torontál,
3 Torontál,
4 Torontál,
5Uo.
6Uo.
7 Uo.

1892. július 11.
1892. szeptember 29.
1893. június 8.
1892. július 11.
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» UO.

9 Uo.
10 Uo.
11 Uo.
12 Uo.
,3 Wochenblatt, 1892. augusztus 6.
14 Uo.
,5 Torontál, 1893. március 21.
16 Uo.
17 Torontál, 1892. szeptember 19.
18 UO.
19 UO.
20 UO.
21 UO.
22 UO.
23 UO.
24 Torontál, 1892. november 12.
25 Uo.
26 UO.
27 UO.
28 UO.
29 Torontál, 1892. szeptember 19.
30 Csuka Zoltán: Elhervadt újságlapok között. Reggeli Újság, 1936. novem
ber 22.
31 Uo.
32 Torontál, 1893. január 1.
33 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1903. IX. k.
327.
34 Kalapis Zoltán: Egy becskereki jurista teljesítménye. Magyar Szó, Kilá
tó. 1987. december 26.
35 Torontál, 1893. január 19.
36 Torontál, 1893. január 31.
37 Torontál, 1893. március 6.
38 Torontál, 1893. március 11.
39 Uo.
40 UO.
41 Torontál, 1893. március 13.
42 Uo.
43 Uo.
44 Torontál, 1893. június 5.
45 Uo.
46 Torontál, 1893. június 8.
47 Torontál, 1893. június 9.
48 Torontál, 1893. november 24.
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49 UO.
50 Torontál, 1931. április 5.
51 Első számát lásd a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
52 Uo.
53 Uo.
54 Torontál, 1901. november 18., 20., 21., 22., 23., 25.
55 Torontál, 1902. január 10.
56 Torontál, 1902. február 3.
57 Torontál, 1902. január 10.
58 Lauka Gusztáv: Miért hallgattok?Torontál, 1902. január 30.
59 Torontál, 1902. január 25.,1903. január 17. stb.
60 Torontál, 1902. január 27.
61 Torontál, 1902. június 17.
62 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
63 Uo.
64 Uo. Sándor Mihály vezetéknevét 1903-ban Schlesingerről magyarosította.
65 Uo.
66 Uo.
67 Torontál, 1927. augusztus 15.
68 Uo.
69 Uo.
70 Uo.
71 Wochenblatt, 1908. szeptember 26. (A lap írja, hogy nem jelenik meg
többé.)
72 Ez a 62. száma.
73 Wochenblatt, 1908. szeptember 26.
74 Lásd példányát a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
75 Torontál, 1905. április 22.
76 Torontál, 1905. április 25.
77 UO.
78 UO.

79 Torontáler Volksblatt, 1905. április 22.
80 Uo.
81 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
82 Uo.
83 Torontáler Volksblatt, 1905. április 22.
84 Ez az utolsó fennmaradt száma a budapesti Országos Széchényi Könyv
tár gyűjteményében.
85 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
S6 Uo.
87 UO.

88 Unser Blatt, 1906. október 7.
89 Küst Josef: Die Anfánge des Buchdruckers und Zeitungwesens in Banat.
Wien, 1953. 120.
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90 Torontál, 1912. szeptember 30.
91 Uo.
92 Uo.
93 Uo.
94 U o .

95 Torontál, 1910. október 3.
96 UO.
97 UO.
98 UO.

99 Torontál, 1915. október 22.
100 Uo.
101 Későbbi számára közgyűjteményekben nem akadtunk.
102 Példányait lásd a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
103 U o .

104 Torontál, 1906. október 2.
105 Lásd példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
106 U o .
107 U o .
108 U o .
109 U o .

no Megjelenésének pontos dátumát nem ismerjük.
in Lásd fennmaradt példányait a budapesti Országos Széchényi Könyvtár
ban és a nagybecskereki Történelmi Levéltárban.
112 U o .

113 UO.

114 Torontáli Híradó, 1912. január 5. (2. szám)
H5 Torontál, 1912. szeptember 30.
116 Ez a Torontáli Híradó 1911. május 24-i 41. száma és november 18-i 91.
száma.

Egy „ különösködő tartalm ú”folyóirat: a Fáklya-Világ (1903)
1 Egyetlen ismert példányát, 1903. december 1-jei számát Budapesten az
Országos Széchényi Könyvtárban őrzik.
2 Folyóiratának címlapján is Dalos Daniként tüntette fel magát, akárcsak a
Torontóiban is.
3 Lásd az 1931-ben végzett népszámlálás adatait, illetve kartonjait a nagy
becskereki levéltárban. Guttmann Dániel kartonja az 1433-as számot vi
seli.
4 Uo.
5 Lást a Torontál évfolyamait az 1900-as évek elejéről.
6 Lásd Torontál, 1903. július 25., július 28., augusztus 8. stb.
7 Torontál, 1903. augusztus 8.
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8 Torontál,
9 Torontál,
10 Torontál,
11 Torontál,

1903.
1903.
1903.
1903.

augusztus 14.
augusztus 27., szeptember 5.
november 11.
november 28.

12 U o .

13 Lásd az első szám címlapját (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
14 Lásd az első szám tartalmát.
15 U o .
16 U o .

17 UO.
is U o .
,9 U o .
20 U o .
21 U o .

22 UO.
23 UO.

24 Tükör, 1938. november 30.
25 Fülep Lajos levelezése /. (1904-1919). Budapest, 1990. 251. (Lásd
Gyenes Viktor 1912. január 19-i levelét Fülep Lajoshoz.)
26 Torontál, 1904. október 1.
27 Tükör, 1938. november 30.
28 Uo.

Színházi lapok
1További kutatások még fényt deríthetnek újabb színházi lapokra. Az
1918 előtti becskereki színházi lapokról csak a Torontál és a Wochenblatt
tájékoztatja a kutatót. Esetenként igen szűkszavúan. Méghozzá azért,
mert a hangsúly az előadott darabok méltatásán, bemutatásán volt. Hi
szen az érdekelte leginkább az olvasókat, a közönséget. Könnyen meg
történhet, hogy az egyébként megbízható helyi sajtó ilyen okok miatt át
siklott egyik-másik színházi kiadványon. Az 1918 előtti nagybecskereki
magyar színjátszás múltját egyébként nemrég Káich Katalin dolgozta fel
(A nagybecskereki magyar színjátszás története és repertóriuma
[1832-1918] 1-11. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2002-2003).
2 A Bohém Újságról elsőként e sorok írója adott hírt. (Lásd: N. F.: A Bo
hém Újság - egy ismeretlen zrenjanini színházi lapról. Magyar Szó, Ki
látó. 1988. január 16.) Újabb említését lásd Lakatos Éva: A magyar szín
házi folyóiratok bibliográfiája (1778-1948). Budapest, 1993. 23.
3 Torontál, 1900. szeptember 11.
4 Torontál, 1900. szeptember 5.
5 Torontál, 1900. szeptember 4.
6 Uo.
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7 Torontál, 1900. szeptember 29.
8 Első előadásukról lásd Torontál, 1900. október 3. Az egész színi évad
programját pedig Torontál, 1900. szeptember 11.
9 Torontál, 1900. szeptember 29.
10 Uo.
11 U o .

12 Torontál, 1900. szeptember 12.
13 Torontál, 1900. október 13.
MA „Bohém asztal rendező bizottsága” 1900. október 11-én a Torontálban
így indokolta meg az asztaltársaság megalakítását: „Régen érzett hiányt
akarunk pótolni most, az első három hónapos évad alkalmából. Meg
akarjuk alapítani a bohémé asztalt, mely minden pénteken összejönne a
színi előadás befejezése után, s néhány órát töltene együtt gond nélkül,
vidáman. A bohémé asztal tagjai, társulatunk színészei és színésznői s
mindenki, aki őket nemcsak a színpadról, a festett világból, de a valóság
ban is meg akarja ösmemi.”
15 Torontál, 1900. október 13.
16 Torontál, 1900. november 14.
17 Uo.
18 Torontál, 1900. október 13.
19 Torontál, 1900. október 6.
20 U o .
21 U o .
22 Torontál, 1900. október 29.
23 Lásd róla bővebben Németh Ferenc: A Fülep család Becskereken. Híd,
1995. 4-5. szám. 308.
24 Széki Andor tárcáit lásd Torontál, 1900. február 8., március 14., március
15., április 30., október 6., november 27. Hogy a Nagybecskereki Hírlap
segédszerkesztője volt, lásd Torontál, 1902. február 14.
25 Torontál, 1900. december 27.
26 Fülep Jenő György a Bohém Újság kiadása iránti beadványa. 1900. októ
ber 16. (19.208. jkv. sz.)
27 Torontál, 1900. október 13.
28 Torontál, 1900. október 29.
29 Uo.
30 Uo.
31 Uo.

32 U o .
33 U o .

34 Torontál,
35 Torontál,
36 Torontál,
37 Torontál,

1902.
1902.
1902.
1902.

szeptember 11.
szeptember 30.
október 1.
október 2.
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38 Torontál, 1902. október 3., október 4., október 5., október 7., október 8.,
október 9. stb.
39 Torontál, 1902. október 3.
40 Torontál, 1902. október 2.
41 Uo.
42 Színészed Lexikon. Szerkesztette Németh Antal. Budapest, 1930. II. k.
772.
43 Uo.
44 Torontál, 1902. november 17.
45 Torontál, 1902. november 24.
46 Torontál, 1902. december 4.
47 Torontál, 1902. október 11.
48 Torontál, 1902. november 26.
49 Torontál, 1902. szeptember 16.
50 Torontál, 1902. október 18.
51 Torontál, 1902. október 20., október 24.
52 Torontál, 1902. november 5.
53 Nagybecskereki Hírlap, 1902. november 6.
54 Torontál, 1902. november 29.
55 Torontál, 1902. december 1.
56 Torontál, 1904. október 5.
37 Uo.
58 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1893. II. k. 791.
59 Uo‘
60 Magyar Életrajzi Lexikon. (Főszerkesztő Kenyeres Ágnes). Budapest,
1891.367.
61 Színészed Lexikon. (Szerkesztette Németh Antal). Budapest, 1930. 156.
62 Torontál, 1904. október 15.
63 Torontál, 1904. október 10.
64 Uo.
65 Uo.
66 Uo.
67 Lakatos Éva: A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája (1778-1948).
Budapest, 1993. A helytörténeti munkák közül sem az 1966-ban megje
lentetett Zrenjanin monográfia, sem az 1938-ban kiadott Petrovgrad mo
nográfia, de Milleker 1933-ban közzétett becskereki helytörténeti kötete
sem ismeri.
68 Torontál, 1904. november 2.
69 Torontál, 1904. október 19.
7° Uo.
7>Uo.
72 Uo.
73 Torontál, 1904. november 2.
74 Uo.
171

75 Torontál, 1906. március 21.
™Uo.
77 Uo.
78 Torontál, 1906. április 30.
79 Lakatos Éva, i. m.
80 Torontál, 1906. március 22., március 23., március 26. stb.
81 Torontál, 1906. március 26.
82 Uo.
83 Torontál, 1906. március 30.
84 Uo.
85 Torontál, 1906. április 13.
Uo.
87 Torontál, 1906. április 30.
88 Banatska periodika XIX. i XX. véka. Zbomik radova. Uredile dr Vesna
Matović i mr Marija Cindori. Beograd, 1995. 307.
89 Torontál, 1910. szeptember 15., szeptember 24.
90 Torontál, 1910. szeptember 27.
91 Torontál, 1910. szeptember 24.
92 Uo.
93 1911. május 2-án fejeződött be becskereki vendégszereplése.
94 Torontál, 1911. november 4.
95 Torontál, 1910. szeptember 27.
96 Torontál, 1910. szeptember 15.
97 Uo.
98 Torontál, 1910. szeptember 29.
99 Uo.
100 Torontál, 1911. szeptember 28.
101 Uo.
102 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1914. XIV. k.
637.
103 Torontál, 1911. szeptember 28.
104 Torontál, 1910. szeptember 27.
105 Torontál, 1910. október 3.
106 Uo.
107 Torontál, 1910. szeptember 27.
108 Torontál, 1911. április 1., május 2.
109 Torontál, 1911. április 6.
1,0 Lakatos Éva: A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája (1778-1948).
Budapest, 1993. 87. Itt kell megjegyeznünk, hogy Lakatos Éva nem jel
zi, hogy a Nagybecskereki Színház 1910 őszén és 1911 őszén is megje
lent.
111 Torontál, 1911. április 6.
»12 Uo.
1,3 Torontál, 1911. november 4.
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114 Torontál, 1911. május 8. A hír szerint befejeződött a Polgár-féle színtár
sulat hatesztendős nagybecskereki működése.
115 Torontál 1911. november 4.
"6 UO.
‘17 UO.
“ 8 UO.

‘‘9 Uo.
120 Torontál 1911. november 3.
‘2‘ Uo.
122 Torontál 1911. szeptember 28.
,23 Torontál 1911. október 9.
124 Lakatos Éva: A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája (1778-1948).
Budapest, 1993. 40-41., 54., 92., 188., 205-206.
‘25 Uo. 55-56., 131., 239-240.

Alkalmi újságok
1 Szegfű Sándor: A nagybecskereki római katolikus árvaház története
1878/9-1914-ig. Nagybecskerek, 1914. 9-10.
2 Uo.
3 Uo. (Azt, hogy Stassik is közreműködött a lap szerkesztésésben, lásd
Torontál 1882. július 6.)
4 Uo.
3 Uo.
6 Torontál 1882. július 6. A népünnepély egyébként összesen 1002 frt. 10
krajcárt jövedelmezett az árvaház javára.
7 Uo.
8 Uo.
9 Uo.
10 Torontál, 1893. június 7.
“ Uo.
12 Uo.
13 Torontál 1893. június 19.
14 Uo.
15 Torontál 1893. június 23.
‘6 Uo.
‘7 Uo.
18 Torontál 1898. február 23.
19 Torontál 1898. január 25.
20 Torontál 1898. február 16.
21 Torontál 1898. február 23.
22 Uo.
23 Torontál 1899. február 15.
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24 Torontál, 1899. január 20.
25 Torontál, 1899. február 4., február 15.
26 Torontál, 1900. január 16., március 1.
22 Torontál, 1900. január 16.
28 Torontál, 1900. február 24.
29 Torontál, 1900. március 1.
30 Lásd példányát a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban.
31 Torontál, 1900. augusztus 3.
32 Torontál, 1900. augusztus 6.
33 Uo.
34 Gutenberg, 1900. augusztus 4.
33 Uo.
36 UO.

37 Ez az egyetlen 1918 előtti becskereki alkalmi lap, amelynek példányát
kézbe vehettük.

Lapalapítási kísérletek
1 Simonyi Mária: A magyar politikai sajtó története 1918-ig a mai Vajda
ság területén. Logos, 2003. 176. Simonyinál olvassuk, hogy „Torontál
vármegye főispánja már 1885-ben levélben értesítette a miniszterelnö
köt, hogy Nagybecskereken Nagybecskereki Hírlap címmel új lap indul
majd.”
2 Uo.
3 Lásd a szerző tulajdonában lévő röplap szövegét.
4 Torontál, 1887. november 10.
5 Torontál, 1891. július 19.
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SZERKESZTŐK, ÚJSÁGÍRÓK;
LAPOK, FOLYÓIRATOK

Szentkláray Jenő

Rónay Jenő

Szilágyi Albert

Sz. Szigethy Vilmos

Szalay Jó zsef
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©ínlatoing. jum Sflwnncmcut bcficlOcit.
^lbgefcficn von ben űflgemeinen J^fntcrciTcn ifi bic ®cfbrberung afleö 9iiijjliđ)cu, fent ocn allét fPo lttif
itub 2 3 ellctriflif, bét ^auptyoecf biefeő 2)latte0, toeldjer burd) fctyneílc íBerbrcihtng aííer Slnotbnungen,
gegenfeitiger Scbűrfiiifje, nnb beö bábuid) petöorgegangencn ÜÜerfe&rö, ganj ftdjcr erreidjt wirb. 3)er ge*
ferttgte Unternetymer glaubt burd) bie £>erauöaaí>e btefet íöíáttcr nid)t nut cinem n>cfentlid)cn ©cbűrfniffe
bet l£imoof)ner Nagy-Becskerek's ju cntfpred)en, fonbem lebl ber Uebcrjcugung, bafj, ba blefelbcn audj
bic berfc^icbcnen Sntereffcn beö grofjen, gcfegneteit Toroniúlcr Somitatcb berü^ten, aurf) bie )üemof)net
bcffclbcn biefefl Jungc Unternetymcn frcunblicf) unferftiifecn leerbcn.
CDaö 2Bod)enMatt (nad)?lrt unb ftornt beö Slraber átunbfdjaftöbtattcö) *crfállt in 2 Slblfjcilungcn, bevett
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«») r'cffcntlidjc S'anfeöerjlattungen, Vliifforbcrunacn unb Ál>arnungcu;
7) 'v’llle jBcrfauföanjeigett fd)ultenfrcier íöcíijjtmgcu aue freier -Jninb, al3: •ítáufcr, ©runbftitcfc, 5ü3eingárten ic.;
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iVatoriotlcu, SJiftuaUni, (SJctranfc aflcr ?lrf, unb anbeve Cöcacnitanbe betrerrenb. meldtc
i>w

A Nagy-Becskereker Wochenblattes megjelenését beharangozó röplap
(1848. december)

A Torontál első számának fejléce (1872. április 4.)
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Samstag den 7. Juni 1856.
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Nro 16 .

Samstag den 17. April 1858.

8 . Jahrg.

A Gross-Becskereker Wochenblatt fejlécei

Torontálmegyei Tanügy.
A „Torontál*4 melléklete.
III. árfolyam.

M e g j e l e n i k m in d e n ^ z o in b a 'o n .
R o v a t v e z e t ő : ( ío c k l e r L a jo s .

Torontálmegyei Tanügy

20-ik saim.

„ TORONTÁL
czim alall megjelenendő magyar hetilapra.

t ö b b s z ö r v o lt alknlm unk u lapokban o lvashatni

m e g y én k elle n in té ze tt am a m e g ro v á s t: „ h o g y m egye

érd e k e in k elő m o z d ítá sá ra , hiv atalos v a g y m u g án h ird e té se in k k ö z lé sé re nem ulupilunk eg y inagyur lapot, d e c cz élra
n ém et lap h asá b ja it v e ssz ü k ig é n y b e !“
E tá m ad áso k k ö v e tk e ztéb e n

k e z d e tt

han g o sab b an

n y ila tk o z n i

a v id é k

kb z d h n ja

h o g y T o ro n tá lb u n e g y k ü zg a z d á sz u li, társadalm i, de k ü l ö n ö s e n n m e g y e é r d e k é b e n e g y h e t i l a p

az ir á n t:

n lu p ila s s é k .

E z óh aj az ó ta ncin c sö k k e n i; de inkább crö sb ö d ö ll. — A z é rt „ Ü g y e i m e t k é r ü n k 1“
F ig y e lm e t
íc tila p ,

e

jö v ő jé n e k

néhány
so rsa

sor

v é g ig

fu tására ,

m inthogy

az o k b a n

u m egindulandó „ T o r o n t á l "

c z im ü

v a n le té v e .

N incs m e g y e az o rszá g b u n ,

m ely

v isz o n y ain ál fogva a többi m eg y ék tő l annyira k ülöinbözö volna m int

T o r o n tá l; — s n in cs m e g y e a m elyben é g e tő b b s z ü k s é g lenne eg y m a g y a r
V álság o s id ő p o n th o z értü n k ! — az u to lsó k ét év an yagi csap á sai
a n n y ira : h o g y je le n le g é r z é k e tle n e k v a g y u n k m inden m ás irán t, —
E z é rt e g y to ro n tá li lapnuk m eg in d u lá sa ,

a

mi

lap

m e g je le n ésére,

szellem i é le tü n k re

nem

m ár tovább nem h a la s z th a tó !

ininl T orontóiban.
is

vissza h ato tta k ;

p o litik a ? !
ső t hivuthozva je le n le g a m egye

k ö z v é le m é n y é re , b á trá n k im e rjü k m ondani, h o g y e néh án y év ólu te rv b e n álló lapot az ég ető sz ü k s é g é rz e te szólítja
lé tre , s h isszü k I h o g y uzl fenn is fogja lurlani.
T e k in tv e e m e g y é b e n a n a g y te rje d e lm ű te rm e lé st,
n k ö z e ljö v ő b e n h ivatva le o n d u rr a :

hogy

tek in tv e fö ld rajz i fekvését, m elynél fogva székhelye

a k eleti k e re sk e d é sn e k k ö zp o n tjáv á váljék, — m ár c sak em e szem pontból

is e g y ily lap n ak n a g y é s fo n tos le e n d ő je lee n d . A z é r t : m eg fo gjuk v itatni u fö ld -, k é z - és g y á rip a r m inden k érdését.
A s z á llítá si é s k ö z le k ed é si m ó d o k at s e sz k ö z ö k e t s ez ek hiányait.
K özölni fo g ju k u fő v á ro si de leg in k á b b u vidéki p iu c z -ü z lc l kiim itntásuil s t. b.
F ig y elem m el k is é rjü k e m e g y é b e n a n ép oklulás ü g y é t, u m űködő vagy alakuló tá rsu la to k jó té k o n y e g y e 
s ü le te k m u n k á sá g á t, uz e sz m é k e t h ig a d ta u s k iv áló lag gyukorluli irá n y b a n ecsetelve.
M egyei bizo llm án y i g y ű lé se in k m e n e té t h i v e n

és fe rd íté s

n é lkül e csetelve s uz elő fo rd u ló fonlosubb

tá rg y a k u l jó e lő re tu d o m á sra hozni rő lö re k v é sü n k leend.
S z ig o rú u n felü g y eln i a m e g y éb e n n e ta lá n elő forduló visszu é lé se k ellen,

k ö v e llc ssrn c k

el

azok, m egyei

tisztv ise lő in k v a g y b á rm e ly m ás k ö zhivatalban lé te z ő k állal.
Továbbá hozzuk

a

hivatalos

és

m u g án h ird elé sek e t

tu dom ás

és

m iheztartás

vé g ett.

Am i p e dig a lap

szép iro d n lm i tá rc z u ré s z e l illeti, igy ek ezn i fo gunk, h o g y élénk és rövid dolg o zato k u l k öz ö ljü n k ; sz ó v a l: fölörckvésünk,
h o g y c lap m inden, fő le g a vidéki b irto k o s, földm ívelő, k e re sk e d ő , g y á ro s e lü lt sz ü k sé g essé, k e re s e tté v á ljé k ; ig y e 
k e z v é n h o g y ö n álló an tá rg y ila g o s g y a k o rla ti irá n y n y al és szellem ben m inden ré s z r e hajlu llu n ú l: i n t s e n , tunácsoljon,
ső t

ró v jo n

is

o lt

uhol

k e ll.

H ogy m e n n y ire le szü n k hív ek ad o tt Ígére tü n k h ö z, a zt m ajd m e g fogja m ulutni u k ö v e tk e z é s.
M egjolcn u lap Á p r i l i s 4 -é n az o n tú l m inden c s ü t ö r t ö k ö n

e g y ívnyi lurlalommul.

E lő fiz e té s i fe lté te le k :
E g é sz é v r o .......................................................... 6 ft. | Fél é v r e ................................................................ 3 ft.
A b e k ü ld ö tt h ird e té se k m inden ny elv en k ö z ö llc tn i fognak.
A z e lő fizetések h é rm e n te s b e k ü ld ése k é re tik . — Hal e lő fizetett p é ld á n y után egy tisztelet péld á n y já r.
H azai lapo k k al c s c re v isz o n y b u ó h ajtunk lépni —

s a c se rc p é ld á n y o k azonnali m egin d ítá sát k é rjü k .

K ell N u g y -B e c s k c re k e n , 1 8 7 2 —ik évi Máre.ziushó 1 5 -é n .

Vuchetich Endre ,

Balás Frigyes,

fAuiunkatán.

Előfizetési felhívás a Torontóira (1872)

A Torontál első szerkesztőségi helyisége
a Pest városához címzett szállodában volt

Előfizetési árak:

Szerkesztőségi iroda:

ireT" ■: r T O R O N T Á L » S s
politikai és társadalmi napilap.
:Dr.BrájjerLajos. M
«*joi«™
ik»todenn«]
d*j»Zápolyautcu1.
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Torontál, már napilapként,
a Bauer-féle házba költözött

x4

Balliére Sándor segédszerkesztő
levele 1900-ból

A Gross-Becskereker Wochenblatt két képes mellékletének fejléce

WoöDbrcötfrel, 5. 3anuar 1917
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A n u l

I.

Amicul poporului din Torontál
O rg A ii

e c o iio in ic .

F e n tr u

p o p o r u l

a g ric o l.

R e d a c t o r r e s p o n a a b il:

C o la b o r a t o r p r im :

Andrei Marton, s e c r . r c u n . a g r . cu m .

Jacob Rajiu.

A pare de opt orí ín an.

Prefiul de prenumC-raftune pre an 1 H.

Apare in limba ungara, romána, germána, sérbá ?! slovacá.

A Torontáli Népbarát román nyelvű kiadása

Temesvár, 189*. J ia a ir 5.
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Nekünk tnnitó-embereknek kétszer van esztendőnkini újévünk:
szeptember l-én és január első napján. Azt, mint tanítók ünnepel
jük. emez pedig Hzért ünnepünk, mert emberek is vagyunk egyúttal.
I)c minthogy bennünk a ta n itd és ember egymástól elválaszihatlnn
valami. mindkét esetben, n társadalmi szokáshoz hiven leszámolást
tartónk önmagunkkal, úgy is mint tanítók, úgy is mint emberek.
Az azonban tény, hogy n leszám olás jellege az uj tanév kezdetén
inkább tanítói, január elsején pedig túlnyomó részben polgári szó-

3oícf #ill,
futrtmiurfnia.
----Ai o—
VA:---ROCl
szi::i.-í«ia

* t m a n a k M Oki

H ri
Tanévünk elején számol vetünk a múlt cselekményeinkkel
és megállapítjuk a jiivő tanév teendőit, úgy mennyiségileg, mint
minőségileg is. Ilyenkor a mérleg: fiz öntudaton M k iiu m e n t. S
minthogy ezzel tanítóságunk javarésze — Istennek hála — rendel
kezik. a leszámolást — bár lényegileg nehezebb — mégis könnyebb
nek erezzük.

G r.-D et*km k. 1908.
tfrtreii n Sir B<4‘ int eitintniđmi til 3rj.j t>.«1 Vliil

Délvidéki Tanügy

Ungarischer Schulbote

llngarifdier Sdnilfreunb.
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B a trr í r l a l i g t r 9 H t » i r t a i f | brr $ t r r t a : Kari B aadaa. iah a a a B aaibaeh, Jóban* B in f y . Jákob BáayaL Joocf Fereb,
■ á r ts Flacbor, S . H t ü e l , Goorg J a a e se r , S t e f a a K aoflaaaa, Kari K rauaihaar, Frlodricb K r ia e r . lu d w ig le b la a o .
‘ í N oaatadt, G eorg P o traock . Jakab S e b őn k . Goorg S c h if e r , Kari S c h k ffe r, Jákob S c k fia ich ea . A d a a S ch w an feld tr.
Dr. L H alaricb S o b w tc k tr, Heiarlcb TIIL Ladwlg Tlocb, J. U n terrheiner, J. P e tr r W iener.

dírbigtnrt doh Michael Eisler uub J. L. Viszkocsill.
C iM ria t am 1. nnb 15. ( i n d it lt n SNenate auf rtnen
aa|(B O egta O n a n fe n a a t unb fpfltt Idmmi 3n0rflung in’C
tani g u j iib r ig K fi-, balbjabrig I K. í . 19 .
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8ÍI,
Ungarischer Schulfreund

Felkérjük a „Torontál14 t. előfizetőit éa pártfogóit, miutári szeretett és tisztelt alispánunk, Zombori Rónay esküvő
jére egy emléklapot szándékozunk kiadni, 50 krnak a kiadó
Pleitz-féle nyomdába beküldése mellett, aláírókat és megren
delőket szerezni szíveskedjenek.
A megrendelések és az azzal járó Összeg beküldése, a
díszes kiállítás tekintetéből, május 5-ig kéretik eszközöltetni.
A kitett összeget szíveskedjék póstautalványon küldeni,
s a szelvényen a megrendelők nevét és czimét világosan kiirni, hogy az emléklap megjelenése után azonnal megküldethessék.
Ugyanez alkalommal felhívjuk Zombori Rónay alispánunk
barátait és tisztelőit, hogy ez emléklapba szánt minél rövidebb emlékirataikat szintén a kitűzött napig beküldeni szí
veskedjenek.

P le itz Fór. Pál,

Lauka Gusztáv,

a „Torontál*4 kiadója..

a „Torontál” szerkesztője.

P le itz , N .-b ec ék er ek , 1887.

Felhívás a Rónay-emléklap kiadásának támogatására

* Uj lap. Lapunk múlt számában jelzett
„Gr.-Becskercker Zeitungé megszületett. A
kiállítása csinos, mi mindenesetre nem a szer
kesztő, hanem a kiadó érdeme. Nézzük a
szerkesztő érdemét. A lop béltartalma egy
általán elárulja a szerkesztő irodalmi szegény
ségét. — Lehet valaki jé adétárnok, ki érthet
a p é n z m a n i p u l a t i ő k b o z , de ebből épen
nem következik, hogy az minden irodalmi
képzettség nélkül szerkesztő is lehessen, mi
ről úgy a raondalszerkezet, irály és az egy
másra halmozott helyesírási hibák elég bizo
nyítékot szolgáltatnak.

A Gross-Becskereker Zeitung
megjelenésének híre
(Torontál 1880. december 9.)

* A T o ro n tá le r B o té ciimü hetilap
múlt vasárnapi számában „Wünsche und Beschwerden* rovat alatt „Mehrere Eltern* alá *
Írással közzétett csikkben panaszolják czikkirők, hogy mintegy három hét óta a gyermekek
izzadtan s felbevülten térnek haza a kisded
óvodából, minek következménye a meghűlés
és betegség. Czikkirók utána járván a dolog
nak azon tapasztalásra jutottak, hogy a gyer
mekeket már 3/4 11 órakor öltöztetik és szere
lik fel, s ekként miután a nem mindenkor
pontos cselédek csak 11 óra után mennek
érettök, nem csoda ha fél óráig is várakozni
kénytelenittetvén az uralgó enyhe időjáráshoz
képest amúgy is túlságosan fűtött óvodai he
lyiségekben, magokat meghűlik.
A Torontáler Boté írásai több sajtóvitát váltottak ki
(Torontál 1882. március 23.)
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P50>yKp£
10 notypa.

H a u iH M

OflroBopiiH ypenHHK : fl. M ijJipBaHOB.

y pe^yje: ypeijHBaMKH OAŐop.

ype/-,HMLÜT06' h í flM iiV i^ p a u H ja JWagybecskerek, Kinyizsi utca.

nocra/ia je CHawaH cjiaKTop no/iHTHHKor, i<yAT\piiOi m ;iontipfeAHor >KHBOTa.
K a o y CBHMa ocia.niM 3eM/taMa, Tano
h c to H y yrapcKoj. na h nocenue y
Hac Cpóa, mTar-ma je BpuiH/ia 5/iaroT30p3H 33AaTaK Ha CBHMa HapOAHMM
no/bHMa n onaj onnr/ieAHH HanpeAaK.
Kojn ona>KaMo, y NHoroMe HMa Aa ce
y n n m e y 3ac/iyry ,ie/ioBai-by oioöoAH e

n p e T n jia T H H U H M a .

Ha noMeTKy HOBe roflHHe moammo
Hame AOcaAaiUhbe uehbeHe npern/iaTHHKe Aa oÖHoae n p e irm a ry , a Ayx<HHKe
Aa cBoj Ayr HeoA/io>KHO noAMHpe. Moammo c p n cn e KyATypHe n npnDpeAHe
ycTaHOBe Aa Hac noM orny M aiepuja/irio
m MopaAHO. Mo/immo CBe OHe, KOjHMa
c p u e Kyua 3a cpncKOM npocBeTOM n HapoAHMM HanpeTKOM, Aa ham n p n ^y cbojnM noBepenteM m CBojoM npem.'iaTOM.
BenMKHM HaM je TpyAOM no m /io aa pykom, Aa oap>khmo jih c t Ham Ha bmch hh , Aa My M3BojyjeMo Hajyr.neAHHje
MecTo MeJjy npoBHH u n ja /in hm ahctobhMa. H am üa/bH caM o n p ero p an paA 3abhch oa r c r a , Aa jih je Ham e ApyűJTBo
CBecHO CBoje AywHOcm: Aa oőhjihom
npeTruiaTOM noM orHe CBoj o p ra n , Kojn
je Tora paAH Ha CBeTy Aa épMHe HapoAHV 6pnry. H am naponHii a h c t moh<p

TepeT, jep je cn p e sa Bao
| cnpoM aujH nje eAeMeHTe, Aa CBoj Aap h
: HCKycTBO no3ajMe jaBHOCTH npn pe! m aBaH jy bbikhhx h kophchhx no/iHTHHkhx nHTatba, Te cy Ha Táj hbhhh oim eI heHH jaBHH HHTepecH. y HanpeAHnjHM
I 3 eMrt.aMa LUTaMna je noTnyHO oc/1060■ JjeHa th x cnoHa h Ha Táj h bh hh je
TaMO OMoryheHo, Aa CBawnja
pew h
Ha3op npoönje y jaBHocT h Aa ce ynoH ac ce y r/iasnoM Tnne KyjiOiypHU
Tpe 6 n npn pemaBaH>y no/iHTMHKnx npo3nanaj m iaM rie. jep Ham /ih c t HHje
ÖAeMa. y MecTo Aaicne, Aa ce nocnynO/lHTHHKH H je f je Te>KHLLlTe Ha>khmo CTeseHHM MCKycTBOM, Ham a anaAa
meM paAy o ko rioAii3an>a HapoAHe KynHe Aa HHje 36pncana KayuHjy, Beh jy
Type. KaAa AaK/ie oenewHMO Hame ciaje saK noAHr/ia h to ca 20 xnn>aAa
H O B n m ie npeMa
ho bom
33ko h ckom
KpyHa Ha 50 xn/baAa KpyHa! O a ca^a
npeA/iory, h h h h m o to He Ha ocHOBy
he Aatcne y jaBHocrn MohH Aa 3Őope
no/iHTHHKHx, neh m » cto npocBeTHHX h
caMO őoraTam H!
eKOHOMCKHX lipHHUHna.
H a o k ce ao caAa Kayunja AaBa/ia
U e jio yrapcKO ja B n o Mtbehbe, hoh y oŐAHKy rpyHTOBHe yKibHJKŐe, oa
BHHe, ycTaHOBe, ai^ hobhh caőop, BoAe I caAa ce c bm x 50 XHn>aAa KpyHa Mopajy
o k o T o r n m a i b a h ijn>yhy őooóy. taK O
y roT onoM h o b u v m o r o i k h t h y ApwaB-

mTaMne.

!
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Ii HenpaBeAaH

OrnacH ce Han/iahyjy : hb jcABH cry6au,
no 8 noTypa, a naflaa crym ~ .........
no 5 női. no KBaApaTHOM m
3a npnnocnaHO nnaha cc 20.
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Iltiiiiiin ii|>njaTe.binia.
JaiiiumhiiM

ftpojoa

,.Ti)poiiTA.icKor nap o jtio r :

npnjoTC.ba- noKpehcjioiiođ j u c t ii npywnno npiuiiny |
cDeciiOH parapv. ja naóanit ceöii iipnjnTiiy

r io jb o n p n u p e A iia

K p o u iiK ti.

<I>rtJ3ll4>IIKOBaibU UIIHB. - KejlHUipeibC Cll pBIIOM — 0
raperHim jcKapmta. — Caeeioeaib'! o nojnsaihy mc.is n
Kyje.be. — EKCiioprnpaibc aaI,apcKor ujckb y Ibpurpnj. — MjeKapcKc aujpyrc.

cühkom

Jóm iiam jc iotodo coiuta y CBeacoj najiem .
Ka kő co roTono y CBaKoj Kyliit pa3.iero.ia ncce.ia
n e c n a : „Bnno Bcce.niT le^oBjen«0, a
i: „.đ«)jnhimo._ aonecV .jep
? In in
I- ■*
«•»-»».» _
~i
"i »
.-khjoct, j a n a c je y ay n ja 'o ecao , jcp jOMktnr iie najy n m e j a co po3rpcjy, to j a cooje cbbkiijoiiociitii ynyTcroa. n iiobc npoiia.incKC »3 CKOiiOMitjc: |
jaim i.e ópiirc bccojiih necnoMa — n o p ej 'iaimiue
pyjnora — pocicpyjy.
a.m he p a jo ycry unni jiceia cdiimo mnm w.innmiMa
.laiiamn.iiM jaiiOM iotobo ce n 110311a 3a
Kojiiun je ciirp. j a on.ie.Men.yjy jy m y n cpue
6ep6e, uero ce biiko bcIiiiiiom y n o jpyjiv ny.ba.
y3pOK jc OBOSIO 4>II.IOKCOpa, KOja jc rOTOBO cuc
iiamcra napúja.
uim orpaje y jpacaBii ynm im ua „Illxo jiiK.ia na BiiK.mu nc.iu n ap o jn a iioc.ionnna. na thko je ii ca
Mojiimo jaK.ic enc iiamc npnjarc.i.c, j a nac
iiamiiM CBCTO.M. Ilaymio je, ja ce Jia.io iioTupcmi,
na ásó ce ne jo cn e nocBCjncüuo. jcp cBnnn 'icctiit
y onoM n o j \ 3ehy cuojiim 'i.iamiima noriiojiory.
p a je n nal;e ccön noc,ia y to j a ne a.m 6ap ne—
jc.bOM n cbciicm inmnpa ay Jia.io noTKpcii.icimja.
V Jle.i.-lic'iKepeny. Ifi. Majna IS99.
IIoiiito ja n a c iicxa npr.iiora ii 'iucTor onna,
no'ieiiio BimapcKii inncKV.iniiTii npaniiTii oTpoBiia
V iimc y p e .iiin in r u ii ii |iiM a in u i" iiu r u .ió n p • :
nnlia. Cmi cmo mii yocpeim. j a cy ooana imha
upaoo yönjcTBO no 3jpao.be •loncmjc. na iiiuik
ra TpomiiMo. iiomcm nejinjio óo.ber. y iiajnoniijo
A n jo p .lla p r o u ,
npe.Me no'icmo jo n o cim i npiiMopcnn unna, — r.io
mjHiiK n a iiu iM 3 ii.i p y ic , l u n i i i n p i n t } p iu in n . .
cc jóm •Hi.ioiicepa mije yiiyK.ia — a.m jc to koo
■iiicto minő 3a »in.to Tpnja.io. jcp ra 6c3jymmi
nininpii tbko iicKoapniiic otpotnm.u xcmíiskiim co.iiim.i
K ó r já n llo n o ititIi.
ii öojajia, j a cy o j 1 xeKTa iianpann.iH 20 .vcktíi
iiCKor óyhKypnma, to je M .io m cii|)omauihk yvKiiwn—
r.in n in i i:i*p.'.iiniK .
jyhii ra. u.inTiio y coojiiM kiibotom
.la 6u ce obokom ■Ki.nn-niKori.my ct.i.io na
nyT, jo n e o jo 3c»ia.i.. caöop np.io cTpor 3hkoii
npoTiio npaB.bcnor onna. Te cy y cmiic.iv oBor aa-

n Kopitciiy 3aó o D y .

Torontalski narodni prijatelj

Oraacn panvnajv re no fi muri. 0 | rnsre
D^-TV omiKin
!.
*m ^er 11.1,1 a no

ta t" nwéan jcAennyr ncAe.1,110 (cjrío.

FHC

Hen» je ona. 3» ArcTpo-VrancKT.
II* nexj ro.iuiiy 4 ♦.
ne no ro.inüo 2 ♦.
3e Cpfiii|y (y epcApy)
na roAimy I0xnua|ia
ro.mHe 6 xnuepa.

na uo

A'nnin m.-vl.v ro

npoTll.iaTa

lJeuarprKy.
U eii.iii.iakcua iin c n ne ríj. 11majy ce.
tlojr.iniin Apujeau cr.jy III nou-i.

OAroBopHH ypeflHMH: 4P- é m h i raBp M na.

I'oj. I.

y Bc.i. Bcúiccpeicy, 18. (30.) anpiuia 1887.

Bpoj 16.

Glas

PyKonHCM
.i.y ypcAUiiinTBy, a u p c tiu aT a

lacu aAMHuucT|iut(Hji( pH o « u

IJeHa je aa Aycipo-yrapcKy:

OraacH
ce pii'tyiiajy uo í> non. aa cBauy
iip rry uuiiKiix caoiiu; a a x u r c c lu a h a
III) 30 IIOB. CBHK1I nyT.

3a CpÍHjy:

K
llp o j

O

J

I

llc in a h cii

Q

ró«, i.

y Hcji. Be'iKcpciíy 20. jyua (11. jy .ia ) 1801.

11.

* iipitainjy.

IIiíjcAiiiin Gpojenu eTajy 10 hód.

noiryu.yjy, II oiiAa im jc >iyAO iu to cc jcAiia Dapaoa. 1In ai;o jc khkbmx iipuronopa K óhju
n a Apyry Mopa ociipTiiTii, iiitu Mupajy o cnoiie to cy ón.ui .íii'iiie upnpoAC, ua uo Toxe uucy
.lom uHaj Gpqj uh cc iiuiucm AircTy iia- paAY yaajaum i pau y n a b o au tu . A.iu oiiau je nu uorAit m ia u i iioBccmmKor nna'iaja.
H|ílliy.je IIJIBH <ICTII|IT.
H o c upciienosi cy uoTpeGe jiauier napoAa
ea (.-mm upupoAuo, u n ó u pnAuumt jeAue u
liiUH Ul'KpCTHl'MO. . K onuu oiíchllliacllO, AH Apyre yeTanoBC iiopajy cT.ajaTu y u]inpoAuoj Bche óiiBiue, AeJOFpyr uapoAiie rnaoje niMpu,
Ki- Tamio ii:ua:iim i u ad he cc i-ruparii raApjcAtui u Apyiyi,^ce u o p a jy y aajauuo a AyJKiiocTit nap. y>iiiTej.a uuoroCpojHirje.
KIUIUM l'llojoil AH OAI'OUOplI aaXTfllllllll II 110- IIOTIIO
je iiü.iaKO nocTnj:
IIcTC AyHíuucTii je nap. ymiTcxcTBO Mopaio
o,v
TpCÚIl CBijjlIX ■lUTU.THIlil.
•niapu o Kojiij jc p c i. npiiMiiTii ua cHoja n.ieha, bah o iu a j e upnca pa
( ' iiiij>noAi cuuciul.y mo;i;cmo pel.it ah o k i UJTO ÓM ce. j;
poAiio, Aa cc iiopa.to aa iic tc h cupcxaTH. jl.0biiacao. iuia Ou ce oueun.iu
ciiujc oGchau.c iiciiyiui.iii. Kha cc yaiiy y uú- cuu yapoiiu i
cacaiio tomc, nap. iukoju h y iiuiexcT oy cy
.icaiiuc Tora paauiiTKa. A.iu
aii|) TcuiKol.e na icoje cnatoi .iiict y uowcTiiy
upuuaAa-ia u Bel.a npana, je p a)>khoctii Oea
iian.umu, oiiAa 11 mi uokcm o ó n m uaAoBo.inu upiiAMUOM mije un iiaucpa óiua. a nopcA Tora n]iaB.T n nópaTQO UHi'Ae ueua. i l yuuTexcTBO
|ieay.nuTyvi. Koju je uuiu a u c t aa 0110 i:|ihtko to mi upucTop oioix ]ic,;ai;a ne Aonyiuta. /I.0- jc Ta up&Ba aaKo aa ceóe tb k o ii aa mKO.ty
n|ie.'ie imcTurmi.
iio.i.uo j c To, ah je raj luuoiuaj tv . t c jc Tpa/Kii.io, y Moity cc n or.iCAaaa n.croBa npo,l,a raj |ie:)y .iarar őyAe jniu nuuoA.uuju, u y x n o ;ta cc Tai;o ypi'Aii, Kami Gu n ocnyxno G yhena cnecT. Uo tu njiaBa cc uucy uo rza AaTH,
eTujil jeAimu ao oA-aiua iiuluiix miTa.iao.a.
a Aa ce AocaAamiaa npana cBcuiTCHiitKa ne
oiioj cnpcii, pa.ni Kője je a nuniiKao.
tfa Tu yiio.LiuíHMo i' bc pOAOxyúe kjk.ii ii :i
OGe mpii.c yerioioin- m iajy Aa iiopaAC na OKpn.c. C Tora je c bcuitciictbo ii ycTajazo y
MecTa, tiiko ii na oko.iiih c , ii:t|>i><iiiTo liaK eiioje iiajiOAiiuj
iipociiem , ah thko oóeaócAe najioA oópauy tiix npaua, je p ce ouo m ije u o n o uaAoeiuaiini.e iipcni.iuTum ;c. k ojuua 1. jy .ia uc- n n.eioiiy GvavI.moct. Ilpua im a ah cnpcMii
MiipiiTu ca íioBiiuaua. II tb k o j c a o u u o ao
Tii'ie ii|iCTii.uiTa. ah »au ce na Bpeue jiiae c ciiojc miToMiie aa xiihut . Aa Gyay aApauu n cvKoGa, je p jcAnii cy TpHxu.ui ono, iuto hu
upeTii.iaToM aa Apyry uenipT i:iu;o Ou iui ce paoóupuTii .i .vau. Aoópn Cpőii n xpnuihanii. iipnuaaa, a Apyru cy GpauHAii ouo, u ito cy
•llll'T II Apyie UCTIipTII TU'IIIO 1101IIO piCmilllU.aTlI. g tp y ra iiopa upny y pa.iy nuTiioiiohn, a uoc.ic hmoah; jcAun cy cc ocBpTaau na upomiocT, a
ysio.i.aniiMo iiapoMiiTti iianic cueiuTemiiie, cuoje nc)iue na nncmiii tiix np.imia ne.ior uei;a A pyni cy ymipa-tu cooje uoiJeAe ua OyAyhym iT exe u TproBiic, ah cc aayaiiy oko cKyn- oApaianaTii, y ueiiy je Mopa npna uoTiiusta- iiocT. 11 Táj c.yiioú je Gno ucnaGejKau, a no
.1,101,11 iionnx ripe.Tit.iaTiniKa.
raTii. 1I>iixoii [iha rpeóa Aa jc aajcAnmimi u Toue ii oupaDAaii, je p cc accuao ouo, iu to ce
y iio x íu iaim oue iipeTiiaiiTiiiiKc iiojn mm ai:o ciiaitii aa c.cóe. paAU, nao iuto paAC ABa oGinmo AcmaBU, kha ce cyKoGc ABa cyupoTua
A yryjy aa npiiy ucTDpT, ah iiiim iuto iipe OKU y íAaiui eiiauo aa ccőu na u o n e r anjcA- iiaMexa; kua jeAiia ycTaiioBa TpeGa Aa ycTynu
uoiu.i.y iijieTii.iaTy, miaué l.eiio mi oGyoTammi
mcctii Apvroj, it.ni xa jo j nopeA ccGe Gap ao-

II03U B HA H l’kTII.lATS.

iiniTii. Táj

Kolo

EIsfizetÉsi ar heíyoEn es tidenen:

szerkesztőséi és kiadotmaiai.

Egészévre. .

Nagybecskerek, Melencel ut 2.
Ide inUeendtk a lau szellemi
és kereskedelmi uéern í-rintd
Asszes kAzleménjek, megke
resések it elAfitelések.
politikai, társadalmi es. közgazdasági lap.

Telelőnsíim: 250.
Meglelonlk hetenként kétszer:

1

FeíelAs .azerkeaztfi és kiadótulajdonos:

szerdán és szombaton‘ délután 5 órakor.

j

Kanizsa Armh.

Nagybecskerek, 1912.

11? évfolyam , 2. szám.

Lapzirta

délután 3 érakor.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Péntek, január 5.

mányail Budapesten és Szegeden v égezte; a ügyi bizottságnak és elnöke a torontáli megyei
j o g o t: Pozsonyban hallgatta, a hol 1873-ban m unkapártnak.
É r te sü lé sü n k sz e rin t leg k ö ze leb b m éltó
. Niaybecskerek. január o. ' állam tudományi állam vizsgát telt. 1873-ban T o-

B
áró Taííiáp:JB
éía. ;
i

1

Torontáli Híradó

I bf

Oítlo.I.

^crkv-B-.-kerek: Maree 1S‘>9.

ftoínflc I.

Toroitálsky Priatellndn.
P r • rol'n Ikev.

•liotpodársky óasopis.
//f»tlpove<ln v re d a c to r:

H I« t d > •polupraiviviiiW :

AadreJ Jlartoa. i. t. o.

S a n a e l P a a lla jl.

V y c lu K ií r o é ite S Itrát.

i V e d p la t n á r e n a n a c é l y rok 1 i>

v wfctráw, m —ck— elmwkse. rwweskee a irkákh í jazyki.

A Torontáli Népbarát szlovák nyelvű kiadása
I. évfolyam.

Nagybecskerek, 1907. január 1.

1. szám.

ItöGÜBECSKEDEKI ERTESITO

R magyar r zenl korona országai Vasutas Szöoetség nagybecskereki kerületének közlönye
A k e rü le t ta g ja i e lap o t ingy en k apják. [

M egjelen ik h a v o n k in t eg y szer.
Felelős szerkesztői
I
E l ő f i z e té s i d ij:
j
Sze rk e sz tő sé g é s k ia d ó h iv a ta l:
S Z IG E T I K Á R O L Y . I
N em ta g o k n a k e g é sz é v re 4 k o ro n a , i
N ag y b ecsk erek , H u n y a d i-u . O rsó -h áz.

Nagyobb közleményeink csak a szerkesztőség beleegyezésével, kisebb közleményeink a íorrás megnevezésével vehetők át.

Nagybecskereki Értesítő
10 3 * szám .

.N agybecskerek, 1'JlO. m á ju s 7., szom bat.

V. év fo ly a m .

A torontálmegyei;;és az 'alföldi; fUggétlenségi' ós^ 48-as ;"párto k , (pátalos 'közlönye;
SíT
fii ( ti.

■' .■
■
■
■E lőfizetni ú r :
. . . . to koron. ;
íire
. . . 10 „
i F.Krhdrd
• Z.7« uám áll a BU<>.

\. ,
. .
• • • *

■»

SzcrtcHzlönég: Oímnázluui-ntca 10.

A magyar kultúra ünnepén.
■i. ,.

.t

Nagybccskerúk.'mújus 7.

( — ) ü n n e p ü n k v a n . S z é p é s ig a z ü n 
n e p ü n k . A Toronlálvármeyyei M a g y a r Köz
művelődéi Egyesület h o ln a p ü n n e p li n e g y e d s z á z a d o s f e n n á llá s á t, m ű k ö d é s é t . AJ
H u s z o n ö t e s z te n d ő 'e lv é g re n e m so k ,
n e m n a g y id ő . D e h a te v é k e n y , h a s z n o s
é s e r e d m é n y e s ' m u n k á r a - te k in th e t v is s z a
.... 0T !)-,
V.T/V r-yy
!: ki'?' ' p r !h e , ő

•••

:| '

Felelős szerkesztő

i;

iUaUíhÍTatall l(frag«t«5| ELEK ZSJGMOxjl,

<-i

j,U Á d etó w k ..ilJjH ín b Ú B ss«rüit .k S s Ó i y é t i ^ e k .,
, M e g jelen ik , n a p o n k in t .d é lu tá n 5 , ó r a k o r ,

ji

m e g fe le l, a z ,; f ő le g a z u to ls ó h é t é v p tá^az,
e g y le t é lé n . á lló ' v e z e tő s é g d ic s ő s é g e é s
é rd e m e . '.'N e m Jan kó ' Á g o s t o n , '1 n e m d r.
Vinczelúdy E r n ő ' é é " 'n é v .■'Som fai' J á n o s
e g y é n is é g é t é s é r d e m é t k is e b b ite n ő k , h a n e m
m a g u n k a t,' h a a h ó ih á p i ■ü n n e p - 'a lk á lim b ó l
e lh a llg a tn é k n e v e ik e t é s a z e lis m e r é s z á s z ló 
j á t ;n c g 'n e m h a jta n o k ' e lö ltü k J
A '' n u g y b e c s k e re k i' é s "m ás,’ e 'm e g y é tíe n ‘*máF'..1löbIp
h e ly ü tt m ű k ö d ő e s n é p s z e r ű S z a b a d L i-

Délvidéki Újság

',í Sierk.M jtőúéfl tel«{öú»úiq: 203.’!
iíodót.” — / l V II. E d w á 'rd * N a g y b r i'iá .á iá 'é s
Íro rs z á g .: k ir á ly a , - I n d ia c s á s z á r a .:1841-; n o v e m b e r-.'9 jé ii s z ü l e t e t t .- — A z- ö s s z e s ; a iig o l
é s ir 'l a p o k k ü lö n '1g y á s z k ia d á s t ‘'a d ta k . “ Á
te m e té si • s z é f la rtá 's r á . ó r iá s i 'é ló j(eszülele£e<
| e s z u p H . ; i ^ '(F e reD Č yJ ó z s e f
re g g e l;!-tá v ira tila g k if e je z te r é s z v é té i é s - a
te m e té s e n
.^ aló , k é p v is e lő ié v e l- v m e g b iz ía
F e r e n c : F e r d in á u d t r ó n ö r ö k ö s ! . 7 ‘
r

:

• > <>

" "

V

" :

1903. DECEMBER 1.

** ^ ELSŐ SZÁM.

M E G JE LE N IK M IN D E N H Ó N A P B A N .

F Á K L Y A -V IL Á G ,
AZ IGAZSÁGOT SZOLGÁLÓ IRAS.

III.Í A

K J AI >J A ’

DALOS DANI.

ÁRA 35 FILLÉR,

.N e m

t » ír t < * r n

n n ^ lio m A ly m o t iA k
im in k .

ii

lA r u n ^ .

iím m ii

k ü M a
k < llö ii
t o iu

A „FÁ K LY A -V ILÁ Q "

m l

ki

e lír n i

> m 1m , h o ^ y
• '*

m i

P v .lio U ji'if f t

k * h t y » * n ir ll-

t’M ‘K 4 k < w n

G o m io ik o / .t íim

v iIA fc jo in > if, u l i o l
v ü A ^ m ii

ü l

m y n t iiin n i

n » im l* » n

0«
vem
hví

«'>* » 'r r . e l *

in o g n ik o t t u m
c iv u r ,
fK a x v t lg u t

Ke

&

t(tf»

t in jn ir .

előfizetési dija, félévre

2 korona* tacfy

összeg Dalos Dani, Nagybecskerek d in re k ü ld e n d ő piejf.

Fáklya-Világ

PO LITIKA I N A P IL A P
N A G Y B E C SK E R E K . 1904. JA N UÁ R lő .

Linyacsky-féle ház.

PENTEK

8

Felkérjük azon t.
előfizetőinket, akik az előfizetést
még nem nyitották meg , de küliinősen azokat, akik előfizetési dija kk a l hátralékosak, hogy ezeknek

T. előfizetőinknek!

N E G Y E D IK É V F O L Y A M 11. SZÁM.

■

relelüi »2írkc$i(.:

II

S A N D 0 R.M 1 H A L Y.

|
jl
a
|

Elfifizetéii Arak:
egon ovro 20 korona, félévre 10 korona,
negyedévre G korom, egy hdra 2 korona.
Egyea aailm ára 8 fillér.

A ezubadelvilpárt program ijába ik- I zóbb szkepszisnek, amely Tisza Jstván
\ tattu a szolgálati és vezényleti nyelv- | gróf miuisztereluök korm ányalakításit
I uek a viszonyoknak megfelelő és előre és programmját fogadta. Szörnyű kép a
\ megállapítandó határidő alatt fokozató- jövőből:
jövőből: tehát Magyarország e büszke
sün magyarrá való tételét. Ezzel szem
' előretörő
............. nemzeti' lllanTiiiábn
!
kllzd

Nagybecskereki Hírlap

Í Ö Z B L p OO. évi juliufl

r . szám .

7en.________ II. évfolyam .

hó

Torontáli helyi érdekű vasutak

Körözvények Gyűjteménye.
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fel,
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egyez
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A ! «•r

ennek

e lk e r ü lé s e

á llo m á s a in k a t ,

h o g y jö v ő 

in té z ő s é g h e z

k ie g y e n lit é s é r e

ir a t o k b a n

a s z á m o s z tá lv

m e g á lla p ít o t t

le v e le z é s s e l j á r v á n ,

v é g e tt
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lio f íV

összegekkel

a lk a l

m in is z t e iin n i

f e ltü n te tő

á llo m á s o k

Fz er.

f e lm e r ü lő

fe lü lv iz s g á lá s a

a

:zé>ló,

a

d ij -

v o n a tk o z ó

fe l-

k lllü n b ü z e te t

u<rv. h n ^ v

azokhé!

részletesen
k iv cletü

(>)

és

a la tli

s z ö v e g é b e n m in d e m ü l, a

„ D e lta * 1 szó

I>)

(Katona javakat terhelő hiánylatok behajtásai.

i 'u v a r t l i j

ilz le l ig a z g a tó s á b a .

1.

A

p o n tja ,

m á s o d ik

v a la m in t

A

z á r ó la g

uj

Io'ti jili< ti"

*2

p o n t já n a k

á lt a l

B r a jd ie a

fininniie/.

In d

ír a n d ó .

h a lá r o z in á n y o lc *

egészen

szöveg

liu m e i
evak

..

d íjs z a b á s i

k ik e z d é s o

k ö v e tk e z ő
1.

e lő fo r d u l

„/*)

e ls ő

tö r le n d ő

és

és

a

p é » tla n d é > :
vágányokon
k i-

és

k i

b e ra k á sa

e s z k ö z ö lh e t ő .
2.
m éba

M in d a z o n
S z t.

liu m e i

n .e g í e le lő
nak

'asttlon

át

v s ig á n y á r a

1

:

m e ly e k

F iú 

é rk e z n e k ,

Fm m < -

li ij y ii ni.-.-i h

a

B r n jd ie .a
á llítt a t ,
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G u tc n b e rg ébredése*
Az é le t z a ja m á r r é g e n e lü li.

l.e lö r a k ü z d e le m k ö z e p é b e *

S ü léi a z é g b o lt k e ie l felü l.

S fö lö tte űz e rd e k g.v ö z e im e t a r a t .

H arm a t lep i e l a g v ö n g e v ir á g o t.
S te m e t* k ü z e p é n

N in rs sem m i ig a z tö b b é a v ilá g o n .

ily cso d át k i la to it

A b o ld o g sá g pe riig oly a a g v o n k e v é s.

1’a a a s z o s k a n ; k é l a 'i r h á n a la n t.

H a z sa g a z ig a z s á g , á r a i a mi f e n i .

M egm ozdul a fo ld . d ü b ö rö g v e fát a k a n t.

> a s /e r e le in e lf a ju lt s z e r e tk e z é s .

F é le z r e d e s á lm á b ó l k e l a h a lo tt.'?

K e re s i, k u ta tja , hol v a u a z o k .

S z e ate il d ö rz sö li s sz iu le b e le k á b u l.

Mi ü t h r f t t a v é jjie ie n b r ?

H ogy a m ig o d a le n n u v a g o d v a jú h c u t

> m e g a k a d sz e m e e g y 'p jn e z e la k a s o n .

\ i r r a d a l le li a z é js z a k á b ó l.

Km berek ni üzsiignek benne rnknson.

É jje li k o r a ij á n h a k la l e lő re .
H o rn i ed ezo le s lé t a lig v is / j lá b a .

liejlll ilZ öreg r g l szednie rrUlle'.
N /a p o ra m odoii fo lv ik a m u n k a .
K ö n iiö lle c su p a l é r l e i e n a n z o k

S K ite li k u ta tv a fo ly to n az u la l.
I l o n b ele a e b u k jé k a poesolv ab a.

S / iiii k a z é le t n e b e z fo n a la t.

I j m in d e n , a m ii I á i. r a r i ugo. l'enves.

H ia d a lra h o z z a k a z é |ei|in r> -/o t

K a m u la la n a k se h o ssz a . se v e g e.
H ala m ö g ö tt g im -s u n z a k a io !

É v sz á z a d o k a la lt b o g i á ta la k u lt

V ro tai-z io s n e i ü n a g i m a 'in .t
Nézi re m e g v e s a b á m n la iio l

Iteg m n ll id ő k n e k a s z ü r k e s é g e !
A n n ak , a mi e g y k o r tis z ta b e csü le t m i t .

•V o lan i sem tu d . r ^ z k - i az ina.
M ajd le s le l ö lti e m e g s z ü le tik

.Mostan nm e e s n p á n a ro m ja m a ra d t.
S tö ls ir a z ö r e g : H ál k iv e s z e tt \o liia

M illjo b e lü lie k az ö s s z e s s é g e

A b e csü le t öt b o ssz ú sz-’zad a l a t t !

s a jo Ö reg le h a jtv a te je l.
A m e rr e r s a k j á r . d u r v a ö n é rd e k .

H elcm e re d a se m m isé g b e .

H itszeg é* t a r t j a d ia d a lu l ja i .
S á rb a tip o r v a m in d e n , a mi jó .

..H ál ide ju to tt a z én r s o d a s z e p alm om .

He a e z é 'é r e s b ű n t m e g k o s z o rú z z á k :

V so k g o n o sz liirl b á l éu te r j e s z te m !

H n jd n n a n r ó z s á k k ö z t j á r t a I r á n i.

\ z é* n e v e m e t a tk o z z a m eg a z.

(H iszen a b o ld o g sá g k u n y h ó b a ' t e r e m . >

K in e k a h ü u r a z én k e re s z te m !

He a re g in e k n in r s sem m i u io m a .

Oh nem . nem ily e n n e k h itte m e | e g i k o r .

És h a ld o k o l m á r a z ig n z sz ét elem .

A d ja to k v issz a a r e g i r e m e u ie m .

A f á r a d t, a g v n n g e . ha a sz iv é b e n
Nem te re m a e z é le ro s a k a r a t .

Á b rá n d ja im b ó l k ir a b o l v a , s / e g e m e n "

Ne m e n je k a s ír b a , m in t k o ld u s \ issz a .

É s m e g se h a llja k a p a n a s /o s s z o k a t.
A zt k is z ik . v a lam i f e ls z e g b o lo n d .
M ert ez a s z á z a d k a e z a g fe le tte .
H o g y h a tá a v a la k i ig a z a t m ond

. .

. . . K a k a s k n k n r e k o l. le te lt a z idő.
.Megy a z ö r e g . m e g y . b a lla g v a , s i n a :

..Jobb n e k e m o lt k ü a n " . m o rm o lja m a g a h a n
S v ig a s z t a la n u l fe k ttsz ik a sir b a .

Gutenberg
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nicjilk‘'V2n:.-mcglóntolni,! elemezni., kipróbámi

minden lépést.
kv <esák.'i«:y megy- a harezba, kevéssel többet visz macával a nullánál.
legtöbb -hadállást annyira kielemezni, hogy azt absulut biztosággal
uraljuk,-; m ajdnem lehetetlen.
:>y;Á''Saklcyilágbnn '‘ előfordultak -m ar gyakran oly esetek, hogy 'évtizedek
kellettek . bizonyos hadállások teljes- feliameréséhez. Csak egyet elülitek a
szám talan példa közül.
■^Ándersson ^halhatatlan játszm áját, melyet .Londonban 1851-ben nyert
Kicseritzky. gróf ..ellen, m indnyájan ism erjük és.búiiiuljuk. A. sakkvilág 34
évig tanulm ányozta*ezt a gracziozus párt::, míg-. 1885-ben, btcinitz kimutatta,
hogy a lengyel gróf .6. lépéssel a m att előtt H b8—aü-al remist tarthatott volna..
Mindenkit m eglepett ez a különös felfedezés és a ném et sovinizmus erőlködött
i§, lipgy ajtt jncgdüntse*'.: de siker nélkül. Bosszantó volt, hogy azt a. szép,
igazán ürüli rfénvií, briliáns kombináeziút v a la k i:.’4 év után tönkre silányitsa.
Azpiihan iorfJult/A.!Vvjlűg megint vagy öt esztendőt, s egy szép napon a geni.ális.'.Osigorin azzal lepte meg a világot, ltu^y Steinitz tévedt,, m ert HbS - a ü
után- világos .egy •hosszú, finom, komplikát m anőverrel mégis m egnyeri a já tsz 
mát.. Áliitását,.'bo .is; bizonyivottá,f-Jia csak óvok múlva m ejrint-ölő nciu áll
Valaki, a ki Csigorinra fog ráczáfolni..
Ez-;borzasztó állappá flek.táján ebben is rejlik a sakkjáték vonzó ereje,
■hogy egy hadállást, mely nyiltau fekszik a világ előtt, évekig nem képesek
lángeszű em berek sem' a n n y ira .analizálni, hugy abból a megdőnthoLetlen igaz
ságot, kihámozzák,
; •"'Már*' most képzeljék cl annak a szerény liunak a helyzetét, a ki b-7
játszm át Vezet egyidejűleg levelezés utján, m ennyire homályban tapogat, mikor
'az t hiszi, hogy lát, mily keveset fedezhet léi a kombiuicziók' káoszában,-mikor
*

Caissa

r. ívf. 6.

szám.

1892. )u»it:s I.

Nagybecskerek.

Sitrktulö ét kiadó.

^KERESZTYENT
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É ljen a király!
Folyó lió ft-án rendkívüli örflm- a királyi szó és lelt által támogathatva
linnepél ól a magyar nemzet és a ;segitteíik elő.
magyar király, a koronázásnak 2ö éves
És örvendhet különösen a protestáns
jegvház, mert láthatja most már nap
einlékünne|)élyét.
Nagy jelentőségű ez ünne|>ély a nál világosabban, hogy az a politika,
magyar nemzetre s ebl>en főleg a pro-: mit több mint 300 éven át követett,
testáns egyházra, mert ezen ünnepély; melynek valós olásáért küzdött szenve
erős inegpeesétlése annak, hogy az a déssel és vérrel, l. i. Magyarországnak
szóveUég, mely ezelőtt 25 évvel Löt : önállósága, függetlensége és magyar
lelett király és nemzet közölt, az n sága, az a politika követése a legjobb
szövetség felbonthatatlan; örök követ úgy a királyra, mint a nemzetre.
kezményeiben pedig királyra ea nem-: Olvadjon azért össze protestáns
zelre áldást árasztó. Örvendhet e na-j egyházunk örómkiáltása a magyar
pon a király, mert láthatja, hogy az nemzet örómkiáltásúval, midőn ez
a lépés, mit 25 évvel ezelőtt telt, a : szivetekéből, lelkesedése magaslatán,
magyar nemzettel való őszinte kihé- eltelve ő felsége I. Ferencz József
kules, megtermelte eddig is már lég-1 királyunk iránti mély hódolattal és
szebb gyümölcsét: a magyar ncinzel- !szeretettel kiáltja: Éljen a király! Éljen
nek iránta való imádalszcrd hódolatát a király!! Mely kiállásunkra ő felsége
— biztosak vagyunk benne — szive
Örvendhet e napon a nemzet mert teljéből hangoztatja felénk vissza: Éljen
láthatja, hogy minden nemesebb czél ■a magyar nemzet s ebben főleg a
felé törekvésében egy nagy hatalom,. protestáns egyház I!

Keresztyén

I. évfolyam 1895.

N .-8ecskerek február 7.

(>. szám.

MEGJELEN MINDEN
CSÜTÖRTÖKÖN.

SZERKESZTŐSÉG:

NAGY-BECSKEREK,
MEGYEHÁZ I« 11. AJTÓ.

ELŐFIZETÉSI ÁRA:
A HOVA A LAP
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K É Z IR A T O K

;0 l d e t n e k

Közigazgatási folyóirat.

N EM
v is s z a

IL L E T Ő
NYEK

.

KÖZLEM É

KÜ LD EN D Ő K.

Halóm : Uri-ütcia: 11 szám, hová a lap anyagi részét illető közlemények: köldendúk.
Felelős szerkesztő:

A lap fölfigyelő b iiotu ig elnöke:

D Á N IE L LÁ SZLÓ ,
állapén, mint a jegyzői tznf. igazgatója.

H E G E D Ű S

J Á N O S .

megyei *lj-gyzö, Jegyzői tani. előadó.

TARTALOM: Közigazgatási reform. — Hatóság-e a községi- vagy körjegyző. (V.) Irta: Ano
nymus nótárius. — Törvényhatósági s községi önkormányzat: Törvényjavaslat a községekről. —
Gyám és gondnoksági ügyek: a kiskorúak képviselőinek törvényszerinti elnevezéséről. Irta: dr
Riesz Jakab. — Földmivelés. - Katonaügy: a községi elöljáróság teendői a katonaügyi közigaz-’
gatás terén. Irta: Szilágyi Antal. — Megyék, Városok, Községek. — Vegyesek. — Hirdetések.

Közigazgatási reform.
—s —s. A kormány elnök bemu
tató beszédjéből még csak gyanítani
sem tu d tu k ,

horrv az

ni k a b in o t m i

vagy felülről
reform.

kezdessék-e. meg

Fznkkol szt ■mküzt.

Községi Közigazgatás

ré sz ü n k rő l

a
is

Három szám.
XXIII. évfolyam.

18-20. szám.

1914 nov. 25., dec. 10. és 25.

M egjelenik minden hó 25-én — június é*
ju liu s, augusztus ős szeptember hú kivé
telével — 10-én. Előfizetési ár ecéez évre
2 korona 40 fill.. félévre 1 korona 20 filL

„Az Isten a mi reménységünk.*1 Zsoltár 46:1.
SZIV ES OLVASÓIMHOZ!
Legelőször is kívánok mindnyájuknak egy na
gyon boldog és üdvösségc-s karácsony és újévi
ünenpeket.
E zután tudatom, hogy y,K e r e s z t y e n
E v a n g y e 1 i s t »“-lapunknak ez utolsó száma
ez évben és végső e formájában. Jövő évre nj
alakban és uj környezetben fog megjelenni. Ke-

Midőn örömmel tudatom e dolgokat, egyszer
smind meleg szívvel kérem lapom minden eddigi
kegyes olvasóját, kik jó és rossz időkben rendi thetleu k itarto ttak mellettem és lapom mellettj de
különösen az LTr Jézus K risztus és tiszta evangyélioma mellett, t a r t s a n a k k i m e l l e t 
t ü n k t o v a b b r a is és s e g í t s é k virágz á s r a j u t t a t n i u j a i a k b a u, u j k ö ru y e z e í b e n, 1e h e t. h o g y u j n ó v v e 1, d e

Keresztyén Evangélista

XXX. évfolyam.

43. szám.

Nagybecskerek, 1914. szeptember 17.

Várment

Tirontál

CT

HIVATALOS

LAPJA.

Megjelenik:

Szerkeszti:

Előfizetési ár:

minden csütörtökön.

Bielek Antal másodfőjegyző.

Egész évre . . 16 korona.

Torontói Vármegye Hivatalos Lapja

évfolyam.

N.-Kikintla. 1886. január 15.

I sü szőni

A rT< >l \ ( >XTALM Ki i YKI <. AXI >AS. \ (; I I li ■
' V K s f 1J .T

é r t e s í t ő j e
A lopnak ug v szellem i, m int
a n v a d részét ille tő kő/le-*
m én vek elő lizetések, hirde' tési dijak sth. a/, egy Ír. titk á 
ri h iva ta lá h o z intézendők.
: E lő fiz e té si dij : a gazdasági
■cg v e sü le t «'s g azd ak örein ek
tagjai - részére 1 frt. - nem
tago k részére 2 Irt.

r.é-

é'l c .■ej j „• I.' 111 !

Cm11

>|>:o luhu

r

fe le lő s szerkesztő

B a r tó k

G -ó sa

euvl. titkár.

.

Hirdetések dija: Petii >oronként •» kr. Pélvegdij minden
beiktatása I külön ;n ki-.
I .apkiadó i'izoijv;ig :
Zomberi Rónay Ernő elnök
lete a la t t :
Erödi D. Hegedűs P. Gyertyánffy F. Dr. Begdán Zs.
j "
Bartók G&za.

T i s z to lt o l v a s ó - k ö z ö n s é g !
.Midőn a ..T o r o n l á l m e g \ ei g a z d a s á g i
nel
m eg in d ít ju k h e l y é n l e v ő n e k tekintjük
indokokat, in e lv e k a gazdasági egyesületet

e g y e s ü l e t " .. Ertesitojét** e z e n 
e l s ő s o r b a n l e l s o r o l n i a/ . on
eze n alkolasnnak e s z k ö z lé 

s é r e i nd í t o t t á k .
A z t h i s z s z i i k t e l j e s e n f e l e s l e g e s az
e g y e s ü l e t i é r t e s í t ő n e k mi n t
s z a k l a p n a k e z é l j át . hi vat ás át h d l ü n m i n i . b i z o n y á r a m i n d e n k i ált il i s m e r v e
v a n e z m i n t a hal ad ás , a c z é U z e r ü új í t á s o k. p r a k t i k u s j a v í t á s o k
meglitg v e l ő j e , z á s z l ó v i v ő j e é s t e r j e s z t ő j e , a g v a k o r l a l i
tapasztalatok.
hasznos
t u d n i vnlc'»k k ö z e g e é s a m e / d g a / l i s z ü i s ;i l t. dal om
köz gazdaság: erde-

A Torontálmegyei Gazdasági Egyesület Értesítője

■ M a g ^ ö e c d R rre fe , 2 4 . J e j . 1 9 0 8 .

1. £ a § r g a n g . í t u m m e r 6 2 .

TorontalerZeitung.
Digan 3nr görberang non agrarlf^en nnb aflgcmcincn 3>ntcrefíen.

V v d n n m r r a tto n :
e Kronni, IpJbjahriid)
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Neue Torontáler Zeitung
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: M. In I'-- rierltljihil'A l K. :o I>. — íinjflnt tlammem
■c. Itflltr. - 3 n I c r a *t r n n í i n b iliig b m d ) n iL

0rr<t|rliit |íb»»i g u m fln g .
A t b a .'iio n unb f l b m i n i f t r o t l o m
Sta(it)brc*ltrreli, {Uititnar-utcn B.

I)»roo59«brr onb DtranliPoillid)tt Htbaflmri

/S tc fa it f t n u f m n t t it .

■ Jlafli^ O ícoU íroll, 0 . g d n n c v 1 9 9 9

II. 5 ° O r n a n tV " ^ li i m i u c r ii.

.
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(Neue Torontáler Zeitung.)

Organ jur görbtrung non aararifđien unb aflgcnieintn 3atcrclTcn.
l l r r t n m t i f t r t t l o n : fljnjjShili* * K.oo Ij..balkiil't'i* !j
: K. 4-.
I K
Íj. - í-iiflnr
I
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^ ^
j * ................ .
S te fiin fiiiu f u titiu t.
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C r M lc in t |r b e u S « rtilJrtO .
» ( U ! : i ) r . i : : í 1 ' :n i :: : ú r n i i 0 n :
f rltiim b te o h c c c li. ^ -» o n i]> ir-u tcri P.
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Südungarische Rundschau

1. gabcgang.

9íaflt)focc3fcecf, 7. Cftobcr 1906.

9lumtner 1.
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^olitifrf)c9 23ur^cníilrttt
D tg a u
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S o ro n ta íe r
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|
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<Srfd)cint feben <Enniftng.
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ÍHfbotlion, Ulbniiniilralion nnb tirmferci:
31ogt)bfCí‘fercr, (UBninolium-UIoUt flr. 10.
Jhmonjen unb ficint ‘Uuttigen reerben nőd)
biaigiitin In n i btrtdjnti.
ílbuiiniitrntioníiT.’lcion Tlr. 112 .

ftíjicb fid) im fct H o tfjab cu uou cincin uit=
^veimbe! — In rn u f taim id) mit cin-:
iibcvlcgtcn 3jvauourftiicfle;it ? Uufcvc icfto nnhimitcu : Uufcvc génieden Tyiitjrcr habarnia
53ccf)rt mid) bic 'JJlitglicber bei TtronlAler U cb e^ciig m ig , bafj bic baund-? im fío m itn tc
ben :)iofibau fevtiggeftedt, bic 'Sctailnrbeit ülieb
VHitlihiingiijkriU- inul Achlundvicrzujer-l'arUi )lt bet f)crrfd)ciibe S tilíc m it bic ‘ílu^cid jcu bc3 m ii. 2 n3 llutrciut metdjcö nm liebftcu untot
mit M . C ftobcr I. 3 . 9tndjmÜfag£ 3 unljcubcn S tu rm c S bcbcuictc. 5HJit fiiljlteu ben 2 riimmc:r. gcfnllaict ©mucii cmpovmi:llt)r im Spcifcfante be? £>otc[S-9iój3a abjutjaílcnbcu c3 iu fliu ttiu , bajj bic öfíeiitlidjc 'ílc im iu g
djcvt, ifi uocf) nid)t au?gcrobct. Unb ^l)v tnpicm it clcm c u tn rct lív a ft f>cvourüvcd)cii ir.nü rcu fiaiupfcr nnuct m it bet Vmiüfumn, bet
imb bic jc rm n lm c u mivb, inclcfjc b icfe3 fim im (ctjtai “Jliigcnblictc bn3 '4Jatcr(nub erretcilljlltrtbcil.
im itn t iuíc fo uucráuc £>evrfcí)cv fiicdjtctcu. tete. '.'Imi gi(t c5 alfo .juctft bn3 llutrmit
ÍDÍit patriűtifcfjem ©rufjc:
2 r . S c f i b c r i u d 3íng tj, j © a ljn fu m ig oerbtenbet m u r a i bic Seutc, bic anvjatcn unb (ind) ,\u cincr irfjlngfcctigcii
;b a g lau b tcii, m án törnie r tic u fu mnrfjtigcn 'Jli-nicc 3u ovgmiiücvcu. © ajfcu moilcu iuív
^atUiptöftS.
S t r u m n í3 bic öffeutlidjc SHcim iiig Ijcvmc au (ind) ocrtljcilcii. 2 icic S a ífc n Ijciucu:
T a g eso rd n u n g :
tifd) n b f p m c n . $ u d ) if)t cigcncv f ta ll be> i'lluüüivuug unb niir.mct idjiuiubcnöc '^c1. Ificdjcnfdjaftáberidjt be? ^Jartcipraribcnten.
2. 9(nlrag bei <práfri bctrcffS Organifirr.ug jro ic 3 it)nen, mic ftn rl fic bic CStplofiutvaft ; gcificruiig. ítuftíavcn iiber tiucve befteheuÍbc3
S5 o lt3 roilícn3 untcrfcf)<i!jtcii.
:bcii itub uod) 311 crtaiupfcnbcu b)tcc()tc. 'i?e
bet fariéi.
S i e © ö tjén uctfdjroniibcu. ílb c r cmd) gciftcvu 3iiiu ti-ntfdjcibmifl.jffliunfe. mclcbív
.1. A'ovlagc in ?lngclegcn()fit gcgrüi.bet« !
I m it, bic m it § itf e b e t -fo o ctad jtctc u 93o lf3' : uul’lutig jiuat abev evbittert gcgcn nct:
^nvlciblrtltcr.
I g uuft ricgtcn, le m te n eríeím cn, bajj c3 in I tiiöri)crtc í!cvunl)cilc in íinfcvcm ciigercit
(íoentnede
' v — fte tjlc t be3 S(bfd)tie${cn3 nnfcrcS Slomi« Strcifc, gcgcu ben unó mióbcutciibcii iU'.r.ibc5
-ír
- « i’fjr ílbcnbi finbet
? o crteíícn fiicjjc, rc>--:i m it
be:

Cviulrtbmiö-

ordentlichen Generaloersammiung

Unser Blatt
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Alagpaffilrrcl,
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CbcIccBtilicut:
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Torontáler Presse

9raaum «cailon«rrrift:
fit «|.»««lml all Swfl.lu.1 obit III
tlt Fc.ti.i Mii grooWfttiiliitoni
la«| . b i l | .....................|. 6.—
latbUbrlfl
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§ttfcmt$(trirá)£r

( O rn u lu itc

Jnfcral*

1. *.».ii., enic

©rgem für Dolfsioirtlifđiflft, Sji.tfal« unb líulturOntorefícu*
líifdicint Írben* $onulag.

^luminer 1.
Prcmumcratioiis»(£mIüöimg.
jim i-

(Hús ítfliBHi t«r

„ 5 iii> im g a rifc t? o r

(árm gB ofe**
fdníB

u e u n lc it g a ty rg e m g .

tlld u 11 a b M 11 n i 0 c 3 Ornnu
für SJolf«u>irt|)fdiaft, Sojial- uub iful*
túr* Oultrrifdi jicbt brr „SüBungarij4tr $rrnjBi>tc“ iintcr foutmulrlld)cr
JBűbrntbmmin aQcr ítfli8latorifd)cii
uub abmiiilflratiorn söcftlmmuuftfii im
ílUflcmtlntn, pornct)iulld) jent Šiuciftt
In btn flrelí íeincr piiblljlfíiídifii
(IrBrtrruiiflcu, tsrldjr bír öcfammthi.
trrrffcu ©übiinganií, befonbert nlicr
jent bc« X 0 r 011 1a I r r (£ o m 11 nt c 3 unb brr Stűbt ® r -í) r c 3 f c*
r t ( birett ober inbircft bcrütjrrnVI« Ornau für atolfSmirtljfdiaft
brglcltrt btr .Sübung. $r<n)6ofc* allr
3u)(lfle brr fi a it b ni i r t ij f đ) n f I,
bt« í* a ii b e I « unb ber 011 m t r b e,

{^ .s - S le c s tie r e ii,

,.$flbung. rtrriijM t", Düh bem bit
uaiionalt (ŠcftUidjafi fiet biirdjbiluQtiibtit, und) fclucr luir liiinicr gcrtrlclen Midiimig altcrirlmrcu n u fl a r I
f il) t n 3 t a t « n t b a ii f c ii urlcltct
uub Ifi cr btílrtbl bit nlliicmtiut
diuillfutiDii jii fiirbciu iiiiD bit evlja*
ftuni ©iilcr brr ©ojlelnl, luddjt bic
Dtrcbtlleit Sitten ouimadicu, follcu
bitr bit jarcflc '.Hfűüiirtiimirt, tiuc
ctljiíítjc töcurlljcilniifl uub. iuo t3 bit
Mollnuciibiiifeit crbtifíljt, mull tiuc
[djarft llritif crfaljrcuUnb niti! iit btr 3 c I b |i » c r»
lu a lt u u g b t r 3 p i t g c l bc«
n t f a m m 11 ii '- H ő im é b e n « 311
fiubcii Ifi, luenbet btr „pübung- cjrriu6ole" allén Mlajjiidljmcji bei Staalű
orgout uub btr ^(biuiui|iniiiau«bcb9r<
ben im allgemciiieii, in«l>rioubcrí alier
brr iimouomcii Xl)iili..reit be« ífumi<
t a t é i uub ber OJ c in e i ii b e jene
forgfiiltigt tlufincrtíanifrir jii, )uc(d)e
bit patriotijdje ‘Urnic ben öffeutliúieu
Jumtutiouen idjnlbet.

í.

Ifa n n e v

1893.

X X . § a í)rg a n g .

Brr (iciflt ílampl brbiiii)t ncutl ttatptícn, Btr
Bi.’iiBtll ii4 iu UuBt.
.Hiiuipf um} Daltiu* utnnt tí rla Na*
lurlorldjfr, unB (leüt Bal (iiptiliűK TJaitla
uub Bic OmpRiiíuiiafiocIl untet Bal Buaipfe,
buuiuic (Mrlrl; Bic Xiiblci, Bic 3t>call[lcn b.B
Bic fllöubigcn dlcmBibcr icBoit ucnuci cl
tiepc.
Itiu ucucí 3atjr feubet (clnc SUorjcntőibe coi.iui, uub ucuc iBcalc ctUcinca in
Wtjidju'trc:! Ber lllcii|ibl)cit.
Unt. ciinuul in O'btc Dcnli)|lcnl, in
; juuaii j'.ilid) IcaduciiBcji Xluicrldiciuc Bel uot*
flcno.-u laflcí. ujollcn uiir fllJubla uoB nalp
fciu, uidUcii luir glauBcu aa Ben
UI*
an Bic Ijiulta^i but4 Bic Ciibc Bet BRcaltB*
' licit. iPIógc birfc HatlOiaiMnilB uaB pcitraucnl*
Úáifíiib burai Bic ÍBcli crlllugca, mJgc Blc|er
ótucíjruit au uiorgigea JlcujaprlMgc jcBcl
2llcuj(tcul|tr| Ber bőiben Ncilünbiguag Ber UlcBc
uub Itiuiiadu erlíjllclitn, unb sit li^lgllu*
jenben r>iiiijcn über Bic (BrBc Idjocbco. Sllgt
Wiüí.
Nubc uub 3u(ricBcut)cít cinjitOca In Bal
a ie rlerjü b rifi..................IT*
1-50
Bem i ’ltut glcit)) uucuBli4 flul(tuB( Oinülb
? ie rvt>unuiUru(ioit.
Ber lllcuiifn.
Nur Verebe alliiiic jcbc Nlcnl4cnBrr.fi, uuB
V;i<bc lei btr £alcn lu Ben Bal [tucmgclagtc
Nlciíjdgciilgiffitiu ü4 BcrgcuB, ciuldu|t |ar
NuBc iiup |nm Tpricbcn.
5 u r 3 a ljrc s iP o n ío .
Huj Hifim mi: bic Díillcnadilí[lunbc Bic

Ifő loiib tS and) in ber ifalge fciuc
ibtfonbcrc 'líflldjt fciu. bl- fpejicllcu
Úiitcreffcii be: ©tnbiromnuint 0>r.<
c c 3 f e r e f, al3 bem Míittclpuurtc
bt« Xorontalcr Mamitate« uub
bem
öfaiiomifdjtu uub (ultured n (šmporium 3fibungani3, mit nllcr jeuer í'Jiirmc jii ueitvctfii, ipcldit bit 'Hflidjttn
btr lioplilüt ciuflöíieu.
3er „pübungarififler rtruuBatc''
erfd)eiui einmal madicutlid) u. im.
3 o m i t o flTér 'Hriiuumeratiauiprei« ifi mit
Suítelluufl iuí .üan« abcv ,"Yniufa-'iloítuerieiibuiiii fefiflrfiellt:
fliiiiljiiOriti .
. . .
IT. r,. nurr<i<iDrin...................... it.
n.—

Südungarischer Grenzbote

— Uj lap N ag y b ecsk erek en . A mai nappal
uj német h e t i l a p indult meg városunkban
„S ii d u n g a r i.s c h e B a u e r n z e i t u n ga Gz\m
alatt. E lapét, mely minden csütörtökön fog
megjelenni,?.' K a u f m a n n István bega-szentgyörgyi igazgató tanító szerkeszti, kiadja a
P 1 e i t a í 1eV. P á 1 féle könyvnyomda. A lap a
délvidéki hémet ajkú földmivosek érdekeit fogja
szolgálni j lpolitikát oem üz, hanem — miként
programmjábap mondja — a földmive-s osztály
társadalm i életét fogja figyelemmel kísérni. A
fold mívest nem mint politikai pártembert, hanem
mint családapát, mint kisbirtokost s mint &
gyakorlati életembort tekinti. Szerkesztője reméli,
hogy lapjával a délvidéki német földmivesek
közt szellemi kapcsot létesít. A lap előfizetési
ára évenként 2 frt 40 kr, Előfizetési összegek
a „Pleit*#«fele nyomdába, Nagybeeskerekre kül
dendők.

A Südungarische Bauernzeitung megjelenésének
híre (Torontál 1893. október 6.)
* Színházi újság címmel tegnap csinos
színházi lap jelent meg Nagybecskereken. Az
élénken szerkesztett lap első számába D e r é k i
Antal jónevü írónk irt cikket. Azonkívül közöl
több.apróságot. A lapot F e h é r Aladár hírlapíró
szeikeszti s a színi szezonban minden nap meg
jelenik.

Hír a Színházi Újság megjelenéséről
(Torontál 1904. október 10.)

A 'Torootál- 52-ik száminak

HIVATALOS MELLÉKLETE.
N a g y - B e o s k e r e k , 1 8 8 7 . é v i d e o z e m b e r* lió

38736. i*. 1887.

ToroutiimeKy. alispánjától.

U g y a n a z P o r g .in y d lto . —

H ird e tm é n y .
V a la m e n n y i

f ő s z o l g a b ír ó ,

U gyanaz

D llo .

I

j~

P u s z tn - K e r e s z lu r d tto . —

N .- B e c s k e r e k j D lto .

U g y a n a z l 'j p é c s

v á ro 8 p o lg á r m e s te r e é s u m e g y e i h e l y -

|

U g y a n a z S z e rb - C s o n r id d tto .

D llo . ! —

h a tó s á g i b iz to s n a k .

j

U g y a n a z T r ie h s w e ltc r d tto . —

D llo . |

f. ;

U g y a n a z V ö r ö s - C s á r d a d lto . -

D lto .

A

tö r v é n y h a tó s á g i

b iz o tts á g n a k

h ó i é i n a k d. e. .10 ó rá já ra az Uj,
s zé k h áz nagy term e b e rendkívüli koz-

s z ív e s k e d jé k .

1 8 8 6 .1

l b 7 7 . é v i d llo .

1883.

évi

d lto .

D lto.
B a l o g h

K á r ó l ) ,

a lje g y z ő ,

A
f ő s z o i g n h ir ó s tíg h iv a t.
! Í e le n lé s e E n ie s z th á z n k ö z s é g g ő z m a lm a

-

U í , . . M F r r . . c M « , I U , d l l < . . - l> l l . . j

H d y e s b i U .l e l l

»

*l*si

h .-

ITr; „ no, c w l l

gyűlés

t ü z e u é n k i, — fe lh ív o m c z im e - j
d e t, m is z e rin t e r r ő l a h a tó s á g a te r ü l e té n i
la k ó m e g y e b iz o lls rtg i ta g o k a t é r ie s ile u i !

U g y a n a z M a rie n f ö ld
D llo .

j

é v i o k tó b e r 1 0 «Vn 1 1 1 8 . sz . n U ll b e it !
I V y n n a z K lá rá i.,I v a k ö z s é g
h a lrtro z n lrtv .il jÖVÖ 1888-ik évi ja n u á r ; é v i e ‘ö ir á n y » a lá t — D lto

29-én.

”
°*
D l,°-

°‘
U gyanaz

G y ü lv é s z

1 S 8 8 . d llo .

A lö r .- k H iiiz s a i f ö s z o lg n b . h iv a ta lo s
je le n t é s e J o s e f o v a k ö z s é g k a lo n n i f e r ő | h e ly é r e v o n a lk o z ó lu g .
A h a tá r o z a t
' jó v á h a g y ó n k .

A Torontál Hivatalos Melléklete

8 z 1 ii Ii lí z f ii a p i I a p.
■Sturkcixll: V á g á (lém.
Fotnun ktin ra : 8 o in I Ar /nigiiionil.
N t i g y b » o » k « r » k , 1 6 0 0 . p é n t e k 3 - á .u .
Siarkniztflság a tilnliátl Ii

A ra l l r.

m a ra d t

I I r t i m ű so r:
P é n t e k e n : »Nobánü.virág* 0|u:rr.ttr

ott.

A

k o ro n át

Plnridornak

kellene in jgknpni.

A ra 1 kr.

j

színházba jönni. A zonaelőadások péntek

I

napon lesznek.

A holnap eete tzlnre kerlll0„U aba‘‘

S z o m b a t o n : »Baba • o p e re tté .
V asá rn ap :

III.

»Toloncz* népszínmű.
A

felvonás.

kaszárnyába

viszik

op e re tté b en előforduló tánezokat L ápossi
a

tánezm ester ta n ito tta be, aki te g n ap ér

lis/t.-k

ke ze tt B udapestről, hol mint a M a g y ar

Nebánlsvirág o p c r n ie ^ f. lvonás-

Ilunisl os Celrslinot. Cclcsrtinct ujunr./.-

lian. Irta Mcilhac és Milaml. (A <laral*

nak Öltözik. Az ő rn ag y m egérkezik, fc-

j

szálltát tánezm estere m ók ödött a szín

m eséje.)

Iclőségre vonja L oriot őrm estert, hogy

I

ház m egnyitása ó ta.

I. felvonás.

miféle

A lehér g alam bok dárdájának o rgnuistája C elestine, Ploridor álnév alatt
d a ra b o l Ir és fclőadatja a városi szlnházbatt. D enise d é Flavlgny a p ác tan ö v e n dék tudom ással bír a titokról. C h ateau
Gibuf g ró f ő rn ag y

m eg láto g atja

nő

Loriot

Színházi képteloniégik: E gy v á n 

mindent bevall. Az ő rn ag y

do r társulatnál tö rté n t. Bánk- bán b an ,

zaj

zav a rá b an

vau

a cnnlinbnn?

in e g ex ero ziro itatja C elrstint a kit ujoncz-

B iberachot, midőn O ttó

nak hisz. Denicc k atona ruh áb a öltözik,

szúrja, O ttó észre vesszi, hogy nincsen

de az ő rn ag y felismeri a leányt benne,

k a rd ja ; de mivel Uiberaclm ak okvetlen

n ag y a c onsternatio. Denise pofon hti

m eg kell halnia, O ttó személyesitője egy

az ő rn ag y o t és m egugrik

rugóst intéz lábával Bibr.rach e g y

Celeslinnel.

m ond hatatlan

vé ré t, a feje d elem -o ssto n y t, m ert k e 
resi Floridort, a

A*

ö reg

meglepi

őket. Cbnm pleireux F ern an d hadnagy
lá to g atást tes* a z árd áb a , hogy m eg 
ism erhesse v jlsu ztr.ttjit D cnist, d e csak
a spanyolfal mellett b c s ré l/o th c t vele
Denise

IV.

ki kedv esén ek , K o-

rinnának szeretője.

levelet kap

sziliéitől

l’árlsból,

ho g y utazzék azonnal haza, m ert férjhez
fogják adni. Denisc elbúcsúzik

társnői

től Cclcslim: elkíséri a vasúihoz.

D enise

felvonás.

r é s ' re,

halva terül el a

tin ek , m ert kibékült K orinnával. Cliam platreu x hadn ag y felismeri D cniseben a

asszony

semmit sem tud I )i:nise

kalandjairól.

e sz av a k k al:

A szép primadonna: D irektor ór
g a g e t k érek.

D irektor: 1lá gyon b ékét, nem elég
ha vén k ó ristánékat kell fizetnem.

*

színésznőt és m egkéri kezét. A fejede
lem

ki

B ib ertch

*

resztül visszatérnek a zárdába. Cclistine

I )enisben a pikulását és m eghucsájt Celcs-

mire

„H ali I M érgezett czipője vo lt.'1

és Celestine a falon ke

női ru h áb a öltözik. Az ő rn ag y felismeri

földön

le kell hogy

D eák P éterről beszélik, hogy k c rJó
színész k o ráb a n kosztot a d o tt a többi
collcgáinak napi húszkrajezázért. N yéky

II. felvonás.

„Színházi Hírek.*'
Deák Péter a m a g y ar színigaz

A városi színházban P lo rid o r da
rab já t adják. Denise lekésik

a vonat

g a tó k közül először szerezte meg szín

ról

de

csak

p ad ja szám ára Cyrano de B erg erac czi-

A zalatt a

és
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