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BODÓ BARNA

Régi(j)óvilág
Régi(j)óvilág –– új
új sorozat
sorozat

Formai szempontok szerint mindenképpen. Ugyanis a szándékaink, céljaink nem változtak. A valamikori – 2006-os – indító számban úgy fogalmaztam: „Valakinek mindig fáj a múlt.
Másoknak öröm forrása. Ezeket az érzelmeket tiszteletben kell tartani: például ne legyen egyik
(helyi) közösségnek ünnep az a nap, amely a másiknak fájó eseményt idéz. Keressük saját
múltunkat, s közben ne feledjük azt, hogy a közös lét, az együttélés okán a folyamatoknak,
eseményeknek nagyon eltérő olvasata lehetséges. Meg kell tanulnunk egymásról egymásért
gondolkodni.”
Szándékunk tehát magyar közösségünk régebbi és a mához közelebb álló értékeit úgy feltárni és felmutatni, hogy azzal senkit (nemzeti) érzelmeiben ne sértsünk.
De ha a feltárás kerül szóba, akkor ide kívánkozik, hogy a temesvári, a bánsági magyar sehol, semmilyen iskolában nem tanul saját történelméről, értékeiről. Pontosítok: az iskolai hivatalos tanrend szerinti órákon nem tanul. Tehát a kisebbségek számára – legyenek magyarok
vagy bolgárok, szerbek vagy ukránok – a saját történelmüket iskolai tananyagként nem teszi
hozzáférhetővé iskolai rendszerünk.
Szükség van tehát a kisebbségi helytörténetre – és lapunk ezt szolgálta és szolgálja.
Öt évfolyamot jelentettünk meg úgy, hogy évente – az anyagi források szorításában – sikerült a tervezett 4, de legalább 3 lapszámot kiadnunk. A VII., illetve a VIII. évfolyam már csupán 1-1 megjelenést hozott, a lapra külön nem kaptunk támogatást.
Ezenközben változott és változik a sajtó világa, mind több internetes lap jelenik meg. Ezek
esetében a költségek terén sokat jelent, hogy a nyomtatás elmarad, ez bizony a költségek 7580%-át is eléri olykor. Persze akkor, ha a szerzők ügyszeretetből dolgoznak – és mi sohasem
tudtunk honoráriumot ﬁzetni. Jelen lapszámunkkal áttérünk az internetes változatra. Ezt egyesek határozottan nem kedvelik, a nyomtatott sajtó halálaként értékelik. Bevallom: én is szeretem a reggeli lap nyomdafesték-illatát, a betű számomra is nyomtatva az igazi. Ugyanakkor
azt is bevallom töredelmesen, hogy azokat a könyveket, amelyek elérhetők digitális formában, akkor sem veszem le a könyvespolcomról, ha korábban gyakran forgattam. Ha szövegen dolgozok, akkor ma már inkább a digitálisan elérhető forrásokból dolgozom – nem kell 510 könyvet kiteregetnem magam mellett, könyvjelzőkkel, emlékeztető cetlikkel.
Digitális, internetes lapszámból évente kettőt tervezünk megjelentetni. Bízunk abban, hogy
ezt a ritmust tartani tudjuk, és ha az idő azt mutatja, hogy több lapszámot is megbírunk, ak-
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kor visszatérhetünk az eredeti trimeszteres megjelenéshez. A csapat is új. A lap szerkesztését Farkas-Ráduly Melánia veszi, illetve vette át. Dolgozott már korábban is a lapnak munkatársként, meg tördelést is vállalt. Miután korábbi felelős szerkesztőnk visszalépett, őt kértem fel
a lap gondozására. Azzal a javaslattal, hogy a Régi(j)óvilág hagyományos, nekünk tetsző szerkezetét, rovatait tartsa meg. A tördelésen változtattunk, hiszen a digitális változat esetében nem
indokolt többhasábosra szerkeszteni egy oldalt, az oldalak úgy futnak, ahogyan a könyvek esetében megszokott. Új sorozatunk graﬁkai szerkesztője Kálmán Enikő, aki szintén nem most
társul a csapathoz, dolgoztunk már együtt.
Van tehát egy formailag új, tartalmi szempontjait illetően a korábbi lapszámokat folytató induló sorozatunk.
Fogadják olyan szeretettel, amilyennel a csapat a lapszámot elkészítette.
Válogatás a Régi(j)óvilág I., II. és III. évfolyamának címlapjaiból
I. Évfolyam:

II. Évfolyam:

III. Évfolyam:
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DR. BERKESZI ISTVÁN
DR. BERKESZI ISTVÁN

A temesvári könyvnyomdászat
A temesvári könyvnyomdászat
1
és
hírlapirodalom
története
és hírlapirodalom története1
Temesvár nyomdászata aránylag igen ﬁatal: alig 130 évre tekinthet vissza, de az utolsó
32 év alatt oly nagy arányokban fejlődött, hogy ebben a tekintetben vidéki városaink között
alig akadunk párjára2. Éppen ilyen, vagy még nagyobb arányú hírlapirodalmának fejlődése
is. Alig jött létre Temesváron az első nyomda, vele megszületett a temesvári hírlapírás is, mely
alkotmányunk visszaállítása óta oly nagy mérvet öltött, hogy már 1868-ban három, 1882-ben
hét napilap jelent meg; 1895-ben pedig a temesvári hírlapok és folyóiratok száma 32-re emelkedett. Ekkora hírlapirodalmat egyik vidéki városunk sem bír felmutatni. Megmagyarázza ezt
egyrészt mind a város, mind a vidék vegyes nyelvű lakossága, másrészt iparának és kereskedelmének gyors fellendülése és a lakosság értelmi fejlettsége (…); szóval igen sok az olyanok
száma, akiknél a hírlapolvasás mai nap már lelki szükséget képez.
Temesváron 1771-től 1898 végéig 144 féle hírlap és folyóirat jelent meg, de idáig még azokat senki össze nem gyűjtötte, se le nem írta. A Dél-magyarországi Történelmi és Régészeti
Múzeum-Társulat csak az újabb idők alkotásait, az újabbi kiválóbb lapokat és folyóiratokat
őrzi, amennyiben kiadóik azt felajánlották. A városi könyvtár még csak csírájában van; pedig
ez volna hivatva, hogy a többek között a helybeli nyomdák termékeit, kivált a hírlapokat és
folyóiratokat – még a múltra vonatkozólag is – lehetőleg teljes számmal összegyűjtse és a jövőnek megőrizze. Aránylag mégis ez a kis könyvtár tartalmaz legtöbbet a helyi lapokból, ellenben édeskevés az, ami eddig van, sőt az Országos Hírlapkönyvtár is nagyon fogyatékos
a temesvári hírlapokban. (…) Két éve foglalkozom a temesvári nyomdászat és hírlapirodalom
történetével. Átnéztem a helybeli könyvtárakon kívül az Országos Hírlapkönyvtárat, de mindezekben a temesvári hírlapoknak ötödrészét sem találtam. Utánajártam, amennyiben ez most
még lehetséges volt, a volt szerkesztőknél, kiadóknál, nyomdászoknál és magánfeleknél, akik
egy vagy más tekintetben adtak felvilágosítást, néha egy pár hírlapszámot is.
Felhívásokat tettem közzé a helybeli lapokban, melynek volt is némi eredménye, de mégsem annyi, hogy Temesvár valamennyi hírlapját és folyóiratát közvetlen tapasztalásból ismerhettem volna meg. A legrégiebbekhez, sőt még egy-két újabbhoz is, nem bírtam hozzájutni,
úgy hogy a temesvári 144 hírlap és folyóirat közül 22-t nem láttam, csak idézetekből, felhívásokból vagy levéltári adatokból ismerem. (…)
1Temesvár,
2A

Csanád-egyházmegyei könyvnyomda. 1900. A jelentős dolgozatból részleteket közlünk.
dolgozat helyesírását a mai szabályokhoz igazítottuk.
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A hírlapirodalom története
(…) Mielőtt a temesvári hírlapirodalom vázolásához fognánk, előbb a hazai hírlapírás történetének pár főbb adatát kell felemlítenünk, hogy városunk hírlapirodalmának előkelő volta annál
szembeötlőbb legyen. Hazánkban a legrégibb hírlap 1705-ben keletkezett. Ez a Mercurius Veridicus
ex Hungaria volt és 1710-ig élt. Nem a nagyközönség számára írták, hanem a Rákóczi csapatvezérei és a külföld számára, hogy a Wienerisches Diarium hamis híreit leginkább külföldön megcáfolják. Különféle városokban nyomták. Második hazai hírlapunk 1721-ben indult meg Bél Mátyás
szerkesztésében Pozsonyban, szintén latin nyelven. Ez a Nova Posoniensia volt, hetenként pontosan négy negyedrétű oldalon jelent meg, de alig másfél évi fennállás után e második hazai hírlapunk is befejezte pályafutását. (…) Mindezeknél jelentőségre sokkal többet érő volt a Windisch
Károly által Pozsonyban 1764-ben megindított Pressburger Zeitung, mely a múlt században hetenként kétszer jelent meg, s azóta, bár alakját és irányát többszörösen változtatta, jelenleg is fennáll, s mostan 135. évfolyamát futva, naponként kétszer jelenik meg, és hazánknak legöregebb élő
hírlapja, melyhez – korra hasonlót – nem sokat találunk egész Európában sem.
(…) A temesvári hírlapírás 1867, de kivált 1848 előtt nagyon lassan fejlődött. Első hírlapjaink
nagyon rövid életűek voltak; tartalmuk is csekély, majdnem semmitmondó; de ennek sem a temesvári hírlapírók, sem az itteni közönség nem voltak okai, hanem a fent vázolt okokon kívül
a kormányhatalom csökönyössége, mely – eltekintve II. József uralkodásának rövid korszakától – 1848 előtt folyvást megakadályozta, hogy Temesváron politikai hírlap jelenjék meg; pedig
erre úgy a képesség, mint a szándék az itteni szerkesztőkben és kiadókban egyaránt megvolt, de
kérelmükkel következetesen elutasíttattak. Századunkban 1852 előtt nem is jelent meg Temesváron hírlap politikai tartalommal. Így a politikai hírlapokat a gazdasági, kereskedelmi, hirdetési
és szépirodalmi lapoknak kellett pótolniuk, ami nem elégítette ki a közönséget, azért külföldi, bécsi vagy legalábbis pesti lapokat járatott. (…) A temesvári első hírlapok sovány tartalmuk miatt
1830-ig rövid életűek voltak. Csak 1831-től kezdődik hírlapjaink hosszabb élete. A modernebb hírlapírást 1840-ben (Josef) Klapka József kezdi meg a Temesvarer Wochenblatt-tal, melynek élete tíz
évre terjedt. (…)
A forradalom után rövid idő múlva a temesvári hírlapirodalom újabb virágzásnak indult. Temesvár, mint egy német jellegű koronatartomány fővárosa, különösen alkalmasnak látszott arra, hogy a német hírlapírásnak egyik középpontja legyen. Már az 1851. év folyamán az osztrák
Törvények és Rendeletek Lapján – a Regierungsblatt-on – kívül még más öt, bár rövid életű hírlap
jelent meg Temesváron, 1852-ben indult meg a temesvári első politikai napilap, az akkor hivatalos
Temesvarer Zeitung, mely mai napig fennáll. E politikai és közgazdasági napilappal a többi versenyezni nem bírt, s így egymás után szűntek meg, úgy hogy 1852-60 között évenként alig 2-3
hírlap vagy folyóirat jelent meg. 1856-ban az egész Szerb Vajdaság és Temesi Bánság területén is a
Regierungsblatt-on kívül csak 5 lap jelent meg, éspedig a Temesvarer Zeitung napilapon kívül a többi
hetilap Versecen, Becskereken és Újvidéken. 1861-ben már egyedül Temesváron három, 1871-ben
nyolc, 1872-ben kilenc, közötte már három napilap, 1880-ban tizenöt, 1881-ben tizenhét, 1882-ben
huszonegy, s ezek között hét napilap, 1885-ben tizenhét, 1890-ben tizenhárom, 1895-ben már ismét harminckettő, közöttük öt napilap; 1898-ban leszállt e szám ismét huszonötre. (…) A temesvári hírlapirodalom keletkezése (1771) óta 1898 végéig tudtommal 144 hírlap és folyóirat került
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ki itt a sajtó alól. Ez a szám nyelvi tekintetben négyfelé oszlik. Legtöbb a német; számra nézve
78, körülbelül 320 évfolyamban, utána következik a magyar, száma 41; 173 évfolyammal; vegyes, magyar-német nyelven megjelent 12 hírlap 19 évfolyammal; a román hírlapok és folyóiratok száma 10; ezek évfolyamainak összes száma 42. Szerb hírlap csak 3 jelent meg, összesen
4 évfolyammal. A 144 hírlap és folyóirat összesen 558 évfolyamot képvisel, vagyis mindegyikre körülbelül négy évfolyam esik.
(…) Temesvár első hírlapja az 1771-ben megindult Intelligenzblatt volt. Heimerle Mátyás
nyomdász vállalkozott annak kiadására. Hetilap volt, és a közönségnek egy fél garason, legfeljebb két krajcáron árulták. Tartalma a hirdetményeken kívül a bécsi lapokból kiszedett sovány hírekből s némi gazdasági közleményekből állott. A rendőrség biztosítani kívánván a
vállalatot, a kiadónak egy tudakozó-intézet tartását is megengedte. Meddig állott fenn e hírlap, nem tudjuk. Csak igen rövid ideig élhetett. Az Intelligenzblatt egyetlen példányát sem sikerült kikutatnunk.3 (…)
Temesvarer Zeitung (1852– ). Megindult 1852. január 15-én, csütörtökön, az 1. és 2. szám
együttesen, tíz számozatlan oldalon. Kezdettől fogva a hétfőt kivéve, mindennap, 4-6 oldalon, kis ívrét alakban, oldalanként 3-3 hasábbal. 1852-ben 312 száma jelent meg. Szerkesztette 1852-től 1860 végéig Flatt András, ki ekkor cs. kir. fogalmazó volt a Szerb Vajdaság és
Temesi Bánság kormánya mellett, nyomatott pedig ez idő alatt a cs. kir. ﬁók- államnyomdában Temesvárott. Minden számán jelölve volt a cím, a megjelenés ideje, helye, az évfolyam és a
hírlapszám. Ára volt helyben házhoz hordva egy évre 8 Ft, vidékre postán küldéssel 12 Ft (…)
E hírlap a Temesvárt székelő Szerb Vajdaság és Temesi Bánság kormányának hivatalos lapja volt mindaddig, míg e tartomány 1860 legvégén az anyaországhoz vissza nem csatoltatott. Mint hivatalos lap, mely a kormány kiadásában jelent meg. (…)
Neue Temesvarer Zeitung. Organ für Politik und Volkswirtschaft (1868– ). Motto: „Freiheit und
Gesetz, Gleiches Recht für Alle.” Politikai, társadalmi és gazdasági napilap; megindult 1868. január 1-én. Alakja kezdettől fogva nagy ívrét volt, s ezt azóta sem változtatta. Minden száma 4-6
oldal, 4-4 hasábbal. Programját első számában akként határozta meg, hogy híven a jeligéhez,
mit e független lap homlokán visel, ama harcosok sorában fog állani, kik a szabadságot, a törvényeket, jogegyenlőséget és haladást teljes férﬁ erejükkel védik és készek ezeket az eszméket bárhonnan jövő támadások ellenében is megvédelmezni.
„Akarjuk – írja –, hogy a kormány és országgyűlés a nép valódi szavát is hallja meg. E mellett függetlenségünket úgy felfelé, mint lefelé megőrizzük. Mi a kormányt a nép jólétére törekvő működésében támogatni fogjuk, de őszintén fogjuk megmondani véleményünket, ha a
kormány tetteit nem helyeseljük is.” E politikai pártállásának a lap eddigi 32 évi pályafutása
alatt ugyan híven megfelelt, de a hatvanas és hetvenes években a magyar nemzeti törekvések
ellen is gyakran felemelte szavát; csak a nyolcvanas években hagyta abban e tekintetben a harcot, míg újabb időben emez iránnyal teljesen szakítva, a magyar nemzeti törekvéseknek is egyik
előharcosa lett.
3Újabb

kutatások szerint az első lap valóban 1771-ben jelent meg Temesvárt, de a címe nem Intelligenzblatt lehetett
– amelyről Berkeszi korrekt módon megjegyzi, hogy egyetlen példányát sem sikerült felkutatnia. Mai források szerint az első, 1771-ben megjelent lap a Temeswarer Nachrichten volt. Lásd: Glavan Ciprian: Die deutschsprachige
Presse aus dem Banat. 1771–1867. Doktori disszertáció. Részlet belőle: C. Glăvan: Premisele, geneza și evoluția
presei de limbă germană din Banat între anii 1771–1867. In: Analele Banatului. Arheologie-Istorie, 2011.
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Szerkesztői 1868. január 1-től 1882. június 17-ig Strasser Albert, kit Reische Frigyes követett 1887. november 13-ig; ekkor Gnidkovszky Kornél vette át a szerkesztést és folytatta
1892. évi november 1-ig; ezóta Dévay Ferencz szerkeszti. (…)

A magyar hírlapirodalom. Pesty Frigyes
A magyar hírlapirodalom Temesváron aránylag igen későn született meg. A szabadságharc
előtt itt nem jelent meg magyar hírlap, közvetlenül utána pedig annál kevésbé, mert az a csekély számú magyar elem, amely itt lakott, tökéletesen leszorult a cselekvés teréről. A magyar
nyelvet és hazaﬁas szellemet a hatalom üldözőbe vette, s ha valahol, úgy ezen a vidéken csakugyan idegennek érezte magát a magyar saját hazájában. Temesvár egy német jellegű koronatartománynak, a Szerb Vajdaság és Temesi Bánságnak lett a tartományi fővárosa és tizenkét
éven át elszakítva élt a magyar haza többi részeitől. Ez idő alatt a magyar lakosságot elnémetesíteni s a többi nemzetiségből a magyar szellemet kiirtani volt a kormányrendszernek
egyik fő feladata. A város lakossága ugyan nagyrészt eddig is német volt, de hazaﬁas szellemű;
a nemzet ügyével azonosította magát; ﬁait szívesen adta a honvédseregbe, hisz Klapka tábornok maga is temesvári születésű, Vukovits Sebő4 pedig 1848-ban temesi alispán volt.
Az 1848-as vívmányokat a temesvári polgárok örömmel üdvözölték; a magyar szó lassanként már terjedőben volt; tanították a népiskolákban; a gimnáziumban magyarul adtak elő
minden tantárgyat; a városi jegyzőkönyveket már 1840 óta magyarul vezették; 1848 március
havában pedig egyes utcákat magyar hazaﬁakról neveztek el; a magyar cégfeliratok mind gyakoriabbak lettek; a polgárok nagy része magyar ruhát viselt és kört alakítottak, ahol a felnőttek is megtanulhassanak magyarul. (…)
Most mindez egy csapásra megszűnt. Haynau parancsára Wernhardt tábornok, mihelyt a
vár felszabadult az ostrom alól, 1849. augusztus 14-én falragaszokon tette közhírré Temesváron, hogy a lakosságnak semmiféle magyar feliratot alkalmazni ezentúl nem szabad, a meglevőket pedig rögtön el kell távolítani és némettel pótolni. 1849. szeptember 22-én pedig báró
Ambrózy Lajos kerületi biztos felszólítja a polgárságot, hogy a Kossuth-kalapok viselését hagyja abba, mert ezentúl 50 Ft-tal fognak büntetni minden egyes embert, aki ilyen kalapot visel.
Az utcák ismét visszakapták régi német neveiket, a magyar nyelvet pedig az iskolából száműzték. Ily körülmények között ki mert volna még csak gondolni is arra, hogy Temesváron magyar nyelvű hírlapot adjon ki? (…)
Csak mikor az abszolutizmus tarthatatlansága mind jobban bebizonyult, s a Vojvodina tartomány életképtelensége napról napra világosabbá lett, határozta el magát egy körünkben élő
férﬁú arra, hogy a magyar érdekek képviselésére egy magyar hetilapot fog megindítani. E
férﬁú városunk szülötte, a magyar történetírásnak egyik leghivatottabb bajnoka: Pesty Frigyes volt. Pesty Frigyes Temesváron, a Gyárvárosban született 1823. március 3-án, szerény
polgári állású, de köztiszteletben álló szülőktől. A középiskolákat Temesváron, a líceumot Szegeden látogatta, majd visszakerülve Temesvárra, itten a hadparancsnokságnál kisebb hivatalt
foglalt el, és 1846-ban megnősült.
4Etnikai

hovatartozása: szerb.
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Mint temesvári lakos már 1848 előtt is egyik coripheusa volt a helybeli magyarságnak; ő
öntött magyar szellemet a temesvári német lapokba és ő ösztönözte a magyar nyelv tanulására
a német nyelvű polgárokat. Ezért a temesvári hadi tanács, mikor 1848. október 10-én Temesvárt ostromállapotba helyezte és a polgári hatóságokat magától tette függővé, az alkotmányos magyar érzelmeiről már akkor általánosan ismert Pestyt a várból kiutasította és egyik
külvárosba internálta. Mikor Bem 1849. április végén Temesvárt ostromzár alá vette, Pesty Debrecennek vette útját és felajánlotta szolgálatát Klapkának, ki őt a hadügyminisztérium igazságügyi osztályába osztotta be.
Ezután a forradalom esélyeivel Budára, Szolnokra, Szegedre, Aradra, Lugosra került, s a temesvári csata után 1849. augusztus 23-án Törökországba menekült. Az utolsó honvédekkel
mondott búcsút levert hazájának, és Vidinben tűrte a száműzetés keserveit. Részint betegség,
részint lelki fájdalom által megtörve, Hauslab tábornokkal október 21-én visszatért hazájába
s megengedték neki, hogy családjánál ápoltassa magát. (…) 1850-ben, az év második felében,
ősszel, az éppen akkor megalakult temesvári kereskedelmi és iparkamara Pestyt titkárává választotta, s ez állásában aztán 1864. augusztus közepéig működött, annak felvirágzásában nagy
érdemeket szerzett és ott oly hazaﬁas szellemet honosított meg. (…) 1857-ben főleg az ő közreműködése mellett alakult meg a temesi gazdasági egylet, mely azonban nemsokára megszűnt.
Pesty Frigyes nézetei eléggé ismeretesek levén, annál meglepőbb volt, hogy a szerencsétlen
alkotású Szerb Vajdaság kormányzója, gróf Coronini János táborszernagy, egy felette szigorú
ember és a magyaroknak nem nagy barátja, Pestynek engedélyt adott egy magyar folyóirat kiadására. Úgy látszik, Coronini méltányolta Pestynek a Temesvarer Zeitungban közzétett cikkeit, s
nyilván nagyon szerette volna, ha az ő kormányzósága alatt a déli vidéken anyagi és szellemi haladás mutatkozik, s ez egy újabb ok lehetett arra, hogy Pestynek egy új folyóirat megindítására, habár az magyar lap volt is, engedélyt adjon, természetesen a politika kizárásával.
Mint az első és egyetlen délvidéki magyar lap szerkesztője, Pesty Frigyes volt e vidék magyar érzelmű lakosságának szóvivője. Halhatatlan érdemeket szerzett Pesty Frigyes később
is a magyar történetírás terén, de soha sem állott feladatának annyira magaslatán, mint temesvári lapszerkesztő korában. Nagy szerencséje a Délvidék magyarságának is, hogy éppen ebben
a korban egy Pesty Frigyes lakott körében. Mint szerkesztőt a bánsági helytartóságtól számtalan megintés érte, lapját több ízben lefoglalták, kéziratokat kosárszámra vittek el tőle, és mikor
lapjának politikai lappá változtatásáért folyamodott, kérelmét a bécsi rendőrség megtagadta.
A legnagyobb csapás mégis 1860. szeptember végén következett be.
Akkor már Saint-Quentin cs. tábornok volt a kormányzó, ki Pesty Frigyest – részint a lapjában kifejtett, bár burkolt agitációkért, részint – meglehet – azért, mert a kormányt az a szándék
vezette, hogy miután egy-egy népszavazási komédiát akart inscenirozni azt a kérdést illetőleg,
hogy a Szerb Vajdaság visszacsatoltassék-e Magyarországhoz vagy sem… azokat az egyéneket,
kik a népre befolyással voltak, láb alól eltenni kívánta. Pestyvel együtt többeket is elfogtak,
éppen azokat, kik lapja írói gárdájához tartoztak. Egyelőre a temesvári kazamatákba zárták
őket; majd minden kihallgatás nélkül Josephstadtba hurcolták, hol egy hónapnál tovább tartó
fogságot szenvedtek; azután az októberi diploma kiadása után, ismét minden kihallgatás nélkül, egyszerűen szabadon bocsátották őket. A Vojvodina ekkor már bukófélben volt. A M.
Tud. Akadémia Pestyt már 1859-ben levelező tagjává választotta, Temesvár polgárainak egy
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nagy része pedig 1861-ben őt a polgármesteri székbe is akarta emelni, de e jelöltségtől visszalépett, mikor 1861. március végén Új-Arad választói a kihirdetett országgyűlésre képviselőjükké választották. Pesty Frigyes, legalább egy időre, elhagyta Temesvárt és a fővárosban telepedett le, hol 1864-ben az akkor megalakult iparbank őt vezér-titkárává választotta. Ezóta
állandóan a fővárosban lakott, és 1889. november 23-án történt haláláig roppant irodalmi tevékenységet fejtett ki. Idejét, óriási szorgalmát és tudását főleg a dél-magyarországi vármegyék
múltjának felderítésére fordította és nagyarányú munkásságának gyümölcseként számos történelmi munka látott tőle napvilágot. Itt csak mint a délvidéki első magyar lap szerkesztőjével
kell foglalkoznunk. Dél-Magyarország első magyar hírlapja pedig a Delejtű volt.
Delejtű. A tudomány, anyagi érdekek és szépirodalom közlönye (1858–1861). Nagy negyedrétben,
minden szám 8-10, sőt néha 12 oldalon, megjelent Temesváron minden kedden. Előﬁzetési
ára volt egy évre 6 Ft félévre 3 Ft p. pénzben. Az egyes számok folytatólagos lapszámozást
nyertek; így az 1858. évfolyamnak összesen 212, az 1859-nek 418, az 1860-nak 372 lapja volt.
Az első szám megjelent 1858. július 6-án. Minden számon jelezve van az évfolyam, a megjelenés ideje, a szerkesztő és a nyomdász. Kiadó és felelős szerkesztő volt Pesty Frigyes; nyomatott Hazay M. és ﬁa, Vilmos betűivel. 1861. április 3-tól (14. szám) a szerkesztést átvette
Öttevényi, a kiadótulajdonos tovább is Pesty Frigyes maradt; 1861. július 2-től (27. szám) már
Hazay Vilmos volt a felelős kiadó. Öttevényi június 24-i nyilatkozatával búcsúzott el. A lap
utolsó számai 1861. július 16-án és 23-án jelentek meg.
Pesty Frigyes a kor legkiválóbb magyar publicistáit tudta összegyűjteni lapja hasábjain.
A Delejtű jelentősége – mint szerkesztői előszavában Pesty Frigyes mondja – részint abban
fekszik, hogy oly vidéken jelenik meg, hol eddig semminemű magyar közlöny nem volt, részint abban, hogy a tudományt és anyagi érdekeket egymás mellé állítván, azt az irányt mutatja ki, melyen haladva, jelenleg még egyedül várhat a magyar névre dicsőség, a nemzetre
közjólét: értjük a nemzeti művelődést és anyagi gyarapodást. E program a mai szemüvegen
nézve, sovány; de akkor a szerkesztőnek igen óvatosnak kellett lenni, ha azt akarta, hogy lapját el ne kobozzák. Itt is inkább a sorok között kell olvasni. E magyar lap az ún. Temesi Bánság
területén azt jelentette, hogy e vidék, melyet egykor legnagyobbrészt magyar lakosság tartott
megszállva, most is egyet képez a magyar hazával. Célja volt e lapnak: ébren tartani a magyar nemzeti érzelmeket és előkészíteni a visszacsatolást a magyar hazához. Bármily óvatos
volt is a lap célja szolgálatában, a hatalom mégis észrevette titkos rugóit, azért üldözőbe vette
úgy a szerkesztőt mint a nyomdászt. (…) Pesty Frigyesnek az volt a célja, hogy a Delejtűt politikai lappá fogja átváltoztatni, de az engedélyt tőle megtagadták. Ennek dacára is a Delejtű
mind merészebb politikai vonatkozású cikkeket közölt, így p. o. Missics Jánostól „Történeti
visszapillantás az ún. Szerb Vajdaság ügyében”, Mészáros Károlytól „A monarchia közjogi értelme Magyarországon” cím alatt. Némileg szabadabban mozgott már a sajtó, mert a Temesi
Bánság utolsó napjait élte. Őfelsége 1860. december 27-i leiratával pedig végleg eltöröltetvén,
Temes megye is visszakebeleztetett az anyaországba. (…)
Temesi Lapok. Politikai és közgazdasági napilap (1872–1880). Nagy ívrét alak, minden szám
négy oldal. Előﬁzetési ára egész évre 12, félévre 6, negyedévre 3 Ft. Egyes szám ára 10 kr.
Megjelent Temesváron mindennap, kivéve a vasár- és ünnepnapokat követő napokat. Szerkesztette 1872. május 1-től 1874. március 1-ig dr. Kakujay Gyula, azután rövid ideig Löszek
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Mihály, majd Tácz József, 1874. november 18-tól 1875. április 30-ig Vuchetich Endre, 1875.
május 1-től 1878. november 30-ig ismét Tácz József, 1878. december 1-től 1880. október 16-ig S.
Sallay Jenő. Nyomatott a Magyar testvérek nyomdájában Temesváron.

Azegykori
egykoriTemesi
TemesiLapok
Lapokfejléce
fejléce
Az

1880. október 17-én a lap új címet vett fel. Délmagyarországi Lapok lett a neve (1880–1887).
Ormós Zsigmondtól indult ki az eszme, hogy Magyarország déli vidékének egy magyar napilapra volna szüksége. Az eszmét meg is valósítani: elsőnek ő állt a sorompóba. Merész vállalkozás volt ez, a hetvenes évek legelején kivált, mert magyar olvasóközönséget úgyszólván
teremteni kellett a volt Szerb Vajdaság és a Temesi Bánság területén, de Ormós Zs. oly szilárd
alapokra fektette a lap anyagi létét, hogy annak fennállása teljesen biztosítva volt. A politikai
napilaptól kívánt 10 000 Ft-nyi óvadékot maga Ormós tette le, és hazaﬁas lelkesedéssel toborzott oly férﬁakat, kik jelentékenyebb évi segélynyújtásra kötelezték magukat. Az aláírók egyelőre három évre kötelezték magukat a segélyezésre. Így biztosított évenként Bonnaz Sándor
csanádi püspök 500, báró Sina Simon 400, gróf Zselénszky Róbert 250, Ittebei Kiss Miklós 200,
Hajnik János, Pottyondy Ferencz, Lazarovits Basil, Rötth László, Vargits Imre, Brettner József,
Timáry Imre, Spitzer és Pollák, Kümmer János Henrik, Ormós Zsigmond, Menczer Ármin, a temesi takarékpénztár, gr. Karácsonyi Guidó, Barách József, Mihalovics József zágrábi érsek, az
első temesvári takarékpénztár, Lazarovits Sándor, Ónossy Mátyás, Manaszy Gyula, Gorove
István, Olteanu János püspök, Csekonits Endre gróf, Vogel István, Eisenstädter S. Ignácz, Magyar testvérek, Frölich Gusztáv, Scharmann Samu, Maltsek Gusztáv, gróf Bissingen Nándor
évenként 100-100 forintot, míg mások ugyanannyi időre 50, 40 vagy 30 forintot; Ormós Zs. indítványára Temes vármegye közönsége pedig 500 Ft évi
segélyt szavazott meg a hazaﬁas vállalat számára. (… )
A felhívást az előﬁzetésre szintén Ormós Zsigmond fogalmazta 1871. november havában. E felhívás szerint a
megindítandó lap az 1867: XII. tcikk alapján álló politikai és közgazdasági irányú napilap lesz. A nem magyar
ajkú nemzetiségek irányában méltányosság és szeretet
fogja vezényelni. A Temesi Lapok első száma 1872. május
1-én jelent meg. Ormós Zsigmond buzdítására az új lap
körül csoportosult a délvidék valamennyi számottevő,
tollforgató embere. A vezércikkeket a szerkesztőn kívül
Bessenyey Ferencz vármegyei főjegyző és Dobó László
megyei első aljegyző írták. A tárca rovatot Ormós Zs.,
Pesty Frigyes és Szentkláray Jenő tették becsessé a hazai
Ormós Zsigmond
történetből vett becses ismertetéseikkel. Csiky Gergely,
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ki akkor Temesváron tanárkodott, írta a színikritikát. Később a színi rovatot Kis József költő,
A Hét jelenlegi szerkesztője vezette több éven át. Közgazdasági cikkeket írt a lapba dr. Vargits
Imre, novellákat Csorba (Palotay) Ákos, Szörény megyei főügyész, ismeretterjesztő cikkeket
Kornis Géza ügyvéd. A munkatársak kiválók voltak, de a szerkesztő maga nem állt feladata
magaslatán; tehetsége sem volt arányban feladata nagyságával.

Román hírlapok és folyóiratok
A temesvári román körök már 1860-ban gondolkoztak egy délvidéki, román nemzetiségi
közlöny kiadásáról, mely Temesváron, a Mancuka szerkesztése mellett jelent volna meg, de az
Albina Banatului cím alatt tervezett hírlap abbamaradt. Csak tizennégy év múlva jelent meg itt
az első román lap.
Priculiciu (1874–1875). Képes román heti élclap; megjelent 1874. elejétől 1875. március végéig, nyolcadrét nagyságban, nyolc oldalon, 2-2 hasábbal. Kiadótulajdonosa és felelős szerkesztője Rotariu Pál ügyvéd; nyomatott a Csanád-egyházmegyei nyomdában. Ára egy évre 6 Ft.
Luminatoriul (1880–1894). Román politikai lap; megjelent 1880. március 17-től 1894. január
12-ig, ívrét nagyságban, eleinte hetenként kétszer, majd háromszor, végre ismét kétszer. Egyegy száma volt négy oldal, 3-3, aztán 4-4, végre ismét 3-3 hasábbal.
Kiadta Dregics Mellet román g. kel. főesperes; szerkesztette Rotariu Pál ügyvéd; nyomatott a Csanád-egyházmegyei könyvnyomdában. Ára volt egy évre kezdetben 8 Ft, aztán 10
Ft, végre ismét 8 Ft. Mérsékelt irányú lap volt. Melléklapja volt egy időben (1886–1887) az
Advocatul Poporal.
Timişiana (1885). Társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági képes hetilap. Megjelent 1885.
április 4. óta minden vasárnap, eleinte nagy negyedrét, majd kis ívrét alakban, minden száma 8-10 oldalon. Minden hírlapszámon jelölve volt a cím, a megjelenés ideje, helye s az évfolyam.
A hírlapszámok folytatólagosan lapszámoztattak. Kiadótulajdonosa és egyúttal felelős szerkesztője volt Pakatian V. Tivadar; nyomatott Hössler Emilnél. Ára egy évre 4 Ft. 1886 elejétől a
lap Gazeta Poporului cím alatt jelent meg.
Gazeta Poporului (1886–1892). Társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági képes román hetilap. Minden tekintetben a Timișiana folytatása. Megjelent e cím alatt 1886 elejétől, de mindjárt
2. évfolyamnak jelezte magát. Megjelent minden vasárnap, kisebb ívrét alakban, 8 oldalon,
minden oldalon 3-3 hasábbal.
Szerkesztette és kiadta eleinte Pakatian V. Tivadar, de 1888. április 13-án a tulajdonjog Kosariu Miklós megyei árvaszéki ülnök tulajdonába ment át, ki a lap szerkesztőjéül 1888. június
17-ig megtartotta Pakatiant; e naptól fogva a szerkesztést is Kosariu Miklós vállalta magára;
1890 végéig Kosariu M. volt a szerkesztő és kiadótulajdonos, 1891-ben és 1892-ben pedig Ardeleán György temesvári ügyvéd.
Megszűnt a VIII. évfolyammal 1892 végén. Nyomatott két évig Hössler Emilnél, majd a
Délmagyarországi könyvnyomdában, végre az utolsó években a Csanád-egyházmegyei nyomdában. Ára egy évre eleinte 4 Ft, 1887-től pedig 5 Ft volt.
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SZEKERNYÉS JÁNOS

Temesvár rangos irodalmi
folyóirata: a Magyar Dél1
Két kivételes szervezői képességgel megáldott ﬁatal irodalmár – a nagyváradi jogakadémia hallgatója, a Nagybecskereken született és nevelkedett Manojlović Todor, magyarosan
Manojlovics Tódor (1883–1968), valamint a Ludovica Katonai Akadémián frissen végzett ifjú
katonatiszt, Franyó Zoltán (1887–1978) –, cselekvő és meghatározó szerepet töltött be abban,
hogy 1908 őszén, egy hónappal a nagyváradi Holnap Irodalmi Társaság „hivatalos” megalakulását követően Temesváron is táborba szerveződtek és zászlót bontottak az irodalmi megújhodás elkötelezettjei. A Temesvári Hírlap – amelynek főszerkesztője, az Ady Endrével is személyes
kapcsolatban álló közíró és novellista Pogány Mihály (1875–1924) a ﬁatalok irodalmi csoportosulásának tevékeny tagjává, buzgó támogatójává vált – 1908. november 15-i számában Magyar
irodalmi törekvések címen számolt be a szerveződés szándékairól és célkitűzéseiről, rávilágítva
többek között arra, hogy a Bánság szívében is „kezd kialakulni egy művelt, erős magyar társadalom, amelynek szellemi igényei fokozottak, fogékonysága a szépművészetek, az irodalom
iránt növekvőben van, és tudni, bírálni akarja a szárnyait bontogató, fejlődő, mélyebben szántó újabb kori magyar irodalom minden eredményét”.
A megalakult irodalmi közösség tagjai – miként megjegyezték – „forrongó lélekkel ülnek tanácsot a fölött, hogy milyen módon, milyen eszközökkel lehetne a magyar irodalom termékeit
terjeszteni és népszerűsíteni Temesvárott”. A konkurens napilap, a Lendvai Miklós szerkesztette Délmagyarországi Közlöny 1908. november 22-i számában A Dél címen tájékoztatta olvasóit:
„Nem éppen az országszerte észlelhető irodalmi forrongás, hanem néhány modern, merész
gondolkodású poéta és íróember munkakedve új irodalmi egyesülést létesített Temesvárott.
Címe: A Dél, és az új modern irodalmat óhajtja ismertetni és terjeszteni a temesvári közönség
körében”. Ugyanazon a napon, 1908. november 22-én A Dél. Irodalmi forrongás címen a közíró
és novellista Pogány Mihály – a csoport egyik áldozatkész tagja – szerkesztette újság, a Temesvári Hírlap jelentette, hogy a Béga-parti város ﬁatal tollforgatói „Dél elnevezés alatt egy
irodalmi egyesülésben kapcsot teremtettek mindazok között, akik egyformán merészek, akik
itt akarják magasan lobogtatni a modern magyar irodalom zászlaját, itt akarják fokozottabb
mértékben felkelteni a közönség ﬁgyelmét és érdeklődését a magyar irodalom iránt”. A tudósítás szerzője azt is megjegyezte, hogy az új irodalmi szerveződésnek nincs kijelölt vezére, tagjai nem csatlakoznak egyetlen irányzathoz sem, nem nézik le mindazt, ami a múlté, s
1A

„diadalmasan előrenyomuló új magyar literatúra” bánsági közlönye
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nem rajonganak kritikátlanul mindazért, ami új. Nem gúnyolnak ki olyanokat, akik nincsenek
velük egy véleményen, és nem istenítenek olyanokat, akikkel nézetük – talán részben – megegyezik. Tárcarovatában a napilap felvonultatta, bemutatta a Dél-csoport költő tagjait, közölve
Franyó Zoltán, dr. Gálos Rezső, Goór Pál, S. Hoffer Imre, Jörgné Draskóczy Ilma, Vermes Ernő
egy-egy versét. A Temesvári Hírlap állandó fórumot, közlési lehetőséget biztosított a Dél írócsoport „új formákat, új érzéseket, új hangokat kereső” munkatársai számára. Manojlovics Tódor
verseit – Úri nóta, Lalage éjszakája, Falstaff halála, Prelúdium, Impresszió, Kerkyra fejedelemasszonya stb. – németből ültette át magyarra a Temesvári Hírlap számára Franyó Zoltán és Emőd
Tamás.
Az irodalmi ambícióktól fűtött, ifjú katonatiszt Franyó Zoltán mellett Manojlovics Tódor
és a költő Szávay Zoltán írta alá azt a tréfásnak szánt levelezőlapot, amelyet 1908. december
14-én postáztak a Béga-parti városból Fogarasra a következő szöveggel:
„Kedves Babits Mihály! Üdvözöljük Önt a Nyugatban megjelent
szép, mély verseiért. De mit szól A Hétben megjelent verséhez?
Igaz tisztelője Franyó Zoltán, Manojlovics Theodor, Szávay Zoltán.” Babits Mihály – aki Kun József szegedi tanártársához írott
levelében „sértően simfelőnek” minősítette a levelezőlapot, A Hét
1908. december 13-i számában A gáláns ünnepség című versét közölte, míg a Nyugat hasábjain az Asztalﬁók, Cumulus, Himnusz
Iriszhez és Messze… messze… című költeményeivel jelentkezett.
A Dél csoport ﬁatal tagjai egyébként mindent elkövettek, hogy a
Fogarasról elkívánkozó Babits Mihály Temesvárra kerüljön. A Temesvári Hírlap 1909. február 10-i számában Babits Temesvárott címen közölte a pár soros hírt: „Babits Mihályt, a jelentős tehetségű
poétát, aki eddig Fogarason volt tanár, a temesvári főreáliskoláFranyó Zoltán
hoz helyezték át”.
A Temesvári Hírlap 1908. szeptember 11-i számában jelentette, hogy Juhász Gyula, a nagyváradi premontrei főgimnázium tanára befejezte Atalanta című operettjét, amelynek muzsikáját
Deésy Jenő színész, műkedvelő zeneszerző komponálta s Lehel Károly hangszerelte. A nagyváradi Szigligeti Színház együttese 1909. január 16-án mutatta be a darabot, amelyben Léda
kisebb terjedelmű szerepében, Juhász Gyula titkos múzsája, szerelmes verseinek ihletője, Sárvári Anna is a rivaldák fényébe lépett. Az előadás vadonatúj díszleteit – Indig Ottó nagyváradi irodalom- és színháztörténész szerint – Manojlovics Tódor tervezte, aki egy levelezőlapra karikatúrát is rajzolt a debreceni bemutatóról babérkoszorúsan visszatérő szerzőpárosról.
Emőd Tamás kritikájából idézve, a sikeres premierről a Temesvári Hírlap is beszámolt 1909. január 20-i számában, megemlítve azt is, hogy az orchesztrátor, Lehel (Lechenmayer) Károly bölcsője a Béga-parti városban ringott. A hat vidéki színigazgató által megkötött premier-színházi
kartell dacára Krecsányi Ignác budai-temesvári színigazgató nem vitte színre a közönségsikerrel nemigen kecsegtető Atalantát. A Budapesten kiadott Független Magyarország 1909. február
28-i számában közölte az örvendetes hírt, hogy Manojlovics Tódor új tagként belépett A Holnap
Irodalmi Társaságba. Menet közben a Független Magyarország – miként azt visszatekintésében
Juhász Gyula megjegyezte – bizonyos fokig A Holnap félhivatalos orgánuma lett: vasárnapi
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számaiban rendszerint a hét költő verseit közölte tárcában, hasábjain pedig állandó propagandát folytatott, „néha kissé reklámos lármával, de ez is a modernséghez tartozott”. A budapesti napilap hasábjain jelent meg Manojlovics Tódor néhány németül írt verse Franyó Zoltán
fordításában. A szerb költők verseit németre és magyarra átültető Manojlovics Tódor ugyancsak a Pogány Béla szerkesztette lap 1909. november 21-i számában közölte A Holnapról című írását, amelyben lényegében a nagyváradiak 1909. november 11-én Aradon megtartott
matinéján elmondott bevezető előadásának gondolatait, kitételeit szintetizálta. Manojlovics
Tódor és a hadseregből eltávolított Franyó Zoltán, aki az aradi Függetlenség című laphoz szegődött el újságírónak, szervezte meg a temesvárihoz hasonlóan a holnaposok bemutatkozó fellépését a Maros-parti városban is, azzal a deklarált céllal, hogy a „művészi szépségek és ﬁnomságok iránt közönyös magyar olvasókban” fogékonyságot és érdeklődést ébresszenek.
Az irodalmi délután 1909. november 11-én zajlott le. Megnyitóbeszédet Marton Sándor mondott. Emőd Tamás A Holnap költőinek verseiből olvasott fel. Manojlovics Tódor mutatta be az
aradiaknak A Holnap törekvéseit. Dutka Ákos költeményeivel szerepelt, míg Franyó Zoltán Lányok, versek, utak, én és a város címen aradi reminiszcenciáit idézte. Az irodalmi délután keretében Ady Endre is közönség elé lépett. Öt versét olvasta fel, Reinitz Béla pedig Ady megzenésített verseit szólaltatta meg.
A ﬁatal temesvári poéták, szépírók és lapszerkesztők a Béga-parti város két elegáns kávéházában – a formálódó új főteret domináló Ferenc József Színház épületében üzemelő Koronahercegben, valamint az 1905-ben felavatott Délvidéki Kaszinóban – tartottak fenn irodalmi
törzsasztalt. Thália impozáns épületegyüttesében és a Tőry Emil tervezte, a Józsefváros elején, a Hunyadi út és a Horváth Boldizsár utca sarkán emelt díszes szecessziós palotában
„mámoros vitákban vajúdott az új magyar irodalmi öntudat”.
A Temesvári Futár kiadóját és szerkesztőjét, Orich Viktort 50. születésnapján köszöntve Franyó Zoltán 1940 legelején felidézte közös pályakezdésük mozgalmas időszakát: „Baráti raportra rendelem Szávay Zoltánt, ezt a megkésve született középkori lovagot, aki párbajt vívott
egy metafora miatt; dr. Fürst Dezsőt, aki kész volt a legjövedelmezőbb pöre törvényszéki tárgyalását feláldozni, ha azalatt ott a kerekasztal mellett, mondhatta el védőbeszédét – egy
szép szonett mellett. Vagy magunk elé vetítem a hajh, még ﬁatal Lovas Antal impozáns alakját, amint apostoli nyugalommal simít végig fekete szakállán és ezzel ad igazat a Manojlovitch Theodor [!] nietzschei érveinek. Vagy előhívom az emlékezet régi lemezéről Ady Endrét, akit az 1909. év amaz emlékezetes októberi éjszakáján velem együtt te támogattál haza az
»Arany Ökör« boros mélységéből. Hívom Juhász Gyulát, Emőd Tamást, Tibor Ernőt, a festőt, akinek a kiállítása elképzelhetetlen lett volna a lelkes propagandád nélkül. És végül felidézem régi-magamat, a húszéves hadnagyot, aki egy nyári hajnalon a Jenő herceg tér kellős
közepén kardot rántottam reád – az én kedves pajtásomra – egy Verlaine-vers miatt…”
Az ügyvéd dr. Fürst Dezső, Szávay Gyula s az építész Fodor Gábor tagja volt a Sasok asztalát – amely ugyancsak a Koronaherceg kávéházban állott – körülülő társaságnak is. Kardos
István volt a Koronaherceg kávéház főpincére, aki később átszerződött a szemközt 1912-ben
felavatott Lloyd-kávéházba, amelyet a Baumhorn Lipót tervezte impozáns bérpalota földszintjén rendezett be Kemény Béla vendéglős. A temesvári Dél csoport tagjai és a nagyváradi Holnap Irodalmi Társaság képviselői közösen rendeztek irodalmi matinét 1909. június
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27-én a Városi Vigadó, ahol egy héttel korábban Tibor Ernő festőművész reprezentatív egyéni
tárlatát is megnyitották, nagytermében. A kiállítás megrendezésében, az együttes fellépés megszervezésében Manojlovics Tódor – aki a Dél Irodalmi Társaság egyik legaktívabb tagjának
számított – oroszlánrészt vállalt. A tárlatnyitón Novák Rezső festőművész, a temesvári polgári iskola rajztanára beszélt a modern festészetről és méltatta a több mint 80 művét bemutató Tibor Ernő piktúráját. A Biharországból érkezett vendégeket – Juhász Gyulát, Emőd Tamást,
dr. Nagy Mihályt – a matinén a konferanszié szerepét elvállaló Novák Rezső köszöntötte és
mutatta be válogatott, szellemes szavakkal. Dr. Nagy Mihály ügyvéd A Holnap szerepéről,
céljairól és a már elvégzett munkájáról beszélt; „kifejtette, hogy szükséges az irodalom és a
művészet decentralizálása, hogy a perifériákon is éppen oly mozgalmat és értő közönséget
neveljenek, mint a központban”. Juhász Gyula – „a magyar bánatok és halk sejtelmek ﬁnom
lelkű álmodója” – Ady Endre Az ős Kaján című versét olvasta fel előbb, majd Babits Mihály
és Balázs Béla költeményei után saját versét adta elő „néhányat szenzációs hatással”.
A modern költészet kifejlődéséről és jellegéről tartott előadást Új napimádók címmel Franyó
Zoltán, aki Manojlovics Tódorhoz hasonlóan mindkét csoportosulásnak tagja volt. A temesvári Kereskedelmi és Iparkamara titkára, dr. Szávay Zoltán a déliek (Franyó Zoltán, Goór Pál,
Manojlovics Tódor, Szávay Zoltán, Vermes Ernő), Emőd Tamás pedig a Holnap költőinek
(Ady, Dutka, Emőd, Franyó, Juhász) műveiből olvasott fel. A Holnap és a Dél közös matinéjáról a Délmagyarországi Közlöny higgadt, békülékeny hangon számolt be: „Június 27-én az
úgynevezett modern magyar líra ﬁatal úttörői Temesvárott jártak, és matiné keretében bemutatták az új poézist. A matinét a Holnap és a Dél karöltve rendezte. A forrongó líra új, modern élharcosai – minden szertelenségük mellett is – kétségtelenül érdekesen mutatkoztak be
a temesvári közönség előtt.” Lelkesült hangú tudósításában, amelyet Irodalmi matiné. A Holnap tagjai Temesvárott címen 1909. június 29-i számában közölt, a Temesvári Hírlap leszögezte: „A közönség teljesen betöltötte a Vigadó nagytermét, még pedig nem reklámversikékkel
játékszerűen összeverbuválható »mindenkori« közönség, hanem Temesvár legdisztingváltabb ízlésű és intelligenciájú publikuma. A közönség az összes közreműködőt, Nagy Mihály
dr.-t, Juhász Gyulát, Franyó Zoltánt, Szávay Zoltán dr.-t, Emőd Tamást és a konferencier szerepét nagyon elmésen és ötletesen betöltő Novák Rezsőt lelkes, viharos ovációkban részesítette, minthogyha ezzel a diadalmasan előrenyomuló új magyar irodalom mellett demonstrált
volna”.
A Béga-parti városban érdekes módon nem történt meg az irodalompolitikai és esztétikai frontvonalak végletes kijegecesedése, éles szétválása. Ady és követői értékelésében, megítélésében – például – mindkét magyar nyelvű napilapban megoszlottak, kiszámíthatatlanul
váltakoztak az elmarasztaló meg a pozitív vélemények. Így a Délmagyarországi Közlönyben,
amelyben Szabolcska Mihály Ady költészetét parodizáló gúnyversei és Szentkláray Jenő kanonok, a neves történetíró a modern lírát elutasító főpapi dörgedelmei megjelentek, alkalmanként a korszerű irodalmi irányzatok és törekvések eredményeit méltató beszámolók és
recenziók is nyomdafestéket láttak. Nagyon meleg hangú közleményben számolt be, például, a
Lendvai Miklós szerkesztette lap az Ady temesvári híveit tömörítő Dél-csoport 1908-as megalakulásáról. Másrészt a Dél-csoport tagjainak fórumot biztosító Temesvári Hírlap nemcsak a
református esperes-költő Szabolcska Mihály verseit közölte rendszeresen, hanem megjelen-

régi(j)óvilág
2015. JÚNIUS

KÁRMENTŐ
17

tetett Adyt nyíltan támadó leveleket, eszmefuttatásokat is. A Temesvári Hírlap 1909. április
20-i számában válogatást közölt Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd
Tamás, Juhász Gyula és Miklós Jutka A Holnap antológiában publikált verseiből, majd 1909.
május 30-án újabb csokrot állított össze a nagyváradiak – Juhász Gyula, Emőd Tamás, Miklós
Jutka, Branyiczky Dezső, Kotzó Jenő – költeményeiből. Talán nem teljesen véletlenül a Délmagyarországi Közlöny ugyancsak 1909. április 20-án jelentette meg Bethfalvi H. István aláírással
az Üzenet Vad-ady Endrének! – Válasz az Üzenet Költőcske Mihálynak szerzőjének című gúnyverset,
valamint Szabolcska Mihály A halál vidám szekerén című holnapos paródiáját és megbélyegző,
elmarasztaló nyilatkozatát: „Egy beteges irodalmi eltévelyedéssel állunk szembe, amelyre Madách szavait kell alkalmaznunk: Nézd komédiának s legott mulattatni fog!” Kétségtelen irodalomtörténeti tény, hogy Ady s a holnaposok legmegveszekedettebb ellenfele nemcsak bánsági, hanem országos viszonylatban is a Temesváron élő és alkotó Szabolcska Mihály református pap-költő volt.
Ady a maga részéről Szabolcskát közelről sem tekintette olyan kaliberű ellenségnek, mint
Rákosi Jenőt, Beöthy Zsoltot vagy Tóth Bélát. Az egyik helyen írásban is kifejtette, hogy míg az
utóbbiakat politikai indítékok vezették, addig Kiss József és Szabolcska Mihály inkább csak
azért haragudtak a ﬁatalokra, mert elharácsolták előlük a honoráriumokat.
Persze, ebben a megközelítésben sok volt az egyszerűsítés, de határozottan rávilágított az
Ady-ellenesség eltérő eredőire, a szembenállók táborának megosztottságára. Minden bizonynyal Szabolcskában is dolgoztak a konzervatív indulatok, de alapjában véve azért mégis csak
egy felheccelt, mások által beugratott és megvadított, kisstílű vidéki poéta volt, akinek akácvirágos „költőfejedelmi” koszorúját alaposan megtépázták az új időknek új dalaival riadozó
ﬁatalok. A korszak hivatalos irodalompolitikusai által agyonajnározott, folyamatosan ünnepelt és MTA-tagsággal megajándékozott Szabolcska Mihály nemcsak költői episztoláit, intő
üzeneteit írta meg az új költői stílus zászlóvivőihez, hanem küldözgetni kezdte a konzervatív
beállítottságú fővárosi lapoknak Adyt, az új költészet formanyelvét, szótársításait karikírozó
versparódiáit, gúnyverseit is. Oláh Gábor, Ady Lajos, valamint Szabolcska Mihály szerint is a
nyomdafestéket látott pamfletek késztették tulajdonképpen Ady Endrét, aki – miként azt kortársai följegyezték – egyetlen ellene irányult támadást sem hagyott megtorolatlanul, az Üzenet
Költőcske Mihálynak című vers megírására. Évszázadokra szóló végzetes döfés volt a „petyhüt,
csúf Béga” partjára küldött költemény a lírikus Szabolcska Mihály számára. Nimbuszát darabokra zúzta.
Javában állt a harc, keményen egymásnak feszültek a haladás és a maradiság frontvonalai, amikor a Dél csoport tagjainak sikerült megnyerniük Ady Endrét és a Nyugat szerkesztőit és munkatársait arra, hogy országjáró körútjuk keretében irodalmi matinét rendezzenek
Temesváron. Bátor tett, kockázatos kihívás volt bemerészkedésük Szabolcska Mihály és a konzervatív Arany János Társaság felségterületére. „A lebecsmérelt és felmagasztalt, a megtagadott és minden mások fölé helyezett poéta, az új magyar költészet hatalmas határjelzője
eljött Temesvárra, eljött hívás nélkül, a maga úri passziójából, hogy megajándékozzon bennünket néhány költeményének felolvasásával és megismerkedjen a temesvári közönséggel, melynek soraiból egyaránt érték őt támadások és a szeretet és ragaszkodás megnyilvánulásai – írta
Ady Endre Temesvárott címen 1909. október 17-én közölt előzetesében a Temesvári Hírlap. – Cso-
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dálatos véletlen: Ady Endre látogatása éppen egyéves évfordulójára esik annak, hogy egymásra akadt Temesvárt néhány lelkes, ﬁatal poéta és összeverődött szabadcsapatnak A Dél.
Még emlékünkben él a lelkes fogadtatás, mely Juhász Gyulának és Emőd Tamásnak, a két
kiváló Holnap-poétának jutott Temesváron nemrég osztályrészül és íme: itt, ahol egy éve még
hírmondóra sem lelt a modern irány, ma már magának Ady Endrének tapsolnak.” A rangos irodalmi folyóirat bemutatkozó-felolvasó délelőttjét, amelyen Ady Endre társaságában
Osvát Ernő, Fenyő Miksa, Kéri Pál és a zeneszerző Reinitz Béla jelent meg, vett részt, a Városi
Vigadóban tartották. A pesti vendégeket Franyó Zoltán és Manojlovics Tódor várta a józsefvárosi pályaudvaron, ahonnan aztán konflisokon döcögött be a társaság a színház épületében
üzemelő Koronaherceg Szállóig. Útközben Ady Endre temesvári királyi táblai díjnokoskodása
keserű hónapjainak élményeit idézte fel. Miután megérkezett szálláshelyére Ady, nyomban fölkereste 1897–98-as temesvári tartózkodása kedvelt törzshelyét, a Lonovics utcai Arany Ökör
vendéglőt, amelynek sarokasztalánál írta mintegy fél óra leforgása alatt – Franyó Zoltán vallomása szerint legalábbis – Másokért halunk meg című költeményét.
A matinéra másnap, 1909. október 17-én délelőtt 11 órakor került sor a Városi Vigadó nagytermében. A megjelent közönséget kellemetlenül lepte meg, hogy az előzetesen meghirdetett
műsor módosult. A beharangozott közreműködők, a szervezők közül ketten – Franyó Zoltán,
akinek a bevezetőt kellett volna tartania és Manojlovics Todor, akinek Ady-verseket kellett
volna felolvasnia saját német fordításában – hiányoztak, „objektív okok miatt” egyáltalán nem
jelentek meg a rendezvényen. Ady Endre is indiszponált volt, csak nehezen tudta palástolni
bágyadtságát, másnaposságát és rekedtségét. Reinitz Béla az Ady-dalok megzenésítője és előadója épp Temesváron adta elő legelőször nagyobb közönség előtt vagy kéttucatnyi vershez
írt dalai közül a legszebbeket. Megrázó pátosszal zengte el többek között a Kató a misén, Új vizeken járok, Héja nász az avaron, Májusi zápor után, Fekete pillangók fogatján s még néhány Ady-dal
szuggesztív dallamait. A teremben összeverődött publikum nem volt túlságosan népes, de
annál lelkesebben és buzgóbban megtapsolta a dobogóra lépő szerkesztőket, költőket és írókat. „Úgy Adyt, mint költeményeinek zseniális megzenésítőjét, Reinitz Bélát, a temesvári közönség legnagyobb szeretettel és a rokonszenves érdeklődés minden jelével fogadta, mint a
diadalmasan előnyomuló új magyar irodalom képviselőit. Az ünnepélyre lejöttek Budapestről
a Nyugat szerkesztői: Fenyő Miksa dr. és Osváth Ernő. A matiné a legnagyobb siker jegyében folyt le – írta beszámolójában a Temesvári Hírlap. – Elsőnek Ady lépett a felolvasó asztalhoz a közönség lelkes ovációi közepette, és egy rövid felolvasás keretében, melyben írói
pályája kezdetéről vallott, a Nyugat működéséről szólt, mutatkozott be a közönségnek. Majd
a saját, részint már megjelent, részben pedig egészen új, eredeti verseit olvasta fel. A közönséget először meglepték, majd lebilincselték és újszerűségükkel megragadták és megigézték ezek a költemények. A közönség a felolvasást lelkesen és hosszan megtapsolta. Utána
Reinitz Béla dr. adta elő zongorakísérettel az általa megzenésített Ady-versek néhányát.
Zseniális kompozícióival, mesteri játékával és a versek alaptónusához illő hangjával óriási
hatást ért el. A közönség frenetikus tapsviharával újból meg újból a zongorához késztette a
kiváló zeneszerzőt, aki hatás tekintetében semmivel sem maradt mögötte Ady Endrének.”
A felolvasást követően a Kiss József szerkesztette A Hét című folyóirat, valamint a Temesvári
Hírlap hasábjain alkalmanként prózai írásokkal jelentkező, a Nyugat köré tömörül írókkal ba-
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ráti viszonyban álló Somló Erzsébet látta ebédre vendégül a pesti és a temesvári írókat. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy a fővárosból érkezett vendégek semmiben sem szenvedjenek hiányt, hogy jól érezzék magukat a Béga-parti városban.
Az 1909 őszén a Városi Vigadó nagytermében megtartott Nyugat-matiné íróvendégei Ady
Endre és társai, a rendezvény lezajlása, valamint a tiszteletükre a Somló-villában feltálalt baráti ebéd elfogyasztása után vonattal visszautaztak az esti órákban Budapestre. Feltételezhetően temesvári időzése óráiban beszélhettek Adynak A Dél-csoportban tömörült, modern
gondolkodású ﬁatal bánsági írók lapalapítási tervükről és elképzelésükről kéziratot kérve szellemi vezérüktől a megindítandó
havi folyóirat, a Magyar Dél számára. Ady, miként az a két költemény alá jegyzett keltezésből kiderül, a francia fővárosból küldte
el két újabb versének az – az Engem csak félig szerettek s a Páris
menekül előlem címűeknek – kéziratát a Bánság szellemi központjába, s így a két Ady-vers Temesváron a Magyar Dél 1910/4. számának hasábjain látott először nyomdafestéket.
A nagyváradi holnaposok folyóirat-alapítási szándékát nem
koronázta siker, a temesvári Dél-csoport tagjaihoz kegyesebb
volt a szerencse. 1910 januárjától a Moravetz Testvérek nyomdájának és könyvkereskedésének anyagi támogatásával megjelentették a Magyar Dél című színvonalas, 32 oldalas irodalmi,
A Magyar Dél címlapja
társadalomtudományi és kritikai folyóiratot, amelynek összesen
11 száma hagyta el a nyomdát. Habár felelős szerkesztőként ﬁvére, a jogot végzett Lengyel
László neve szerepelt a lap borítóján, a szerkesztőség motorja, legaktívabb tagja Lengyel Ernő
(1885–1944), a nagy tekintélyű temesvári főrabbi Löwy Mór (1851–1908) ﬁa volt, aki korábban az Erdélyi Újságnak, Magyar Közéletnek, Déli Újságnak, Délmagyarországi Közlönynek volt a
munkatársa, cikkírója, illetve a Temesvári Hírlap kötelékében segédszerkesztőként tevékenykedett.
A Dél-tömörülés változatos műfajú, tematikájú és jellegű anyagot publikáló tagjai – Franyó
Zoltán, Todor Manojlović, Lenyel Ernő, Gálos Rezső, Szávay Zoltán, Lengyel Ernő, Goór Pál /
Bürger Ernő/ stb. – mellett Móricz Zsigmond, Gozsdu Elek, Balázs Béla, Tömörkény István,
Lengyel Menyhért, Babits Mihály, Kunﬁ Zsigmond, Lesznai Anna, Somlyó Zoltán, Kemény
Simon, Miklós Jutka, Járosy Dezső, Szomory Dezső stb. is írásokkal szerepelt a kéthetente
megjelenő Magyar Dél füzeteiben. Ady Endre két versének első közlését említettük, de érdemes lenne utánanézni, hogy Babits Mihály Éji dal és Szőlőhegy télen, Kaffka Margit Idill című
versei, Móricz Zsigmond Judith és Eszter meg Csipkés kasznárné című elbeszélései vajon ugyancsak Temesváron jutottak először nyomdafestékhez. Nemcsak a ﬁatal írók, kritikusok álltak ki
teljes mellhosszal az új költészet eszméi és esztétikai elvei mellett, hanem a bánsági szépírók idősebb nemzedékének legkiválóbb tagja, a míves prózaíróként országos viszonylatban
is ismert és számon tartott Gozsdu Elek is – aki a 20. század első évtizedeiben Temes vármegye főügyésze volt – tüntetőleg kilépett a Szabolcska Mihály és Szentkláray Jenő vezette Arany
János Társaságból, amely 1903-ban alakult meg Temes vármegye székvárosában, hogy a „modernek” táborába szegődjön…
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A Magyar Dél 1910. január 1-jén megjelent beköszöntő számában Adyról néhány szó címen
közölt esszéjében a következőképpen jellemezte a magyar líra korszakos nagyságú megújítóját: „Ady Endre verseit nem szabad analizálni. A leírt hangulatot vegyük olyannak, mint amilyen hatást tesznek ránk és látni fogjuk őt, amint az élet keménysége miatt szenved, panaszkodik és imádkozik, szeret, mert nagyon sokszor szépen szeret és szenved, szépen panaszkodik és nagyon szépen imádkozik”. Másutt Ady irodalomtörténeti jelentőségét érzékeltetve
frappánsan megjegyezte: „Megindított valamit, mondjuk, hogy az a valami hang vagy ritmus, vagy fészkelődés, törtetés ─ nyugati vagy északi légáramlat, de mindenesetre eleven
élet”. Magvas írását a ﬁatal költőnemzedékhez intézett, Tompa Mihály közismert verssorát
parafrazáló felhívással zárta: „Fiaim, csak verekedjetek…”
A folyóirat első számában Bíró Lajos, Heltai Jenő és Móricz Zsigmond könyvei társaságában Lengyel Ernő Ady Endre Szeretném, ha szeretnének című verskötetét recenzálta. Az irodalom decentralizációja, A történelmi materializmus és magyar irodalom, A vidéki sajtó és Mikszáth
Kálmánról címen közölt esszéket, hosszabb eszmefuttatásokat, elemzéseket. Erős kritikával
illette Temesvár építészetét és városrendezési irányelveit, törekvéseit A várfalakról, lebontásukról, továbbá a fákról és azok kiirtásáról címen a Magyar Dél 6-ik számában aláírás nélkül közölt
cikk szerzője – feltételezhetően a felelős szerkesztő, Lengyel László: „Építőművészeti ékessége Temesvárnak nincsen semmi. A szürke háztömegek között nincsen kiemelkedő érték.
Az újabb épületek (tisztelet nagyon kevés kivételnek) a műízlés felrúgásával emelkednek.
(Újabban pláne unalmas, nagyképűsködő, semmitmondó, az egész épületet agyonnyomó nagy
tornyokat raknak alacsony házakra, s ha díszítő motívum kell, nem kímélik a gipszet címertartó medve és majmokban sem. Lásd, illetve nézd, vagy inkább ne nézd a városi bérházat a
Gyárvárosban.). Régi értékes, történelmi jelentőségű, műemlék-jellegű a Hunyadi-kastélyt
kivéve nincs egy sem. Hiszen művészet ebben sincs. De az építése érdekes, a tömege impozáns és nagy vörös felsíkjai – nem is tudom pontosan megmondani, hogy milyen?, talán:
velencei – reminiszcenciákat ébresztenek. Ez a kastély, és körülötte a várnak itt igen magas
falai és mély sáncai – ez az egyetlen építészeti érdekessége Temesvárnak.” A 9-ik számban
Temesvári szobrok címen közölt a folyóirat elmarasztaló, lesajnáló bírálatot, értékelést.
Változatos tartalma, kiváló munkatársi gárdája, igényes színvonala dacára – vagy éppen
ezekért!? – a Magyar Dél 11 szám megjelentetése után kimúlt. A vidéki városokban alapított
irodalmi szemlék többségének sorsára jutott. Peremre szorítottságán, elszigeteltségén, az olvasóközönség érdektelenségén, közömbösségén túlmenően több szubjektív és objektív ok is
hozzájárul a tartásos folyóirat megszűnéséhez. A kiadók kihátráltak a ráﬁzetéses vállalkozásból. Pénzügyi megfontolásokból nem vállalták a lap további kinyomtatását. A szerkesztőés munkatársi gárda is szétszéledt. A mozgalom egyik gerjesztője, a festő-tanár Novák Rezső
még a lap megjelenése előtt, 1909 októberében elhunyt. Lengyel Ernő 1910-ben Budapestre
költözött, ahol még abban az évben megjelentette A vidéki sajtó szociológiája című könyvét. Fivére, Lengyel László ugyancsak a magyar fővárosba került, ahol Kiss József munkatársává, A
Hét, majd a Pester Lloyd szerkesztőjévé szegődött.
Rövidre szabott aradi kitérő után ugyancsak A Hét redakciójában kötött ki Franyó Zoltán
is. A ﬁatal költők, írók egy részét magához édesgette az Arany János Társaság. Manojlovics
Tódor, aki az I. világháború kitöréséig jórészt Temesváron tartózkodott, meglepő és érthetet-
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len módon nem szerepelt írással a Magyar Dél hasábjain. A Temesvári Hírlap 1911. április 12-i
számában Szerb költőkből címen közölt összeállítást, míg a Bánság szívében Orich Viktor szerkesztésében megjelent Színházi Újság 1912. március 9-i számában négy egymást követő oldalon közölte Szomory Dezső Györgyike, drága gyermek című színművének temesvári bemutatója
kapcsán papírra vetett reflexióit. A Dél Irodalmi Társaság megalakulása, lendületes tevékenysége a Magyar Dél 11 számának megjelentetése Temesvár lanyha, folytonosan pangó irodalmi
közéletében eleven és ígéretes fölvillanásnak bizonyult. Kiemelkedő kultúrtörténeti mérföldkőnek számít. Az „új időknek, új dalaival” berobbant korszerű literatúra bejelentkezését, megmutatkozását és térnyerését mozdították elő az ingoványos Temesközben.

PUSKEL PÉTER

Az Alföld régiós szerepe
Az első fajsúlyos vidéki napilap
Kis újságok nehéz időkben
Arad sajátos helyzete – fekvése, stratégiai szerepe és lakosságának összetétele – miatt csak
némi fáziskéséssel tudott csatlakozni a nemzeti törekvések megnyilvánulási folyamatához.
Mária Terézia az új vár építése idején (1763–1783) hadászati és biztonsági megfontolásokból el
akarta költöztetni Aradot a zimándi pusztára. A várból lőtávon belül terült el a város, és ostrom esetén reális veszélyt jelentett a civil lakosságra.
Húsz évig damoklészi kardként lebegett a város felett a teljes elköltöztetés veszélye, visszavetette a fejlődésben, hiszen ez idő alatt még épület nagyjavításra se adtak engedélyt. Ez volt
a legfőbb ok, amiért a szabad királyi város kiváltságot, a hasonló népességű és rangú településekhez képest, jóval későbben, 1834-ben tudta Arad megszerezni. A korábbi mezővárosi, majd
kamarai város státus pedig aligha teremtett kedvező feltételeket ahhoz, hogy az újra fogékony
polgári réteg alakuljon ki a zömében német kereskedők, kézművesek és szerb határőrök körében. A lakosság nemzetiségi összetételére mi sem jellemzőbb, mint az a tény, hogy a korabeli
térképeken jól behatárolható a német és a rácváros, a polgármestereket 1702–1848 között pedig kizárólag e két etnikum köréből választották.
Érdeklődő magyar polgárság nélkül pedig aligha lehetett magyar nyelvű lapot támogató olvasótáborra számítani. Hiányzott volna ez a lakossági réteg Aradon? A kérdés látszólag költőinek tűnik egy olyan városias település esetében, amelynek intézményrendszere a 19. század
elején már jó néhány szabadalomlevéllel rendelkező királyi várost felülmúlt: iskolái közt volt
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a latin, majd a magyar tannyelvű minorita gimnázium, illetve a román nyelvterület első tanítóképzője, a Preparandia; németül és magyarul játszó vándortársulatok léptek fel az 1817-ben
felépült kőszínházban, zenélni tanították a tehetséges ﬁatalokat az 1833-ban létesített „konzervatóriumban”. Volt egy ilyen polgári réteg, de még meglehetősen „vékonynak” és képlékenynek bizonyult. A lapkiadás kockázatának vállalásához nem volt elég erős. A gyors fejlődéshez
elengedhetetlenül szükséges, és számos privilégiumot biztosító „szabadalomlevél” kiállításával pedig egyáltalán nem sietett a császári udvar.
Arra is érdemes választ keresni, hogyan viszonyult a Maros és a Hegyaljai dombvidék között terjeszkedő város Gutenberg korszakalkotó találmányához, a könyvnyomtatáshoz? Se
jobban, se rosszabbul, mint a környező jelentősebb települések. Nyomda nélkül ugyanis a
19. század elején a lapkiadás már elképzelhetetlen.
Az első kezdetleges nyomdát Aradon a német Michek Antal rendezte be 1818-ban. (Nagyszebenben 1529-ben, Brassóban 1535-ben már működött nyomda.) A Temesváron élő Klapka
József (a ’48-as tábornok édesapja) 1826-ban ﬁókvállalatot nyitott Aradon, de pár év múlva eladta Beichel Józsefnek, majd 1848-ban a vállalkozó kedvű Schwester Ferencnek. Tőle még abban
az évben Schmidt Ferenc vette meg a nyomdát. A nyomdákon tehát nem múlott a lapkiadás
beindítása. Az írni-olvasni tudó lakosság száma is egyre gyarapodott.
A reformkor küszöbén, Aradon adottak voltak a polgáriasodás alapfeltételei. Csak a törvény nyújtotta lehetőségek, a szabad királyi várost megillető privilégiumok hiányoztak. És
nem utolsósorban az ilyen vállalkozáshoz nélkülözhetetlen bátorság. Amint elhárultak az említett akadályok, a ﬁatal szabad királyi város gyorsan törlesztette korábbi lemaradását. Polgárai pedig igyekeztek lépést tartani a fejlődéssel. Mindössze négy évet kellett várni az első
lap megjelenéséig.
Schwester (Sveszter) Ferenc 1837-ben Arader Kundschaftsblatt címmel kis formátumú, hirdetésekkel, helyi hírekkel megtűzdelt német nyelvű lapocskát adott ki. Két évvel később, 1839.
október 5-én, a szerkesztő nevének feltüntetése nélkül, napvilágot látott kiadványának magyar változata is, az Aradi Tudakozó Intézet Magyar Hírlapja. A rendszertelenül megjelenő, kis
formátumú, 4-6 oldalas lapocskának az indulás évében mindössze 13 száma került ki Schmidt
Ferenc nyomdájából. A második évfolyam már nagyjából hetente közölt hirdetéseket, helyi
érdekességeket. Persze a névtelen szerkesztő sirámait is, amiért kevés az előﬁzető és ráﬁzetéses a kiadvány. A helyzeten az sem segített, hogy a 25. számtól a kiadvány Aradi Hirdető néven jelent meg, és 1840 végén Schwester Ferenc feladta inkognitóját. Ráadásul, azért hogy a
hazaﬁatlanság vádja alól is mentesüljön, nevét magyarosan Sveszternek írta. (Ficzay Dénes:
Emlékkönyv. Arad, 2007, 134.)
Az első aradi magyar újságot nem kapkodták szét az olvasók. Egy év alatt sem sikerült
az előállítási költségeket fedező legalább 200 előﬁzetőt toborozni. A szerkesztő egy ideig a
német lap bevételéből tartotta fenn a Hirdetőt, de 1841 végén sűrű bocsánatkérések közepette
megszüntette a kiadást. A Kundschaftsblatt pályafutása a szabadságharc idején, 1849-ben ért
véget. A Hirdető azonban több volt egy torzóban maradt szerény kísérletnél. Újraindult 1845től és 1853-ig több-kevesebb rendszerességgel megjelent. Az 1848-as forradalom aradi eseményeiről hitelesen számolt be a lap. Innen tudjuk, hogy a helyi lakosság milyen kitörő örömmel
fogadta a pesti március 15-ei események hírét.
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A forradalom további történéseiről bocsánatos késéssel tudósított a Hirdető, hiszen a hírek
frissessége a pesti postakocsi menetrendjétől, no meg a lap alkalmi megjelenésétől függött.
Így például a Hirdetőnek csak a március 25-i száma tette közhírré Aradon, hogy „a sajtó szabad.” Majd a lap több-kevesebb rendszerességgel tájékoztatott a helyi eseményekről: a népfelkelő alakulatok megszervezéséről, Török Gábor polgármesterré választásáról, az 1849. február
8-i utcai harcokról, a város elfoglalásáról, a vár ostromáról.
A szabadságharc aradi eseményeinek krónikásaként és szerkesztői elszántságát bizonygatva, Schwester azt írta, hogy, bár a „bombák” hullnak, a Hirdető zavartalanul megjelenik.
(Az osztrák kézen maradt várból több hónapig ágyúzták a honvédsereg által elfoglalt Aradot.) Az Aradi Hirdető a szabadságharc leverése után, az abszolutizmus korában egy ideig magyarul és németül jelent meg, majd 1853-ban végleg megszűnt. Az aradi sajtó kezdetei azonban
elválaszthatatlanok Schwester Ferenc, ez a derék német-magyar polgár igyekezetétől.
Akár ettől a döcögő, bizonytalan indulástól is számíthatnánk az aradi sajtó kezdeteit, ha
az elsőbbséget és nem a minőséget tekintenénk mércének. A nagy történelmi események viharában akadt még egy próbálkozás, amely azonban tiszavirág-életűnek bizonyult: Bangó
Péter (Pető) ügyvéd 1848-ban kiadott Arad c. lapja a lakosságban tartotta a lelket a város ágyúzása idején.
Említésre méltó, hogy a szabadságharc végnapjaiban Aradra menekítették nemcsak a kormányt, hanem hivatalos lapját, a Közlönyt is, amelynek három száma a városban jelent meg.
A 165. szám éppen a világosi fegyverletétel küszöbén, 1849. augusztus 11-én került ki Schmidt
Ferenc nyomdájából. Sajátos színfoltja az aradi sajtó gyermekkorának egy 1844-ben kiadott almanach, az Aradi Vészlapok. Kezdeményezője, Bohus Jánosné Szögyény Antónia (1801–1889)
az 1844-es Maros-áradás károsultjainak megsegélyezésére mozgalmat indított. Császár Ferenc
helyi tollforgatót kérte fel egy igényes almanach összeállítására, amelyben, szándékai szerint,
a kor neves írói közölnének.
A Vészlapok bevételét az árvízkárosultak megsegélyezésére fordítanák. Császár szervezői
tehetségének köszönhetően, a kor illusztris íróinak közreműködésével (Bajza, Eötvös, Vörösmarty stb.) szép, színvonalas kötet sikeredett. Bevételét az elképzeléseknek megfelelően használták fel. Az Aradi Vészlapokból a nagy nevek miatt kiszorultak a helyi szerzők. Az egyetlen
kivétel Sárosi Gyula (1816–1861) volt. Ficzay Dénes aradi irodalomtörténész (1921–1985) kutatása szerint ebben a kötetben látott napvilágot Petőﬁ Sándor Füstbe ment terv című költeménye. (Uo. 136.) A Vészlapok kiadványért arany babérkoszorút adományozott a város Császár
Ferencnek.
A sajtókezdetek Aradon is, akár az impérium többi városában, a német lapok dominanciáját mutatták. A Kundschaftsblatt mellett Jeiteles Leó, a zsidó iskola tanítója Der Patriot című,
német nyelvű lapja is szabadságharc idején látott rövid ideig napvilágot. Hazaﬁas kezdeményezése miatt a megtorlás éveiben a lapszerkesztő-tanítót várfogságra ítélték. Az önkényuralom idején, 1851-től a német nyelvű Arader Anzeiger, majd utódja, az Arader Zeitung közel
negyedszázadon át életképes lapként fennmaradt. Ezek a lapok ugyanis nem az osztrák elnyomás szócsövei voltak, hanem, éppen ellenkezőleg, a helyi német ajkú lakosság szabadságszeretetének hangadói. Természetesen, meglehetősen áttételesen, hiszen az 1848-ban eltörölt, de
az önkényuralom idején újra bevezetett cenzúra éberségét kellett kijátszani.
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Mindössze pár százas példányszámban 1875-től ismét megjelent a német lap, Neue Arader
Zeitung néven. Ekkor azonban már törés állt be a német lapok egyeduralmában. Az 1880-as
évek közepén ugyanis három(!), igen jól szerkesztett magyar napilapból válogathattak az aradiak. Mivel magyarázható ez a gyors felzárkózás?
A szabadságharc aradi eseményei, a világosi fegyverletétel, a tizenhárom honvédtábornok
mártírhalála, a várban fogva tartott ’48-asok sorsa lázban tartotta a lakosságot, de történelmi
szempontból is az érdeklődés központjába helyezte a várost. Kossuth fájdalmasan találó metaforájából szállóige lett: Arad a magyar Golgota. Ebben a történelmi légkörben kell keresnünk az aradi sajtó viszonylagos késői ébredését
követő gyors felzárkózásának hátterét. A megtorlástól való félelem
és a hallgatás fala az 1860-as évektől kezdődően erősen repedezett.
Országszerte egyre-másra jelentek meg a zömében rövid életű német
nyelvű lapok: Brassóban, Győrött, Kassán, Kolozsváron, Szegeden,
Temesváron.
E sorozatban fehér holló Brassó, a Cenk alatti város magyar újságja. A Brassói Lapok 1849 óta képviseli a magyar újságírást. Ilyen
vonatkozásban a legrégibb, ma is létező magyar sajtótermék. Megjelenése e hosszú idő alatt viszont nem volt folyamatos. (Első megjelenését követően csak 19 lapszám került ki a nyomdából. Utána
A vértanú szobor a Szabadság téren
1895-ben indult újra.)
Aradon, amely nem tudta, nem is akarta túltenni magát a fegyverletétel tragédiáján, a vár
környékén történt kivégzéseken, egyre jobban érződött a nemzeti önbecsülésnek hangot adó
magyar nyelvű hírlap hiánya. Egy ilyen újság megjelentetésére az első bátor kezdeményezés
Bettelheim Vilmos (1821–?) könyvkereskedő nevéhez fűződik, aki már 1860 végén megkísérelte
a lapkiadási engedély megszerzését a császári és királyi rendőrségtől. Háromszor is hiába
próbálkozott. Bettelheimet azonban ekkor már nem lehetett szándékától eltéríteni. Meggyőződése szerint eljött az idő egy magyar újság megjelentetésére. Felutazott Bécsbe, és kijárta a
lapengedélyt. (Egyébként az ő főtéri könyvesboltjának a kirakatában állította ki első rajzait Lieb
Mihály asztalossegéd, akit később Munkácsy Mihály néven a nemzeti és az egyetemes piktúra büszkeségeként ismert meg a világ.) Hazatérése után Bettelheim előﬁzetési felhívást bocsátott ki, és kedvező fogadtatásra talált. Induló lapját Alföld néven hirdette.
Ami nem sikerült jó két évtizeddel korábban Schwesternek a Hirdetővel, az most pártolókra
talált a szabadságharc, majd az önkényuralom idején megedződött, vagy „felnőtté vált” aradi
lakosság körében.

Az Alföld bátorsága
Az Alföld (1861–1898) 1861. augusztus l-jén kis formátumban, hat oldalon jelent meg. A
Réthy Lipót nyomdájából kikerült első lapszám felelős szerkesztője Marton Ferenc volt. Az
indulásakor még igen szerény külsejű lapocska a kezdetektől merész célt tűzött maga elé:
nem csupán a város, hanem, amint a neve is jelezte, az egész földrajzi térség, az Alföld lapja
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akart lenni. És célját hamarosan sikerült is elérnie, noha az indulást követően számos akadályt kellett elhárítania. Elsősorban a mindenre kiterjedő hatósági ellenőrzést. A következő
év derekán a sorozatos rendőrségi ellenőrzések miatt Marton le is mondott, és Környei János vette át a lap szerkesztését.
A császári hatóságok a lapengedélyt megadták ugyan, de éber szemmel bogarászták a
’48-as eszméket továbbvivő, a nemzeti érzésekre alapozó lap minden írását. A rendőrségi zaklatások mindennaposakká váltak. Ennek lett a következménye, hogy 1863 januárjában helyhatósági rendelettel betiltották az Alföld megjelenését, a szerkesztő ellen pedig bírósági eljárást
indítottak. Az állandó magyar lap létezését viszont ekkor már helyi hatalmi szóval nem lehetett megakadályozni.
Bettelheim áprilisban Arad címmel újabb lapot indított, amelyről jellege, hangneme és szerkesztője okán mindenki tudta, hogy más név alatt az Alföld folytatása. A régi-új lap túlélte a
cenzúra állandó zaklatását, és 1866-tól ismét Alföld címmel és immár nagy formátumban, napilapként került az olvasókhoz. A szerkesztőség az Úri utca (ma Eminescu) 9. szám alatti házban volt. Az Alföld politikai és közgazdászati lapként hirdette magát. Mindkét megjelölés
megfelelt a valóságnak, bár a közélet más szegmenseire is kellő ﬁgyelmet fordítottak a szerkesztők.
A lap felelős szerkesztője 1867 októberétől Tiszti Lajos, a következő év októberétől Bánhidy
Béla, 1869-től Bettelheim Vilmos, majd 1873-tól ismét Tiszti Lajos, 1882-től a nyomdatulajdonos, Réthy Lipót, végezetül Vörös Vidor a felelős szerkesztő. A tulajdonképpeni lapkészítés
„első” emberének gyakori változása egy
olyan jelenség, melyre később is számos
példát találunk a helyi sajtótörténetben.
Magyarázatot rá aligha kell keresnünk.
A felelős szerkesztőn állt vagy bukott a
lap. És személy szerint felelt a lap minden soráért. Az önkényuralom idején ez
akár szabadságának kockáztatásával járt.
A felelős szerkesztőre nehezedő politikai nyomás és a gyakori hatósági zaklatás nehezen elviselhetővé tette ezt a
A békeidők forgalmát sugárzó aradi főutca
tisztséget. Az Alföld hangneme a kiegyezés után is jó ideig erőteljesen ellenzéki maradt. A napilappá válás után több lapszám a régió
egyik sarkalatos problémáját, a magyar-román viszonyt boncolgatta. Az Alföld elsőként próbálta meg feltárni a magyar-román konfliktusok történelmi gyökereit, keresni a megismerés,
az együttélés lehetőségeit.
Az 1867. június 5-i lapszám közli Kossuth Lajos a magyar Újság szerkesztőségéhez intézett levelét Torinóból. Ebben Kossuth cáfolta az egyik képviselő neki tulajdonított idézetét,
mely szerint fenyegetéssel próbálta a románokat fegyverletételre késztetni.
Gondolatiságában és hangnemében is szokatlannak tűnt az 1867. július 13-i vezércikk:
„A Kárpátokon túli románoknak iskolákra, világosságra van szükségük, s támogatni fogjuk jogaikat
törvényes téren. Adják meg azt, ami az övék és senki sem fog többet kérni!”
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Az Alföld munkatársai jelen voltak vagy értesülést szereztek nemcsak Arad, hanem a Maros alsó folyásának jelentős eseményeiről, és hitelesen tájékoztattak az egész impérium, sőt
a külföld dolgairól is. A nagy formátumú (54 * 40 cm), 4 oldalas lap 4 hasábos tördeléssel
jelent meg. Rovatai közül nem hiányzott a politikai vagy gazdasági témát felvető vezércikk,
az üzleti híradás, a távirati jelentés, az országgyűlési tudósítás, a belföldi hírrovat, a kulturális
élet, a külföldi újdonságok, az elhunytak névsora. Sajátos rovata volt az Alföldnek a lapszemle.
Az orosz, román és szláv lapok politikai vonatkozású írásaiból tallózott a rovat összeállítója.
Tulajdonképpen ezzel helyettesítették a külpolitikai tudósításokat, hiszen a lap kezdeti időszakában más hírforrás nemigen állt a rendelkezésükre. A román lapokat illetően leggyakrabban a Kárpátokon túli sajtó híreit reagálta le az Alföld, de nem feledkezett meg a helyi román
kiadványokról sem.
Az első fajsúlyos magyar lap néhány újításáról: bevezette a hírek rovatosítását és tömbben közölt reklámokat. Az Alföld honosította meg az irodalmi tárcarovatot. Folytatásos regények is itt láttak vidéki napisajtóban először nyomdafestéket. Megjelentetésükhöz nagyon
sok külsős munkatárs is hozzájárult. A hét végi vagy ünnepnapi lapszámok egyik kedvelt rovata lett a tárca, amelyben a helyi tollforgatókon kívül Dickens, Dumas, Poe, Puskin műveinek fordítása is fellelhető.
A lapban, még az önkényuralom idején, 1861. október 6-án rendkívül bátor hangú verset közölt Szabados János helyi költő. A vers utolsó két strófájában a tábornokok hóhérainak Isten
általi megbüntetését helyezte kilátásba, s a közhangulat kapcsán jelezte, hogy „a nép hallgat,
de érez”. És a merész folytatás se maradt el.
Az Alföld 1867. július 16-i számában jelent meg Tiszti (Reiner) Lajos (1834–1911) szerkesztő
lelkesítő felhívása gyűjtés indítására az aradi vértanúk emlékszobrára, a forradalom és a szabadságharc ereklyéit bemutató múzeumra.
„Hosszú, nagyon hosszú ideig voltunk megfosztva a sóvárgott alkalomtól, hogy a nemzeti kegyeletnek az érdemhez arányult legalább századrészét róhassuk le azon örökemlékű, dicsteljes hősök iránt,
kik mindent, de mindent, mi e földön becses, föláldoztak azon ügy oltárára, melynek szentségét honﬁ
szívük meleg vérével pecsételték meg” – fogalmazta meg merész gondolatait a lapszerkesztő.
Termékeny talajba hullottak e nemes kezdeményezés magjai. Mindkét indítvány országos mozgalommá terebélyesedett, és idővel meg is valósult.
Az Alföld vezércikkeinek hangvétele határozottan osztrákellenes. A lap síkra szállt Magyarország kiszakadásáért a Monarchiából, egy önálló királyságért, amely magába foglalná – az
1848-as alkotmány szellemében – a nagy lélekszámú nemzeti kisebbségek által lakott tartományokat. Figyelemre méltó, egyébként is, a történelmi témájú írások sokasága.
Dr. Kovách Géza (1925–2004), a jeles aradi történész kéziratos hagyatékában mintegy 400
ilyen jellegű cikk összeírása található. Csupán néhány cím ezek közül: Varga Ferenc: Az Arad
vagy Orod elnevezés származásáról (1871. június 23.), Varga János: Valami az Arad megye történelmi és régészeti társulatáról (1872. július 18.), Pop Nicolae: Mennyi kárpótlást kívántak a románok
1849-ben? (1874. augusztus 27.), Márki Sándor: Arad fölszabadulása a török iga alól 1685. december
10. (1885. december 10.). A külföld eseményei se hagyták közömbösen az első aradi napilap
szerkesztőit. A francia-porosz háború idején, 1870 őszén, például naponta tudósítottak a harctéri események alakulásáról.
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Behatóan foglalkozott a lap a város, illetve a vidék gazdasági életével. A 19. század 80-as
éveiben jelentős iparvállalatok kezdték meg működésüket, elterjedt az utcai gázvilágítás, részvénytársaság alakult vasútépítésre, nagyfokú városfejlesztési és -rendezési munkálatokba fogtak,
számos középületet adtak használatba. Kezdetét vette Arad felzárkózásának leglendületesebb
időszaka. Ezzel kapcsolatban a következő cikkek jelentek meg: A Neumann gyár befolyása kereskedelmi forgalmunk fejlődésére (1881. október 9.), Visszapillantás közgazdaságunkra és kereskedelmünkre (1882. január 28.).
Gyakran volt jelen az Alföld hasábjain a színházi élet. Arad második kőszínházát 1874.
szeptember 21-én nyitották meg. Az építkezés meghaladta a város anyagi erejét, hiszen ebben az időszakban épült fel a Királyi Főgimnázium és az új városháza is. Hatalmas anyagi
erőfeszítést kívánt a város lakosságától ez a három nagy beruházás. A megemelt helyi adók
borzolgatták a kedélyeket. Az Alföldben megjelent lelkesítő írások tudatosították az aradiakban, hogy a város szempontjából milyen fontos építkezésekről van szó. A színházavatón megjelent Ferenc József császár és király. Az ünnepi előadáson a pesti Nemzeti Színház Fáy András:
A mátrai vadászat című darabjával lépett fel, a prológust Prielle Kornélia mondta el. Az Alföld
krónikása bátran elmarasztalta a díszelőadást, kidolgozatlannak tartotta. Véleménye szerint
a közönség elégedetlenül távozott (1874. szeptember 29–30.).
A későbbiek során is az Alföld megőrizte tartását, s az említett színházszentelő elmarasztalásán kívül, számos példát találunk arra, hogy a krónikásokra nem volt jellemző a túlzott tekintélytisztelet, vagy az ünnepelt művészek kritikátlan tömjénezése. Egy híres spanyol együttes
fellépését például Bécsben és Pesten ovációval fogadták, de a hozzánk kevesebb zenésszel érkezett együttes aradi produkciója, a lap tudósítója szerint, közepes szintű, valamint unalmas
volt (1884. február 14.).
Foglalkozott az újság az Arad környéki régészeti ásatásokkal (1872. július 4-ei lapszám),
a Királyi Főgimnázium megnyitásával (1873. augusztus 5.), a bukovinai székelyek Gyorokra
telepítésével (1885. január 8.) stb. A lap érdeklődése továbbra is kiterjedt a kisebbségi kérdésekre.
Élénken kommentálta a Bánsági és Magyarországi Románok Nemzeti Pártjának megalakulását,
fordítást közölt Vasile Alecsandri és Dimitrie Bolintineanu költeményeiből. Világos szülöttének,
Ioan Slavicinak az elbeszéléseit Goldiş László (Vasile) átültetésében olvashatták az Alföldben.
A lap belső munkatársai közé tartozott Bánhidy Béla, Edvi-Illés László, Havi Mihály, Parecz
István, Réthy László, Simonyi Lajos, Tiszti Lajos,
Vörös Vidor.
Rangos volt a gyakran publikáló külsősök névsora: Márki Sándor (1853–1925) történész, Jancsó
Benedek (1844–1930) irodalmár, id. Chorin Ferenc
(1842–1925) üzletember, országgyűlési képviselő,
Lakatos Ottó (1802–1881) minorita szerzetes-taVesztőhelyi obeliszk, az Alföld kezdeményezésére
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nár, Arad monográﬁájának későbbi szerzője, Szőllősi Károly (1842–1895) és Gaál Jenő (1846–?)
közgazdászok, Atzél Péter (1836–1901) és Salacz Gyula (1832–1916) polgármesterek. A vezércikkek jelentős részét Aldor Imre írta Pestről.
A város fejlődését érintő vasárnapi vezércikkek gyűjteménye kötetbe gyűjtve Arad városáért
címmel 1893-ban kapott nyilvánosságot. Erőteljes ellenzéki hangneme miatt az Alföldet a dualizmus korában a Függetlenségi és ’48-as Párt szócsövének tekintették. Indulásától a lap egyik
pártfogójának bizonyult Atzél Péter polgármester (1836–1901), majd főispán. 1867–1871 között állt a város élén.
Mandátumának lejárta után néhány évvel – 1875-ben –, a jeles aradi közéleti személyiség
megvásárolta a lap tulajdonjogát Bettelheim Vilmostól. Tekintélyének köszönhetően még eredményesebben tudta megnyerni az újság érdekeinek a vármegye, illetve a város hangadó személyiségeit.
Az Alföld 1881-ben a szabadelvű párt tulajdonába került. Politikai arcéle fokozatosan átalakult: ellenzékiből Deák-párti lett, de nem egyoldalúan. A kiegyezést elfogadta ugyan, mint
a birodalom átszervezésére tett lépést, de a továbbhaladáshoz merőben új és igen korszerű,
mondhatnánk, demokratikus követelményeket fogalmazott meg: rendezzék a nemzetiségek
és a hitfelekezetek helyzetét, az államhivatali kinevezéseknél a szakképzettség legyen az elsődleges szempont, az oktatás tartson lépést a modern élet követelményeivel. Haladó eszméivel
az Alföld a modern polgári társadalom követelményrendszerét fogalmazta meg, jócskán megelőzve a korát. Megszűnését 37 évi
erőteljes közvélemény-formáló jelenlét után
a napilap proﬁljának megváltozásában, az
előﬁzetők egy részének elpártolásában és az
egyre erősebb lapkonkurencia megjelenésében kell keresnünk (Arad és Vidéke, majd az
Aradi Közlöny).
Legjobb időszakában az Alföldnek 1000–
A belvárosban szerezték be információik javát a hírlapírók
1200 előﬁzetője volt, ami a 60 ezres lélekszámú vidéki városban (1890 táján) komoly olvasói érdeklődésről vallott.
Hagyományteremtésben, a napisajtó iránti érdeklődés felkeltésében úttörő szerepet vállalt Arad első, tartalmilag is jól szerkesztett napilapja, amely folyamatos fennállásának bő
három évtizede alatt méltán vívott ki rangos helyet a magyar sajtóban.
Az Alföld tulajdonképpen az első, folyamatosan megjelenő vidéki napilapnak tekinthető.
Ugyanakkor magasra emelte a mércét a századforduló később induló másik két helyi újságja, a szintén országos tekintélyre szert tevő Arad és Vidéke és az Aradi Közlöny előtt.
Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelentetett Magyar sajtó története az Alföldet országos jelentőségű, politikailag és személyileg is számottevő hírlapként jellemezte. Ezért tekintjük ezt
a lapot jogelődünknek, az aradi magyar újságírás mérföldkövének.
Hírlapokban, periodikákban, magazinokban és évkönyvekben gazdag korszakot nyitott
meg, amelyet joggal nevezhetünk az aradi magyar napisajtó hőskorának, ugyanakkor egyik
legjobb időszakának is.
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JAKABFFY ELEMÉR – PÁLL GYÖRGY

A bánsági magyarság
húsz éve Romániában
A magyar közművelődési tényezők átalakulása és első veszteségei – Sajtó
1918 végén Temesvárott három napilap jelent meg: Osztie Andor vármegyei levéltáros szerkesztésében a Délmagyarországi Közlöny, Pogány Mihály szerkesztésében a Temesvári Hírlap
és Réti Imre dr. püspöki titkár szerkesztésében a Temesvári Újság. Ezeken kívül, bár német
nyelven, de teljesen magyar nemzeti szellemben jelentek meg a Temesvarer Zeitung, Der Morgen és a Temesvarer Volksblatt. A Romániához csatolt Bánság területén máshol napilap nem jelent meg.
A francia-szerb megszállás alatt keletkeztek: a Schwäbische Volkspresse, a mérsékelt svábok
lapja, Steiner Ferenc Südungrische Reform című lapjának utódjaként; a Deutsche Wacht, a radikális német irány szócsöve; a Volkswille, a szocialisták lapja és 1919. július végén ennek magyar
nyelvű testvérlapja, a Népakarat. Tekintettel arra, hogy a Délmagyarországi Közlöny úgyszólván
kizárólag a magyar kormány támogatásából élt, amint ez elmaradt, beolvadt a Temesvári Újságba, amely e réven papírkészlethez jutott, ami akkoriban nagy értéket jelentett. 1920 nyarán
a püspökség a Csanád megyei nyomdával együtt eladta Hollinger Péter sváb vállalkozónak a
Temesvári Újságot is. Tekintettel arra, hogy ennek 7400 előﬁzetője volt, munkatársai, élükön
Schiff Bélával Bukarestben engedélyt szereztek egy új napilap megindításához (Bánsági Hírlap),
ennek ellenére a helyi hatóságok a megjelenést lehetetlenné tették. Így 1920 végétől hosszú
ideig a Bánságnak egyetlen magyar napilapja a Temesvári Hírlap maradt.
A temesvári sajtóviszonyokra jellemző volt, hogy amikor 1920 tavaszán nyomdászsztrájk
tört ki, február 21-től március 15-ig a laptulajdonosok egy közös lapot adtak ki Temesvarer
Presse név alatt, amelynek szerkesztői felváltva Mangold Sándor (Temesvarer Zeitung), Kasztriener Samu (Temesvarer Volksblatt) és Rech K. Géza (Der Morgen) voltak.
Lugoson 1918 őszén két, hetenként kétszer megjelenő magyar lap létezett, az akkor negyvenedik évfolyamát járó Krassó-Szörényi Lapok és a tizenkettedik évfolyamában szerkesztett
Krassó-Szörényi Hírlap (Lugosi Hírlap). Az utóbbi még ez évben megszűnt. Így ettől kezdve
Krassó-Szörény megye területén az egyetlen, magyar nyelven írt lap, a Krassó-Szörényi Lapok.
A háború előtt egyes járási székhelyeken (Csák, Buziás, Lippa, Nagyszentmiklós, Orsova)
is jelentek meg magyar nyelvű hetilapok, de ezek már az uralomváltozás előtt, főleg papírhiány miatt, beszüntették megjelenésüket.
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Hasonló okokból a régi szaklapok is megszűntek. Így az 1875 óta megjelenő Történelmi
és Régészeti Értesítő, valamint az 1877 óta kiadott Természettudományi Füzetek. Mivel a demarkáció következtében Magyarországgal megszakadt a szellemi kapcsolat is, a megszállások és a román államhatalom első berendezkedésének ideje alatt, egymásután jelentek meg
különböző rövid életű irodalmi és riportlapok. Utóbbiak nemsokára intézményesen zsaroltak, létüknek ez főforrása lett.
Irodalmi folyóiratok voltak: Új Élet, Május, a Ligeti Samu dr. szerkesztésében megjelent
Új Világ, Vértes Tivadar Szemléje. Tartósabb és komolyabb értéket jelentett a Járosy Dezső szerkesztésében megjelent Zenei Szemle és Molnár Gyula dr. Bánáti Közgazdasági Értesítője, valamint
Réti Imre dr. Ifjúság című diáklapja. Két színházi hetilap: a Temesvári Színház, melyet Gokler
Gyula, majd Vuchetich Endre dr. szerkesztett és a Komédia, Kubán Endre szerkesztésében tették változatosabbá a sajtótermékeket. 1920. március végén indult meg Vuchetich Endre és
Kotzmuth Artúr szerkesztésében a Sportélet című hetilap is.
A háború alatt a Bánságban szünetelt a könyvkiadás. Az anyaországgal megszüntetett kapcsolat ezt újból szükségessé tette. Az uralomváltozás után a Bánságban az első megjelent
könyv Dinnyés Árpád: Páratlan hasonlatosság című bűnügyi regénye volt, mely 1919. év folyamán eredetileg a Temesvári Hírlapban jelent meg folytatásokban. Réti Imre dr. kiadta Lovrieh
Ilonka: Íme a lelkem című vallásos verseket tartalmazó könyvét, majd a Zorkóczy Ilona tanítónő által írt magyar nyelvű földrajzkönyvet, Stepper Vilmos hírlapíró Ritta címmel, Fehér
Olga Hét novella címmel beszélyeket adtak ki. Kubán Endre: (Kóró Pál) Kacagó kádenciák néven
jelentette meg tréfás verseit. Komolyabb értéket jelentett Bardócz Árpád két verskönyve: Anna
és Japán versek. Rech K. Géza szerkesztésében és kiadásában 1920 őszén megjelent a Magyar
családok képes nagy naptára.
Az irodalmi érdeklődés tette lehetővé a Temesvári Hírlap gárdájának 1920 karácsonya előtt az
első öntudatos irodalmi megmozdulást, amely szép sikerrel a városi zeneiskolában folyt le.
Ennél előadók voltak: Pogány Mihály, Pogány László, Uhlyárik Béla, Weil Árpád dr. Verseikből
szavaltak: Endre Károly és Bardócz Árpád. Zeneszámokkal működtek közre: Delmár Dezső dr. és Muntyán Miklós.

Közművelődési, társadalmi, jótékonysági és hitbuzgalmi szervezetek – Sajtó
A kisebbségi sors rendkívül fontos tényezői a magyar újságok, amelyek az uralomváltozás óta a Bánságban is megszaporodtak, a gazdasági konjunktúra éveiben meg is erősödtek,
tartalmasak és nívósak lettek – a magyarság elszegényedési folyamata azonban fejlődésüknek véget vetett, öt év óta igen szigorú cenzúra áll fenn, s ennek folytán a lapok is csak részben
tudnak eleget tenni hivatásuknak. A Bánságnak két nagyobb magyar nyelvű napilapja van: a
Temesvári Hírlap, melynek főszerkesztője Pogány László, felelős szerkesztője pedig Braun Dezső,
s a Déli Hírlap, melynek főszerkesztője Vuchetich Endre dr., felelős szerkesztője Várnay Elemér
dr. Mindkét lapnak sok nehézséggel kell megküzdenie: a Temesvári Hírlap az idén 8 hónapig
volt betiltva, a Déli Hírlap is állt már betiltás alatt, főszerkesztője ellen pedig súlyos eljárást
folytattak.
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15 év alatt számos kisebb-nagyobb, de rendesen rövid életű lapvállalkozás indult meg Temesvárott; egy időben gombamódra jelentek meg egymásután kérészéletű magyar nyelvű
napilapok, amelyeknek valójában a magyarsághoz semmi közük sem volt, de ma már a lapalapítás igen meg van nehezítve. A román uralom alatt létesült s megszűnt komolyabb magyar nyelvű napilapok közül említésre érdemes a 20-as évek elejéről az Esti Lloyd, melynek
kiadója Kovács Jenő dr., főszerkesztője Franyó Zoltán volt – továbbá 1930-ból A Nap, Asz-

A Nap fejléce – Gallas Nándor rajzolta

talos Sándor lapja. A kisebb lapok közül érdekes kísérlet volt 1931 végén a bánsági Magyar
Párt kiadásában megjelenő Magyar újság, melynek felelős szerkesztője Páll György dr., kiadója
Bodáts Gyula volt. Magyar nyelvű hetilapok is jelennek meg ma is Temesváron, de többnyire nem magyar érdekek szolgálatában állnak.
Rendkívül szellemes, de csak néhány hónapig fennálló szatirikus élclap volt a Fajankó, melyet Endre Károly szerkesztett s Varga, Kora, Kristóf és a Bánság összes művészei láttak el
áradó tehetségű rajzokkal.
Krassó-Szörény vármegye egyetlen magyar nyelven megjelenő időszaki lapja a Krassó-Szörényi Lapok, amely hatvanadik évfolyamába lépett. 1919-től 1928-ig a lap tulajdonosa Sulyok
István dr. volt, ettől kezdve Husvéth és Hoffer könyvnyomdája.
A lapot 1919-től 1924-ig Sulyok István dr., 1924-től 1926 júniusáig név szerint Husvéth
Emil, tényleg azonban Botos János, ezután Serényi József, és 1928-tól Arató Andor szerkeszti.
A lap különösen Sulyok és Botos szerkesztése idején a magyarság igen erős harcos orgánuma volt, amelynek cikkeit, főleg azokat, amelyek a „lugosi triumvirátus“ (Jakabffy, Sulyok,
Willer) tollából kerültek ki, Erdély számos más vidéki lapja is átvette.
A telepesek küzdelmének, nemkülönben Krassó-Szörény vármegye történelmi közelmúltjára vonatkozó tanulmányoknak, a Magyar Párt lugosi tagozata megnyilatkozásainak pontos
számontartója ez a lap.
1922. szeptember 1-től Lugoson jelenik meg a Magyar Kisebbség című nemzetpolitikai folyóirat, amelynek alapítói Jakabffy Elemér dr., Sulyok István dr. és Willer József dr. voltak. 1924-től
kizárólag Jakabffy Elemér dr. szerkesztésében áll.
1923-ban ennek testvérszemléje keletkezett Glasul Minorităţilor cím alatt, amely román, német
és francia nyelven megjelent cikkeiben éppúgy szolgálja az egyetemes kisebbségi ügyet, és adattára minden a kisebbségekre vonatkozó megnyilatkozásoknak, mint a Magyar Kisebbség.
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SZEKERNYÉS JÁNOS
SZEKERNYÉS JÁNOS

A
A szobrászművészet
szobrászművészet
bánsági klasszikusa:
klasszikusa: Gallas
bánsági
Gallas Nándor
Nándor
Nemcsak a temesvári, hanem a romániai magyar szobrászművészet legmarkánsabb tehetsége, legkiemelkedőbb alkotóegyénisége a Temesváron élő és alkotó Gallas Nándor (1893–1949)
volt. Habár a hol kegyes, hol kíméletlen sors a földgolyó több tájára, szögletébe is elvetette, életés művészi pályája nagyobb hányada szorosan a Béga-parti városhoz kötődött.
A Maros és az Al-Duna közötti tájegység szülte kivételes talentumok azon meglehetősen
kis létszámúvá zsugorodott csoportját erősítette, amelynek tagjai nem pályáztak el szülőhelyükről, nem közelebbi vagy távolabbi délkörök alatt teljesítették ki elhivatottságukat, valósítottak meg korszakos jelentőségű és horderejű dolgokat. A Józsefvárosban, a hajdani Pacsirta
(ma: Gh. Bariţiu) utcában, vasutas-családban született és cseperedett fel. A városnegyed községi
elemi iskolájában tanítója, Révai-Reiter Károly fedezte fel kivételes, az átlagot messze meghaladó rajzkészséget, mintázási adottságait s ösztönözte arra, hogy az Állami Fa- és Fémipari
Szakiskolában folytassa tanulmányait. A munkásfamília anyagi helyzete és lehetőségei nem
engedték meg ugyanis, hogy a fogékony, tehetséges ﬁút gimnáziumba, elméleti középiskolába írassák és járassák.
Gallas Nándor 1904-ben került a Stumpfoll Ede igazgatta temesvári Állami Fa- és Fémipari
Szakiskolába, ahol a műépítész S. Hoffer Imre, Klein Jakab és Inotay László, a rajzot oktató
Baráthy Mihály, a szobrász Sipos András, valamint a művezető Grubits László, Kaszab Lajos meg a fafaragó Melfelber Gedeon tanította, készítette fel a műbútorasztalos-jelölteket.
Szakiskolásként a jó előmenetelű, példás szorgalmú Gallas Nándort több díjjal, értékes elismeréssel jutalmazták. A végbizonyítványát 1909. július 15-én kapta kézhez. Temesvár szabad
királyi város évi 500 koronás ösztöndíjával, nagylelkű anyagi támogatásával felment Budapestre, s rendkívüli hallgatóként beiratkozott az Iparművészeti Főiskola díszítőszobrászati szakára, ahol Mártai László, Maróti Géza és Simay Imre szobrászművészek voltak a mesterei.
Kőfaragásból tartotta fenn magát.
Művészi felkészültsége és kiemelkedő tehetsége elismeréseként tanulmányai befejeztekor
tanársegédnek tartották vissza és alkalmazták Gallas Nándort az Iparművészeti Főiskola díszítőszobrászati tanszékén. Mestere, Simay Imre asszisztenseként dolgozott. Életpályája legboldogabb évét töltötte Magyarország fővárosában. Egyetlen esztendeig állhatott csupán a felsőfokú
iparművészeti szakképzés szolgálatában, mivel az I. világháború kitörését követően behívták
katonának. Zágrábban, Horvátország fővárosában öltötte magára a honvédegyenruhát.
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A 96-os számú horvát gyalogezred zászlósaként részt vett a szerbiai bevonulásban, illetve az azt követő gyors visszavonulásban. A stanislaui előnyomuláskor 1915 telén egy előőrs
parancsnokaként orosz fogságba esett. Szibériába, a hírhedt krasznojarszki fogolytáborba került, ahol kezdetben 13 ezer hadifoglyot zsúfoltak össze az oroszok. Többszöri próbálkozás
után 1917-ben Gallas Nándornak sikerült megszöknie a „szibériai garnizonból”, s másfél hónapos bolyongás, hányattatás és megpróbáltatás árán, számos kalandon, akadályon és veszélyes helyzeten át vergődve jutott el Moszkvába, ahol egy cipész mellé szegődött el segédnek.
Lábbeliket javítgatva, sikerült megmenekülnie a fenyegető éhhaláltól. Kapcsolatai révén aztán
sikerült elintéznie, hogy hét hónapra felvegyék a moszkvai Képzőművészeti Főiskolára, amelyen végül is két kerek esztendőt töltött főképp szobrászati ismereteit gazdagítva, gyarapítva.
Közelebbi ismeretségbe került Maxim Gorkijjal, V. Majakovszkijjal, Vladimir Kandinszkijjel,
Naum Gaboval, Maleviccsel, Pevsnerrel, Arhipenkoval, Lipsitzcel stb. A Magyarország és
Szovjet-Oroszország képviselői által 1920. május 21-én Koppenhágában, illetve 1921. július
28-án Rigában aláírt egyezmények alapján elkezdődött fogolycserék szerencsés kedvezményezettjeként 1921-ben tért vissza Gallas Nándor szülővárosába, Temesvárra. Neve decemberben már ott szerepelt a Bánáti Képzőművészek Szövetsége alapító tagjai sorában.
A következő esztendőben, 1922 májusában nemzedéktársai – a festőművész Varga Albert
és a díszítőművész Sinkovits Dezső – társaságában a temesvári Lloyd-palota termeiben nyitott
kiállítást. Megtakarított kevéske pénzével, valamint néhány tehetősebb temesvári művészetkedvelő család anyagi támogatásával meghitt barátja, a festőművész Varga Albert társaságába,
Németországba utazott tanulmányútra. Münchenben és Drezdában időztek tartósabb ideig,
ahol a Der Weg szabadiskolába iratkoztak be, és bejárták a múzeumokat, képtárakat, s néhány műteremben is megfordultak. Temesvárra visszatérve Gallas Nándor alapítótagként
részt vett 1923-ban a Bánsági Képzőművészek Egyesülete megalakításában, életre hívásában.
Több munkával szerepelt a szakmai és érdekvédelmi szervezet csoportkiállításain. 1923.
november 16-án megtartott ülésén tagjai sorába választotta az Arany János Társaság.
A mintázás, a formateremtés mellett előszeretettel rajzolt is. Munkatársává szegődött az Endre Károly, Varga Albert és Kóra-Korber
Nándor szerkesztette Fajankó című szatirikus lapnak, megrajzolta A
Nap című újság fejlécét, illusztrálta a Temesvári Hírlap néhány riportját, s elkészítette Éghy Ghyssa, Asztalos Sándor, Finta Zoltán, Kubán Endre Temesvárott, illetve Aradon megjelentetett könyveinek
borítólap-terveit. A Temesvári Hírlap szerkesztőinek felkérésére több
változatban is elkészítette Ady Endre dombormű-portréját. Temesvár új villanegyedében, a színház épületétől a vasútállomásig vezető hajdani Tőzsde (ma: Republicii) sugárúttal párhuzamosan frissiben
kijelölt és megnyitott Milano utcában 1924-ben épült fel a Romániai
Ady Endre dombormű-portréja
Egységes Szakszervezetek bánsági tagozatának székháza, a Munkásotthon, Lázár László műépítész, építkezési vállalkozó tervezte többszintes épülete, amelynek
oromzatára Gallas Nándor az összefogás, a szolidaritás, az építkezés, az erőkifejtés apoteózisát megjelenítő magas domborműve került. Gallas Nándor műhelyéből kerültek ki a Kuhn
Albert Madonna nevű belvárosi gyógyszertárát ékesítő szobrok és ovális alakú míves dom-
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bormű, valamint a Ciobanu-bérpalota a négy évszakot szimbolizáló épületdíszítő szobrai. Barátjával, Popp Aurél festőművésszel több makettel nevezett be a gyulafehérvári Egyesülés-emlékmű elkészítésére és kivitelezésére kiírt pályázatra. Elképzeléseik, javaslataik nem nyerték
el a zsűri tetszését. Sándorházán, Csákován, Varjason és Nagyőszön kerültek felállításra a I. világháború elesettjeinek emlékére felállított szoborművei. Élete örökös, ismételten felpanaszolt
fájdalma maradt, hogy nagyobb szabású köztéri szobrok elkészítésére csak elenyészően kevés
megrendelést kapott.
1927-ben és 1928-ban a Temesvárott élő és alkotó szobrász sikeresen szerepelt a Hivatalos
Szalon bukaresti tárlatain. Bemutatott műveiről méltatólag írtak a fővárosi lapok, míg Táncosnő,
illetve Groteszk táncosnő című kisplasztikáját pénzjutalommal is járó díjjal tüntették ki. A Bánságot Podlipny Gyula és Varga Albert társaságában
képviselte 1930-ban a Barabás Miklós Céh nagysikerű kolozsvári bemutatkozó tárlatán. „Gallas
rendkívül gazdag skálájú, erős tehetségű szobrász – szögezte le Lakatos Imre az Erdélyi Helikon hasábjain közölt méltatásában. − Bensőséges
gyöngédségtől a monumentalitásig, a dekorációtól az elmélyült drámai hatásokig, minden területen elsőrangút alkotott. És sehol nyoma sincs
nála az annyira megszokott közhelyeknek, melyek a szobrászatban még elmaradhatatlanabbul
jelentkeznek folyton újra, mint a festészetben.
Gallas modern művész, ennek a kifejezésnek
legjobb értelmében. Formanyelve tömör, tiszta,
világos; mondanivalói értékesek; látása az igazi
szobrász plasztikus látása, mely soha nem téved
idegen területekre. Kár, hogy hiányoznak számára a nagyobb feladatok, mivel a monumentális
A groteszk táncosnő
szobrászatban is bizonyára kiválót alkotna. A kiállításra beküldött szobrai legszigorúbb kritikai mérték szerint is, kivétel nélkül elsőrangú dolgok”. Kilenc művével – közöttük két szobra terakotta-változatával – vett részt 1937 tavaszán a
Barabás Miklós Céh Erdélyi Képzőművészeti Tárlat címen a budapesti Csekonics-palotában megrendezett csoportos kiállításán. Magyarország Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériuma megvásárolta két alkotását, amelyek később a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe kerültek.
Anya című szobrát szerepeltette a budapesti Fővárosi Képtár és a Történelmi Múzeum 1939ben megnyitott közös tárlatán.
A dél-erdélyi magyar képzőművészek Brassóban megrendezett közös kiállításán 1943-ban
két munkájával volt jelen. Betegsége s a sorozatos éhezések következtében a második világháború nehéz éveiben többször is összeesett Eugen von Savoya utcai műtermében. Testi ereje felőrlődött, magatehetetlenné vált. Ellátásáról, táplálásáról közeli barátai és volt tanítványai
gondoskodtak: Szőnyi István, Orgonás András, Vetró Artúr, Szobotka András… Az oroszul
beszélő, baloldali meggyőződésű művészt az 1944. augusztus 23-i fordulatot követően több-
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Balalajkázó nő

ször is felkeresték műtermében a „felszabadító szovjet hadsereg”
katonái. Gallas Nándor szobrait ﬁatalabb művésztársai készítették
elő és szállították be a világégést követően Temesváron megrendezett kollektív kiállításokra. Kiábrándulás című szobra kőbe faragott
változatával a művész-szakszervezetbe tömörült bánsági alkotók
1945 nyarán megnyitott kiállításán vett részt. Szerepelt 1946-ban a
Bánáti Szalon címen megrendezett seregszemlén, valamint kevéssel
halála előtt, 1948-ban a munka témájára szervezett csoportos tárlaton. Több hónapon át a bánsági Lovrin község kórházában ápolták,
1949. július 1-jén ott hunyta le örökre a szemét. Jeltelen sírban nyugszik a nagyközség temetőjében.

Gallas Nándor néhány alkotásának reprodukciója
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LUCIAN-VASILE SZABO

Újságírók, hősök és terroristák
Iosif Costinaș
Iosif Costinaș újságíróként jelen volt a szövegeiben. Írásai, riportjai személyesek. Ezzel
nem fényezni akarta magát, hogy a valamikor az Eminescu által használt fordulatra utaljunk,
nem önmagát kívánta előtérbe helyezni, hanem még nagyobb súlyt akart adni a mondanivalónak. Az újságíró nem közvetít csupán, de részese az eseményeknek, tanú. Az újságíró
írásban általában a harmadik személyt használja, objektivitásra törekszik, személytelenség
a célja. Olykor, tudományos szövegben vagy vitás helyzetben a szerénység többes számát
használja: mi úgy gondoljuk az én úgy gondolom helyett… Costinaș alighanem azt gondolta, hogy az akadémiai stílus formalizmushoz vezet,
álszerénység, talán éppen képmutatás. Számára, a dinamikus újságíró számára az egyes szám első személy
használata nemcsak azért volt fontos, hogy megmutassa magát, hanem főleg azért, hogy másoktól elhatárolódjon. Ez esetben a beszélgetőtárssal szembeni
távolság kicsi, amit a többes szám szerénysége kizár.
A „Hitünk szerint teljesítettük az országgal szembeIosif Costinaş
ni kötelességünket” formula romboló lehet, ha azokra
a katonákra vonatkoztatjuk, akik a Lippai úti kaszárnya előtti tüntetőkre tüzet nyitottak. Távolságot tart a barátokkal, közeli ismerős beszélgetőtársakkal is, mivel Costinaș személyiségüket, képüket meg kívánja óvni bármilyen félreértéstől. Ez a baráti, egyes szám első személyes
közelítés volt jellemző Iosif Costinaș magánéletére is, ugyanis olyan ember volt, akit a formai elemek nem érdekeltek, akitől távol áll a gőg. Ugyanakkor pajkos személynek sem volt
mondható, aki könnyen közel engedett volna magához. Sajátos újságírói énje – csak indokolt
esetben nyilvánult meg, nem élt vissza vele –, a személyes hangvétel olykor meglepte az olvasót, a bevezetés után következnek az adatok, az a világ, ahova az olvasónak egyedül nincs
bejárása.
Az újság embere így pontosabban körvonalazta a tényeket és a körülményeket. Ekképpen a szöveg tömörebb, letisztultabb és dinamikusabb lett. Példaként felidézhető az Orizont
1990. február 2-i, 5. számában közölt interjú. „Azon személyek egyike, akik meteorit-szerűen
jelentek meg az életemben, Petre Ghinea alezredes. 1989. december 23-án odaálltam a temesvári
Szabadság téri Katonai Helyőrség (Garnizon) kapuja elé, mellemen egy trikolór kokárdával,

régi(j)óvilág
2015. JÚNIUS

EMBERKÖZELBEN
37

ez tűnt akkor (milyen messzeségbe kerültek azok az idők) a legsokatmondóbb igazolványnak.
A célom, kezdetben, tisztán újságírói volt. A páncélos szállítókocsik, a légvédelmi géppuskák,
a fáradt, álmatlan meggyötört katonák és tisztek között, azon éjszaka után, amikor valóságos
városi gerillaháború tört ránk, a több tucat önkéntes ﬁatal között, akik a katonaságnak jöttek
segíteni, a mindenféle szájtátók között (akik, csodálkoztam, nem féltek a terroristák fegyvereinek sorozataitól), külföldi tévések és riporterek között, megláttam Petre Ghinea tisztet.”

Egy intenzív élet
A bizonyos fokig bohém Iosif Costinaş intenzíven élte az életet, egy pohár bor vagy jó
étek örömet szereztek neki. Újságíróként viszont rendkívüli módon állhatatos volt. A választott témát nagy lelkiismeretességgel járta végig, pedánsan, a részletekre is kiterjedően szövegezte meg, érvelése teljes, olykor kissé mesterkélt volt. Kéziratai tiszták, világosak voltak,
fehér papírra írt írógépével, amelynek szalagja soha nem volt kopott.
Iosif Costinaş mozgalmárként élénk tevékenységet folytatott. Alapítója a Polgári Fórum
című szervezetnek, amely a Temesvár Társaság keretében, tőle függetlenül működött. A célja
egyértelmű volt: az egykori szekusok és a megtorló szervezet besúgóinak a leleplezése. Hatalmas erőfeszítést követelt a feladat, hiszen az egykori és az újonnan berendezkedő hatalom
képviselői nem akarták, hogy a civil társadalom képviselői belenézhessenek a dossziékba.
A Polgári Fórum embereit összevissza küldözgették, de a sokat keresett dossziékhoz nem jutottak el. Jelentős ebben a vonatkozásban a Helyőrség új parancsnokával való találkozás: „Boi
Vasile alezredes tanácsát követve május 5-én 10 óra körül megjelenünk a Helyőrség parancsnokánál (a dossziék egy része a Temesvári Katonai Helyőrségnél volt). Kivételesen szívélyességgel fogad Ilie Marin ezredes, az új parancsnok. Azonnal átlátja, miért szeretnénk a szekuritáte
által összeállított dossziékhoz hozzáférni, azokhoz a dokumentumokhoz, amelyeket – ismételten ki kell hangsúlyozni – önkényesen és törvénytelenül állítottak össze polgártársainkról
ﬁzetett vagy önkéntes besúgók információi alapján.” Teljes kiábrándulás: a Helyőrségben csak
azokat a dossziékat őrizték, amelyeket a katonai felderítő szolgálat állított össze. Iosif Costinaş nem adta fel, állhatatosan keres tovább, újabb ajtókon kopogtatott, érdekes információkat és dokumentumokat tárt fel. Nem sikerült a szekuritáténak mint politikai rendőrségnek a
leleplezése, mert erre mindmáig nincs meg az igazi politikai akarat.
Igaz, némi előrelépés történt a Szekuritate Irattárát Vizsgáló Országos Bizottság létrehozásával, csakhogy ennek a tevékenységét folyamatosan szabotálták, törvényes, de erkölcstelen
módon. Ennek ellenére a Polgári Fórum tevékenysége jelentős volt, sok olyan személynek segített, aki a szekusok és a besúgók miatt kerültek méltatlan helyzetbe.
Életrajzi adatként kell megjegyeznünk, hogy Iosif Costinaş 1940. február 16-án született Bukarestben, de életének nagyobb része Temesvárhoz kötötte, itt a ﬁlmklubok tevékenységében
vállalt jelentős szerepet. Prózaköteteket is írt, de igazi szenvedélye a publicisztika volt. 2002
nyarán látták utoljára, rejtélyes módon eltűnt, 62 éves volt, tele sok-sok tervvel…
Fordította: Bodó Barna
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„A suszter maradjon a kaptafánál”
Interjú Ujj Jánossal
– Aradon született 1942-ben. Hogyan emlékszik vissza az ott töltött gyermekkorra? Milyen volt akkoriban a város a magyarság szempontjából?
– Gyermekkoromban legalább annyi magyar szót hallottam az utcán, mint románt. Arad Pernyáva (Erzsébetváros) nevű kerületében
nőttem fel. A környezetemben élő barátaim mindegyike két nyelven,
magyarul és románul beszélt, de voltak, akik szerbül is tudtak. Én
is tudok néhány szót, mondatot, játék közben hallottam szerb gyerekektől. A világháború alatt és után nagyon sok gyerek született.
Mi is hárman voltunk testvérek. Pedig nem volt könnyű, nem dúskáltunk az anyagiakban! Gyermekkorom visszatérő emléke a sorállás volt. Amikor felröppent a hír, hogy valami élelmiszer érkezett
A MÚRE-nívódíjas Ujj János
vagy érkezni fog a „szoliba”(a Solidaritatea név után nevezték így
a boltot), a szüleink helyett mi, gyerekek mentünk sorba állni. Volt, hogy órákat álltunk cukorért, lisztért, zsírért, de még a főzőlámpába szükséges petróleumért is. Az utca másik oldalán
meg naponta a jegyre osztott fekete kenyérért. De nagyon kedves emlékeim maradtak, mert
szabadon kószálhattunk a repülőtérig terjedő mezőn, olykor a Csálai erdőben, a „török vár”
környékén, rongylabdával focizhattunk az Unirea sportegyesület pályáján. A város nemzetiségi összetételéről annyit, hogy kilenc
magyar tannyelvű önálló általános iskola működött, közülük talán három
párhuzamos osztályokkal, illetve két
magyar középiskola is.
1948-ig magyar színházunk is volt,
két előadásra engem is elvittek a szüleim. Aztán „ideiglenesen” megszüntették. (Soha nem állt szándékukban
visszaállítani!) A színészek átszerződtek Kolozsvárra és Marosvásárhelyre,
majd 1953-ban az akkor alakult temesvári magyar színházhoz.

A mai Ioan Slavici Klasszikus Színház
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– Az elemi és középfokú tanulmányai elvégzése után Bukarestbe került egyetemre. Mivel szembesült?
– Nekem nagyon idegen volt a város balkáni légköre a nyílt utcán készített ételekkel és a
falatozókkal. Bukarest akkor kezdett nagyváros lenni, kiépülni. Felépültek az első nagyobb panelnegyedek, a Floreasca környéke, a București Noi (vasárnap délelőttönként minket, egyetemistákat tehergépkocsikkal vittek hazaﬁas munkára takarítani az újonnan felépült tömbházak
környékét. Mert az oda frissen költözöttek nem tették, elvárták, hogy más jöjjön rendet rakni helyettük). Az új negyedek mellett földszintes, bádogtetős falusi házak, kertekkel, tyúkokkal,
disznóval az udvaron. Abban az időben létezett egy elegáns belváros, az Egyetem környéke, a
sugárutak, a Herestrău-tó felőli rész, de a Lipșcani egy isztambuli bazársorra, a Moșilor út
eleje meg egy keleti város utcájára emlékeztetett. A vevőket különböző fogásokkal csalogatták
be az üzletekbe. Egész Erdély, de még Jászváros (Iaşi) is európaibb kinézésű volt.
Az egyetemen csak az első évben voltak nehézségeim, amíg elsajátítottam a szaknyelvet.
Évfolyamunkon kevesen voltunk nemzetiségiek, hárman magyarok, nyolc szász és egy félsváb, valamint három bukaresti zsidó ﬁú. A kollégákkal, tanárokkal sohasem voltak konfliktusaink a nemzetiségi hovatartozás miatt.
– Az egyetemi tanulmányai alatt történelmet tanult. Mi vezérelte erre a szakra?
– Volt tanáraim közül kettő karizmája járult hozzá. Az elemi iskolában néhai Láng István
igazgató úr olyan élvezetesen és módszeresen adta le az ókor történetét, mondákat és legendákat is belefűzve, hogy beleszerettem. Az államvizsgára is az egyetemes ókort választottam
melléktantárgyként. A másik személyiség a középiskolában Kovách Géza, későbbi mentorom
és nagyon jó barátom volt. Ő ötvözte a lezser, a diákhoz közel álló, jó humorral megáldott
pedagógust a komoly tudományos kutatóval. Büszke vagyok, hogy úgy kerültem be tizenegyedikként az egyetemre a százöt közé, hogy tankönyv híján az ő jegyzeteiből tanultam
magyarul a világtörténelmet, s mentem el román nyelven felvételizni. Három szóbeli vizsgánk
volt. Kettőből, világtörténelemből, illetve román nyelvből tízest kaptam.
– Tanárként Tornyán mutatkozott be először. Hogyan látta akkor a diákságot az általános iskolában?
– Akkoriban szinte minden Arad megyei falusi magyar tannyelvű iskolát tanítói oklevéllel
rendelkező tapasztalt pedagógus vezette. A falu szülöttei vagy oda végleg letelepedettek. Valamennyien hivatásnak tekintették a pályát, s ezt adták át a ﬁatalabb kollégáknak. Tornyai igazgatóm, Péter Antal sohasem mondta, miként kell tanítani, hanem kezdettől fogva a hozzáállásunkat igyekezett formálni. Például többször ismételte: „Úgy tanítsanak, hogy egyszer majd a
szülőkkel is szembe kell nézniük, akik majd megkérdezik, hogy mire nevelték a reánk bízott
gyermekeiket.” Amikor valaki hiányzott az iskolából, az ott lévő kollégák vetélkedtek, hogy ki
helyettesíthesse. Különben az ottani diákság fegyelmezett, tisztelettudó gyermekseregből állt.
Érdemes volt velük foglalkozni. Tizennégy évet oktattam a faluban, volt diákjaink közül egy
kézen megszámolható a „selejt”, vagyis aki nem állta meg a helyét az életben. Nem mindből
lett egyetemi diplomás, de becsületes szakember igen. Erre nagyon büszkék voltunk. Fiatalon,
alig huszonnyolc évesen kineveztek az iskola igazgatójának, elődöm lerokkanása után. Nagyon
szép évek voltak, valamennyien élveztük, amit csináltunk. Ott születtek gyermekeim is.
– Volt olyan dolog, amit Ön vezetett be? Egy sajátos oktatási stílus például?
– Nem sajátos stílus, de akkoriban abban a környezetben újdonságnak számított, hogy
sohasem kértem az általam leadott ismeretek szó szerinti visszaadását. Minden tanuló úgy
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mondta el, ahogyan tudta, ahogyan emlékezett rá. Külön honoráltam, hogy beleszőtte olvasmányélményeit is. Emlékszem, Észak-Amerikáról lévén szó, egy hatodik osztályos ﬁú elmesélt egy általa olvasott indián történetet. A nagy igyekezetben aztán az indián helyett partizán
kifejezést használt a bennszülöttekre. Jó alkalom volt, hogy mindkét szó jelentését helyben tisztázzuk szinte a fél osztály aktív részvételével. Biztos vagyok benne, hogy arról az óráról több
ismerettel mentünk szünetre, mintha visszaböfögtük volna Amerika felfedezését vagy a polgárháború eseményeit.
– A tornyai évek után elég éles váltás következett… Szülővárosában a Vörös Lobogó szerkesztője lett, majd főmunkatársa. Mi vonzotta az újságírás felé?
– Bár korábban külmunkatársként írogattam ide-oda egy-egy cikket, sohasem volt célom a
zsurnalisztika. Mondanám, hogy eljövetelem menekülés volt az iskolából. Kilenc évet igazgattam egy olyan iskolát, amelynek bentlakása is volt. Volt olyan tanév, amikor hetvennél
többen laktak ott vasárnap délutántól szombat délig. Rájuk főzni, takarítani kellett, télen a fűtést biztosítani. Amikor átvettem az igazgatást, tizenegy főnyi személyzetünk volt. A hetvenes évek végére, takarékosságból, levágták öt és fél állásra. És a beszerzés is egyre nehezebb
lett, alig jutottunk valami húshoz. Tiltakoztam a személyzet csökkentése ellen, kétszer beadtam a lemondásom, de nem fogadták el. Akkor üresedett meg egy újságírói állás a Vörös Lobogónál. Jelentkeztem. Pártlap lévén, a megyei főtanfelügyelő aláírta az áthelyezési papíromat.
A művelődési rovathoz kerültem, ahol nem kellett csodálatos termelési eredményekről
és rekordtermésekről beszámolni. Igaz, a Megéneklünk, Románia fesztivál a könyökünkön jött
ki, de azért lehetett rangosabb kulturális eseményekről is írogatni, találkozni jeles hazai személyiségekkel. Nem bánom a közel egy évtizedet, amit „újdondászként” töltöttem.
– 1988-tól 2003-ig újra tanárként dolgozott, előbb a Textilipari Líceumban, majd a Csiky Gergely
Főgimnáziumban. Hogyan emlékszik vissza arra az időszakra? Mi volt a legszembetűnőbb változás az
oktatásban pl. a kétezres évek elején, a Tornyán töltött esztendőkhöz képest?
– Nekem személy szerint az volt a legnagyobb változás, hogy középiskolás diákokat oktathattam. Az első pillanattól kezdve felnőttként kezeltem őket. A tananyagot a diktatúrában
is le kellett adni, mert sokan választották érettségi tantárgyként a történelmet. A veled egyenrangú felnőtt ﬁataloknak viszont akkor is lehetett utalgatni, néhányszor cinkosan velük összekacsintani, amikor olyanokat kellett állítani, amit a tanár is, de a diák is megkérdőjelezhetett.
Az 1990-es évektől aztán szabadabban lehetett a történelem vitás eseményeit is megtárgyalni.
A Csiky Gergely Főgimnáziumban még művészettörténetet is oktattam. Én is élveztem, de
diákjaim is. Voltam velük a múzeum képzőművészeti részlegén, az aradi házakon tanulmányoztuk a különböző művészeti stílusokat. Élmény volt.
– Nyugdíjba vonulása után mind a mai napig nagyon aktív életet él. Dolgozik a Heti Új Szónak,
a Nyugati Jelennek, és még számos helyen publikál… Mi ennek a titka, honnan kapja ezt az energiát?
– Mindig agilis ember voltam, nem szerettem a semmittevést. A kilencvenes években a tanárkodás mellett gazdasági vállalkozást vezettem, újságoknak dolgoztam, a Duna Televízió
sajtószemlézője voltam, szerkesztettem az Intersat Televízió magyar nyelvű adását egy időben. Olykor aludtam is. Féltem a nyugdíjazástól, mert valahogy úgy éreztem, mint a kerékpáros: amikor nem pedáloz tovább, a jármű megáll s eldől. Vele együtt a biciklista is. Ezért
„pedáloztam” tovább. A feleségem is hasonló vérmérsékletű, így nagyon jól összeillünk.
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– Korábban említést tett a gyerekeiről, most pedig a feleségéről. Elárul még valamit a családjáról?
– Feleségemhez diákszerelem köt, azt hiszem, egyikünk sem bánta meg a választást. Ő is
nyugalmazott pedagógus, de önkéntesen most is foglalkozik a gyerekekkel, egy színjátszó
csoportot vezet. Leéltünk együtt több mint fél évszázadot, felneveltünk két gyereket. Sajnos,
az anyaországban élnek, pedig itt is szükség lenne rájuk. De felnőtt gyermekeink sorsát már
nem mi irányítjuk, ők úgy érezték, itt nem tudnak érvényesülni. Én önszántamból soha nem
megyek el szülőföldemről. Van három unokánk, a legnagyobbnak, Beának már két egyetemi diploma van a zsebében. A középső, Zalán idén érettségizik, a legkisebb, Lili Nóra most
fejezte be az első osztályt.
– A szakmai pályafutására visszatérve, immár elmondhatja magáról, hogy tizenvalahány könyve jelent meg eddig, többségük Araddal kapcsolatos. Hiánypótlónak szánta ezeket a kiadványokat?
– Igen! Évtizedeken keresztül a helyi magyarság történetéről szinte semmi sem jelent meg.
A helyi múzeum közleményeibe csak azt fogadták el, ami a munkásmozgalomhoz, valamint a
román nemzeti mozgalomhoz kapcsolódott. Egyszer sikerült Glück Jenővel közösen román
nyelven leközölnünk egy rövid tanulmányt a megye szülöttéről, Csiky Gergelyről. Jellemző,
hogy csak Cs. G. haladó aradi drámaíró címmel, alaposan „megritkítva” engedték megjelenni.
Különben sehol egyetlen szó sem jelent meg az olyan jelentős aradi személyiségekről, mint
a 26 éven keresztül polgármester Salacz Gyuláról, a kiváló építész Szántay Lajosról, a vagongyárat alapító Weitzer Jánosról, az aradi magyar színházról, az iparosokról, íróinkról, képzőművészeinkről, tudósokról, a temetőkről. Ezt igyekeztünk pótolni Puskel Péter, Pávai Gyula
barátaimmal. .
– A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség két díjjal is kitüntette. Mivel érdemelte ki ezt?
– Nem az én feladatom értékelni saját tevékenységemet, de azt sem mondanám, hogy „jókor
voltak jó helyen”. Talán azt értékelték, amit teljesítettem a tornyai iskolában. Jó nevű vidéki
iskola volt. Az ott kialakult kellemes légkörben sikerült egy összetartó, jól dolgozó pedagógusközösséget összekovácsolnom. Néhányszor most is találkozgatunk a határmenti kis faluban.
Nyugdíjazásomkor elmondtam: a legnagyobb elégtétel számomra, hogy a tizennyolc év alatt
tizenöt érettségizett tanítványom választotta a történelem szakot, egy híján mind el is végezte
az egyetemet. Ketten már doktoráltak, egyikük a magyar fővárosban ismert művészettörténész.
– 2013-ban nívódíjat vehetett át a Magyar Újságírók Romániai Egyesületétől, így elmondhatja magáról, hogy nemcsak tanárként, hanem újságíróként is értékelték a munkáját…
– Ha jól számolom, majdnem fél évszázada közlök rendszeresen a sajtóban. Talán össze sem
tudnám számolni, hány határon inneni és túli lapban jelentek meg írásaim. És szerkesztettem
az aradi Havi Szemlét az 1990-es újrainduláskor, társszerkesztője voltam a gyomaendrődi Körösi
Műhelynek, indulásakor e lapnak, a Régi(j)óvilágnak is. Nyolc éven keresztül „főszerkesztettem”
a Szövétnek című aradi kulturális folyóiratot. Egyik könyvemben az aradi kulturális sajtó kiadványait dolgoztam fel, de az aradi sajtó román nyelvű enciklopédiájának is társszerzője vagyok. Valószínűleg ezeket vették tekintetbe a nívódíjat odaítélők.
– A Régi(j)óvilágnak ma is szerkesztője… Hogyan látja Aradról az erdélyi magyar újságírás helyzetét? Vagy a szórványújságírásét?
– Nagyon összetett kérdés. A múlt század negyedik évtizedéig bezáróan virágzott az erdélyi sajtó. Volt időszak, amikor egy olyan városnak, mint Arad négy magyar nyelvű napilapja
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és ugyanannyi, vagy még több hetilapja, kulturális folyóirata jelent meg egy időben. Akkor
egy két-három ezer példányszámú lap már eltartotta önmagát. Most jóval kevesebben vagyunk, ritkák a hirdetések, jelentősen nőttek a lapok előállítási költségei, és változtak az olvasói szokások. Ma már nem az újság elolvasásával kezdi a napot a polgár, hanem megnyitja a
világhálót, s ölébe hull az információhalmaz. Nem vagyok látnok, de remélem, hogy az olyan
régiós lapoknak, mint a Heti Új Szó vagy a Nyugati Jelen, egy ideig még a szórványosodás körülményei között is lesz jövőjük.
– Az Önről szóló ismertetőkben helytörténészként, tanárként, újságíróként emlegetik. Ezek közül
inkább melyiknek vallja magát?
– A suszter maradjon a kaptafánál! Mindenekelőtt pedagógus maradtam. Szeretem a gyerekeket, szerettem az oktatást. A többi az lelki elégtétel, jó érezni, hogy amíg tevékenykedem,
addig szükség van rám. Ha megszólal a telefon, sokszor helytörténészként kérnek tőlem információt innen-onnan, olykor külföldről is.
– Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
– Amíg a Mindenható erőt és egészséget ad, addig szeretnék írogatni is, meg szeretném
folytatni helytörténeti kutatásaimat. Közel áll a befejezéshez a megye szakrális szobrait feltérképező, azokat bemutató könyvem. A 2004-ben megjelent Emlékhelyek és emlékművek Arad
megyében című könyvem második részét is jó lenne kiadni. A ﬁókomban még akadnak feljegyzések, amelyeket még szeretném feldolgozni. De az már a jövő zenéje!
Kérdezett: Farkas-Ráduly Melánia

PUSKEL PÉTER

Az erdélyi magyar közírás
apostola, az írott gondolat művésze
Az aradi magyar újságírás és közírás fennállásának bő másfél évszázada alatt nem szenvedett a nagy egyéniségek hiányától. Az Alföld
felelős szerkesztője, az aradi ’48-as ereklyék összegyűjtésének és emlékművek állításának kezdeményezője, a főlevéltárosként is jelentős Tiszti Lajos, a Közlöny tekintélyes tulajdonos-főszerkesztője, Stauber József, a
Geniust elindító Franyó Zoltán, az íróként is jelentős Iványi Ödön, Revicky Gyula, Szántó György és Károly Sándor, a sokszínű és jó tollú Fekete Tivadar csupán néhány név a hosszú sorból. Ha most mégis Krenner
Miklóst (1875–1968) helyezem előtérbe, nem a véletlen műve.

Puskel Péter publicista
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Krenner munkásságának java a kisebbségi lét időszakára esett. Ennek első tíz esztendejében Aradon több száz vezércikkben és más jellegű publicisztikában nyújtott útmutatást a talaját vesztett, csüggedő magyarságnak abban, hogy magához térjen az impériumváltozás okozta
sokkos állapotból, megtalálja helyét, és küldetését az elszakított területekre került hazájában.
Később, ugyanezt tette az Ellenzék munkatársaként, Kolozsváron, még erőteljesebben, még bátrabban. Már aradi időszakában gyakran publikált kolozsvári, temesvári lapokban is.
Hosszú élete során Krenner tudásszomjával, erkölcsi tisztaságával is példát mutatott. És az
sem véletlen, hogy 1940 után Budapesten is az immár idős, de nem megfáradt közíró publicisztikájának visszatérő témája maradt az erdélyi helyzet, a szórványvidékre szorult Arad, a megmaradás és az önazonosság megőrzésének lehetősége. Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy Krenner Miklós Spectator néven jegyzett publicisztikájában az írott gondolat művésze volt. Vasutas apjának áthelyezése folytán egy kis Garam-völgyi faluból került a szabadságharc
mártírjainak városába. Egyetemi évei alatt Kolozsváron, a történelem
karon Márki Sándor tanítványa volt.
Később életre szóló barátság fűzte tanárához. Már 1901-ben doktorátust szerzett. Öt esztendei dévai „gyakorló időszak” után került
vissza ifjúsága városába, melyről így fogalmazott:
„Egyszerűen más, mint Erdély, történelménél, adottságainál, a kialakító
Krenner Miklós
viszonyainál fogva. Szükségszerű átmenet Nagyvárad és Temesvár között,
már nem Partium, még nem Bánát, sem Erdély, sem Nagyalföld, de mindegyikből egy kevés.” Aradon
rövid ideig az Állami Főreálban, majd a Katolikus Főgimnáziumban tanított. Rajongtak érte a
tanítványai. „Szálfa termetű, megnyerő jelenség volt. Zengő orgánuma betöltötte az osztály légterét,
lehetetlen volt nem ﬁgyelni a szavára” – emlékezett néhai tanárára a 102 évet élt id. Kövér Gábor.
Aradi évtizedei alatt mindenütt ott volt, ahol tehetett valamit a közművelődésért. Elnöki
tisztségében szervezte az 1881-ben megalakult Kölcsey Egyesületet, a kisebbségi újságíró szervezetet. Rengeteg közművelődés-tárgyú előadást tartott. Ekkoriban vette fel a Spectator (Szemlélő, Néző) nevet, amely végigkísérte térben és időben hatalmas ívű közírói munkásságát.
Krenner 1925-ben búcsút mondott a pedagógusi pályának, hogy több ideje jusson a közéletre
és a publicisztikára. Aradon főmunkatársa volt a Rendkívüli Újságnak, majd az Erdélyi Hírlapnak,
a két világháború közötti időszak egyik legjelentősebb erdélyi sajtóorgánumnak. Rengeteget
dolgozott. Koós Károly, Paál Árpád és Zágoni István Kiáltó szó (1921) röpirata mérföldkő volt
a kisebbségi sors feladatainak tisztázásában. Krenner is ezekből az elvekből kiindulva folyamatosan igyekezett választ adni a jövő teendőire. Külön tanulmányt érdemel felfogása az erdélyi magyarság helyzetéről, jövőjéről. A „kisebbségi ildomban” (Újságíró Almanach, Kolozsvár,
1930) látta meg a válságból kivezető utat, amely sajátos magatartásformát, okos kisebbségi politikát jelent. A belső önszerveződés (!) lelkes hirdetője.
„A kisebbségi életet, röviden szólva, két világos kötelezettség nyomja. Az egyik, hogy megfelelő helyzetet teremtsen a többséggel szemben; a másik, hogy céltudatos neveléssel, gyakorlattal azokat az erőket izmosítsa ki, amelyekkel önmagát felfegyverezni tartozik a többséggel szemben való magatartás biztosításában.” – írta az ildom útjait mérföldkőként megjelenő cikkében Krenner. Ekkoriban jelentek meg aradi időszakának legjelentősebb írásai: A kolozsvári értekezlet (Erdélyi Hírlap, 1926. szep-
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tember. 26.), Erdélyi helyezkedés (Erdélyi Helikon, 1928. 3. sz.), A kisebbségi kérdéshez (Erdélyi Helikon, 1929. 1. sz.), A hídverés munkája (Erdélyi Hírlap, 1932. jan. 17.), Az Erdélyi út (Erdélyi Helikon, 1931. 8. sz.). A józan politizálás, a célravezető érvelés ellenére a két világháború közötti
újságírók közül Krenner cikkeit csonkította meg a legjobban a cenzúra. Vezércikkeiből egész
bekezdéseket húztak ki.
Néha csak következtetni tudunk, mi szúrhatott szemet a cenzornak. Pedig Spectator felismerte: csínján kell bánni a többség érzékenységével, s a magyarságnak meg kell találnia sajátos
fennmaradási lehetőségeit. E téren a végekre szorult magyar sajtónak még nehezebb a helyzete, mint belső-Erdélyben. Sok baja akadt a román hatóságokkal. Beperelték bátor kiállásáért
az Aradi Katolikus Főgimnázium nyilvánossági jogának visszaadásáért, a Szabadság-szobor és
a ’48-as emléktáblák lebontása elleni tiltakozásáért. Krenner részt vett abban az utolsó nagy
erőfeszítésben, amit az 1920-as évek közepén, majd a’30-as évek elején az aradi értelmiségiek
egy csoportja tett azért, hogy a peremvidékről bekapcsolódjék az erdélyi élet friss vérkeringésébe. (Lásd Franyó Zoltán Genius, majd Új Genius, Szántó György Periszkóp című avantgárd
folyóiratának megjelenését, a Hang c. periodikát, az Erdélyi Magyar Írói Rendet (EMÍR), amely
szembement volna a helikonistákkal!). Később Spectator a Duna völgyi gazdasági összefogás
híve, szószólója a gazdasági és szellemi életre is kiterjedő hídverésnek. Kuncz Aladár és Bánffy
Miklós megismétlődő hívásának hosszas huzavona után engedett.
Negyedszázadot meghaladó aradi tartózkodást követően 1930-ban, Kolozsvárra költözött,
és az Ellenzék című népszerű lap munkatársa lett. Bátor hangú vezércikkei Erdély-szerte ismertté tették a nevét: Fagyosszentek után (Ellenzék, 1927. máj. 23.), A hídverők válasza (Ellenzék, 1932.
jan. 12.). Félszáz sajtóperéből is töretlen meggyőződéssel és lankadatlan íráskedvvel keveredett ki. A világháború vérzivatarában, 1943-ban Budapestre költözött leányához. Ekkor már
csalódások sorát szenvedte el. Kortársa, Ruffy Péter, a kitűnő közíró, a Brassói Lapok egykori
tudósítója szavával élve, akkorra már „ad acta” tették. De még maradt ereje a talpra álláshoz.
A Magyar Nemzetben közölt cikkeiben a transzilvanizmus humánus hagyatékát képviselte,
aláírta a Magyar Történelmi Emlékbizottság háborúellenes felhívását; a magyar kormány megbízásából az aradi ’48-as Ereklye Múzeumból Budapestre vitte Petőﬁ kardját. A magyar újságírók doyenjét idős korában is a világ iránti élénk érdeklődés jellemezte. Kiterjedt levelezése
is ezt tükrözi. Rendületlenül hitt az élet „csodálatos egyensúlyában.”
Életének 94. évében, 1968.augusztus 11-én hunyt el. Egyik méltatója Erdély Don Quijotejénak nevezte. Napjainkban is nagy szükség lenne az ilyen emberekre. Emlékére 1995-ben jeles kutatók, irodalomtörténészek részvételével nemzetközi szimpóziumot rendeztek Aradon.
Teljes életműve mindmáig csak részben feldolgozott.
KRENNER MIKLÓS: A költő halála (Dsida Jenő ravatalánál) – részlet
„…megköszönjük neked, hogy itt voltál, hogy ilyen voltál, hogy közöttünk voltál, hogy érettünk
voltál. …Megbízóink, az Újságírószervezet és a Pen Club nevében, akik a törvényért, a szellemért,
az emberiségért, a szeretetért próbálkozunk, elbúcsúzom tőled, drága jó kisﬁunk, nagy barátunk, édes
örömünk, magas büszkeségünk, félbemaradt reménységünk. A nagy viszontlátásig. Isten veled!”
Ellenzék, 1938. június 12.
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HECSER ZOLTÁN

Huszonöt éves a MÚRE, azaz a
Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
1989 decemberének utolsó napjaiban még országszerte zavaros és átláthatatlan helyzet uralkodott, ennek ellenére kezdetét vették a különböző érdekvédelmi, politikai, társadalmi, nemzetiségi szerveződések is, azaz egyesületek megalakítása érdekében bekövetkeztek az első
lépések. A változások, az átalakulás szele az elsők közt érte el a romániai újságíró-társadalmat is. Talán nem véletlenül, mert a sajtó – mindenekelőtt az írott sajtó – iránt az érdeklődés
fokozódott, ugrásszerűen megnövekedtek a napilapok példányszámai, ugyanakkor a külföldi
sajtóorgánumok, illetve a külföldi újságírók, valamint egyes nemzetközi újságírói szervezetek
is élő kapcsolatot létesítettek főleg bukaresti szerkesztőségekkel, valamint az akkor még csak
formailag létező szakmai szervezettel, a Romániai Újságírók Szövetségével (Uniunea Ziariștilor
din România). Ez utóbbiról tudni kell, hogy abban az időben tulajdonképpen nem szakmai
szervezet volt, hanem a nyomdaipariak és a sajtóban tevékenykedőek közös szakszervezete.
Még a szóban forgó napokban, ha nem is hivatalosan, de az újságírók új érdekképviseleti
szervezetet hozta létre. Mindezt azért érdemes feleleveníteni, mert azokban a forrongó napokban-hetekben e félig-meddig létező szervezet égisze alatt próbálták meg összefogni egyes fővárosi újságírók a hazai szerkesztőségek munkatársait. Név szerint említhetjük Sergiu Andont,
az akkor Adevărul névre átkeresztelt Scânteia volt főszerkesztő-helyettesét, Cornel Nistorescut,
Sorin Roșca Stănescut, Vartan Aracheliant, Mihai Miront és másokat. Az előkészületekről számos vidéki szerkesztőséget és újságírót is értesítettek, s ezek közt voltam én is, lévén, hogy
az Előre napilap egykori szerkesztőjeként sok román újságírót ismertem, azok közül egyesekkel néha-néha találkoztam is, és köztük olyanok is akadtak, akik annak idején évfolyamtársaim voltak a Bukaresti Gazdaságtudományi Akadémián.
Nos, így kerültem be az újságírói szerveződések forgatagába, többször is részt véve bukaresti megbeszéléseken, tárgyalásokon. A magyar újságírók közül jobbára Román Győző és
Stanik István volt jelen ezeken a megbeszéléseken. Mindez előzményét képezte a Societatea
Ziariștilor Români újraalakulási kongresszusának, amelyre 1990 januárjának végén került sor
Brassó-Pojánán igen népes részvétellel, köztük a hazai magyar szerkesztőségek képviselői is
megjelentek. Azon a kongresszuson engem beválasztottak a SZR elnökségébe, majd a következőn is. Így, ha emlékezetem nem csal, 1999-ig vezetőségi tag voltam. Ennek a szervezetnek a képviseletében a külföldi delegációk részese lettem, ugyanakkor a nemzetközi szervezet, a FIJ-nek is tagjává válhattam.
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De térjünk vissza a lényegre. A brassó-pojánai kongresszuson már érezni lehetett, hogy nem
lehet összefogni a romániai újságíró-társadalmat: megmutatkoztak a hatalmi harc jelei, s ezzel
egyidejűleg felszínre kerültek személyes érdekek, amolyan hiúsági kérdések is. Az elfogadott
alapszabályba nemigen sikerült bevinni a romániai magyar sajtó, magyar újságírás érdekeinek
az érvényesülését, s már ott, azaz Brassó-Pojánán kezdeményeztem a saját érdekképviseleti
szervezet létrehozását, amivel a kongresszuson részt vevő kollégák is egyetértettek.
Ebbéli szándékunkat ott helyben jeleztük a SZR frissen megválasztott elnökének, Sergiu
Andonnak. Megegyeztünk abban is, hogy ettől függetlenül bárki tagja lehet a SZR-nek, annál
is inkább, mert annak szakszervezeti jogállása volt és szakszervezetként volt hivatalosan bejegyeztetve. Tömören így lehetne összefoglalni a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, vagyis a MÚRE megalakításának előzményeit.
Még 1990 februárjában, Csíkszeredában megkezdtük az előkészületeket az alakuló kongresszus összehívása érdekében. A logisztikai hátteret a Hargita Népe Lapkiadó biztosította,
amelynek jómagam ügyvezetője voltam. A kiadóhivatal anyagi lehetőségei megengedték az
egyébként kevésbé jelentős kiadások fedezését, akárcsak bizonyos kiszállások lehetőségének a
biztosítását. Ami pedig a kongresszust illeti, sikerült olyan helyi támogatókat találni, mindenekelőtt az egykori állami turisztikai vállalatot, amely lehetővé tette a majdani résztvevők ingyenes elszállásolását és étkeztetését. Ennek megvolt a maga jelentősége, mert a megfelelő
részvétel szempontjából mindenképp fontosnak tartottuk az esetleges anyagi gondok részbeni elhárítását. Az előkészítő tevékenységbe többen is bekapcsolódtak, s köztük feltétlenül
meg kell említeni Román Győzőt és Deák Levente újságíró-jogászt, mindkettő az Előre munkatársa volt abban az időben. Utóbbi meghatározó szerepet játszott az egyesület alapszabályzatának kidolgozásában és a bejegyeztetéssel kapcsolatos formaságok előkészítésében. Abból
kiindulva, hogy szakmai érdekképviseletről van szó, valamint egy olyan szervezetről, amely
nem kívánja magát semmilyen pártpolitikai célok és érdekek mellett elkötelezni, az akkor
hatályos jogszabályok alapján jogi személyiséggel rendelkező entitásként kívántuk bejegyeztetni és jegyeztük is be az egyesületet. (Ennek kapcsán megemlítendő, hogy nem szakszervezetről volt szó, ilyenképpen bárki tagja lehetett a SZR-nek is). Magam részéről javasoltam,
hogy az egyesületi jogálláson túl a fentebbi szempontok is belekerülhessenek, érvényesülhessenek az alapszabályzatban. Ezt mindenképp indokoltnak, megalapozottnak, szerencsésnek tartottam, és tartom ma is. Mint ahogy azt is, hogy hivatásos újságíró ne vállaljon aktív
politikai szerepkört, még kevésbé politikai, illetve államhatalmi funkciót és tisztséget a központi vagy a helyi közigazgatásban. Amúgy az általunk megfogalmazottaktól függetlenül, utólag a SZR által kidolgozott kollektív munkaszerződésbe is belekerültek ehhez hasonló tiltások.
Ilyen körülmények között került sor 1990 márciusában az alakuló kongresszusra. Becsléseim szerint akkor mintegy 700 személyt foglalkoztattak a romániai magyar sajtóban (a kisegítő szakszemélyzet és az ügyviteli munkatársak is ide tartoztak). Ehhez képest az a több
mint 100 fős részvétel jónak nevezhető, és biztosított volt a megfelelő képviselet.
Akkor még volt lelkesedés, de talán még nagyobb mérvű kíváncsiság és bizonyos értelemben tanácstalanság, bizonytalanság a jövőre nézve. A magam részéről ma is úgy vélekedem,
hogy az akkori népes részvételt „ösztönözte” a válasz várása arra a kérdésre, hogy milyen
jövőnek nézhet elébe a hazai magyar sajtó. Erre a kérdésre akkor és ott senki nem tudott vá-
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laszt adni, de másutt sem. 1990 februárjában megjelent az 1990/102-es törvényerejű rendelet, amely értelmében a megyei napilapok és hetilapok vagyonkezelése egy autonóm öngazdálkodó és önﬁnanszírozó, amolyan intézmény kötelékeibe került. E jogszabály előírásainak
már megjelenése pillanatában sem nagyon szereztek érvényt, de amúgy is csak az addig (is)
önfenntartásra képes szerkesztőségekre lehetett érvényes. S akkor mi lesz a jövő? De még inkább égető volt ez a kérdés azon hetilapok, folyóiratok esetében, amelyeket 1990-ig ilyen vagy
olyan formában támogattak adott minisztériumok vagy hatóságok költségvetései révén.
Nos, már a MÚRE alakuló kongresszusán megmutatkozott, hogy sokakat foglalkoztat ez
a kérdés, és sokak feje felett ott lebeg a csőd. Ami nemsokára be is következett, és sajnos számos sajtókiadvány megszűnt még 1990 folyamán. A MÚRE akkori vezetősége is tehetetlennek bizonyult, bár próbálkozásokban nem volt hiány.
Román Győző kollégámmal már a megalakulást követő hónapban találkoztunk Petre Roman akkori kormányfővel, aki ugyan a támogatásáról biztosított, de
ígérni nem ígért semmit, s kapcsolattartó személyként
Adrian Sârbut jelölte meg, aki akkortájt helyettes államtitkárként felelt a „sajtóügyekért”.
Készült egy kimutatás, illetve egyfajta jelentés arra
vonatkozóan, hogy melyek azok a folyóiratok, amelyeket támogatni kellene, illetve miként lehetne megtalálni a szubvencionálás törvényes lehetőségeit. Ezt
a problémakört átutalták Dorel Șandor államtitkár hatáskörébe, ő meg „lepasszolta” Ovidiu Șincai helyettes államtitkárnak. Addig keresték a megoldást, hogy
végül nem találták meg. Viszont azt sikerült elérnünk,
Hecser Hecser
Zoltán 25
Zoltán,
évvel később,
a MÚRE
Csíkszeredában
első elnöke
igaz egy másik minisztériumnál, hogy beindítsanak
egy magyar nyelvű nyomdászképző szakiskolai osztályt. Erre nagy szükség volt akkor, mert
a kihalt lapok nyomdokaiban, egyes megyékben magyar nyelvű lapok jelentek meg (például
Csíkszeredában sportújság), de az ilyen jellegű magánvállalkozások túlnyomó többsége tiszavirág-életűnek bizonyult.
Időközben a SZR-ből egyre többen váltak ki, s még 1990 derekán megalakult a Professzionista Újságírók Szövetsége (UZP) és a Romániai Újságírók Egyesülete (AZP). Mindegyik megpróbálta tagsága érdekeit érvényesíteni, akár kormányszinten is, s emiatt sugalmazta Petre
Román kormányfő, hogy közösen vegyenek részt a kormányzati tisztségviselőkkel szervezett
megbeszéléseken. Érdekesnek bizonyultak ezek a találkozók, bizonyos információk birtokába
juthattunk, gyakran volt szellemeskedés, de érdembeli megoldás nem született azokra a kérdésekre vonatkozóan, amelyek a romániai újságíró-társadalmat foglalkoztatták. Egy dologban igen: Petre Roman kormányfő kormánya és az akkori kormánypárt nevében határozottan
megígérte, hogy nem fogják kezdeményezni az egyes politikusok által szorgalmazott sajtótörvény meghozatalát. Amúgy ezeken a találkozókon a négy szervezet: a MÚRE, a SZR, az
UZP és az AZR képviseltette magát, s azokra rendszeresen sor került, ha emlékezetem nem
csal, 1991 végéig, még akkor is, amikor már nem Petre Roman, hanem Theodor Stolojan volt a
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kormányfő, és ha nem vele, akkor Adrian Severinnel tárgyaltunk, aki akkor tájt reformügyi
miniszter volt. A szóban forgó „négyes fogat” közti egyeztetésekre hébe-hóba került sor, tudtommal azután is, amikor már nem én voltam a MÚRE elnöke.
A „csecsemőkori” ténykedések közé tartozott a kapcsolatfelvétel a MÚOSZ-szal, a magyarországi újságírók egyik érdekképviseletével. Elég nehézkes volt a kezdés, lévén, hogy annak
akkori vezetősége is sok szempontból nehéz helyzetben volt, másrészt, akkor talán „ildomosabbnak” találták az egykori kapcsolatok felújítását az országos érdekképviselettel, a SZR-vel.
Még 1990-ben kalap alá hoztuk bukaresti látogatásukat egy csíkszeredai kitérő közbeiktatásával. Tudva, hogy annak idején Tusnádfürdőn volt az „újságírók villája”, s amely állami tulajdonba került, megpróbáltuk visszaszerezni. Az ügyintézés kormányzati szinten elakadt, mivel
a MÚRE-t nem ismerték el az egykori romániai népkisebbségi újságíró szervezet jogutódjaként.
Nem megkésett panaszként említem meg, de tény, hogy a megalakulást követő három esztendő során az egyesület semminemű támogatásban nem részesült, kizárólag az egyre inkább
elapadó tagdíjra lehetett számítani. No, meg arra, hogy bizonyos költségeket (például kiszállással kapcsolatos kiadásokat) „megbírt” a Hargita Népe Lapkiadó, akárcsak az egyesület csíkszeredai székhelyen lezajlott tanácskozásokkal, találkozásokkal járó kiadásokat. Utólag, 1993-tól
kezdődően e tekintetben is részben kedvező fordulat következett be, jobbára az anyaországi
támogatásoknak és pályázati lehetőségeknek köszönhetően.
A 90-es évek elején szinte egy csapásra megváltozott a hazai magyar sajtó struktúrája, egyes
lapok „kihaltak”, helyükbe esetenként mások léptek. A napilapok túlnyomó többségét kisebbnagyobb sikerrel privatizálták, jelentkezett külföldi tőkebefektetés
is, majd új napilapok is megjelentek a sajtópiacon. Ez vonatkozik
az írott sajtóra, s ennek kapcsán
megemlíthető, hogy ilyen-olyan
kisebb-nagyobb állami és másabb
forrásokból történő támogatások
révén sikerült néhány, mindmáig
működő társadalmi, művelődési
és irodalmi folyóiratokat megjelentetni. Egy másik mélyenszántó struktúraváltozást jelentett már
a 90-es évektől a magyar nyelvű
Hecser Zoltán és Rácz Éva: az első és a jelenlegi elnök
rádió- és televízióadások térhódítása, lévén, hogy a közrádió és köztelevízió adásideje fokozatosan megnövekedett. Mindezek
nyomán ma már a sajtóban foglalkoztatottak szempontjából is arányeltolódás van, a közszférai
intézményrendszer javára.
Ezekkel a strukturális változásokkal a MÚRE-nak is számolnia kellett már a 90-es évek
közepétől. De ez egy más történet, mert időközben elnökváltásra került sor, 1993-ban Kántor
Lajost választották a MÚRE elnökének, az egyesület székhelye is Marosvásárhelyre költözött, s az azóta eltelt esztendők során jó néhány elnök koptatgatta az elnöki széket…
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Jómagam rövid kihagyás után ismét különböző funkciókat töltöttem be a MÚRE vezetőtanácsában, egészen 2007-ig. Akkor, a saját kérésemre történő nyugdíjazásommal egyidejűleg (azaz megváltam a Hargita Népe Lapkiadó felelős kiadói funkciótól), az egyesületnél betöltött tisztségről is lemondtam. Az viszont nem jelenti azt, hogy nem követem ﬁgyelemmel
annak tevékenységét és nem veszek részt bizonyos rendezvényein. Az újságírástól nem szakadtam el, sőt mostanság több időm jut rá, mint a megelőző időszakokban. Jelenleg a Hargita Népe
főmunkatársaként szerkesztem a napilap gazdasági oldalait, illetve heti rendszerességgel közlök jogszabály-ismertető és társadalmi tematikájú írásokat.

RÁCZ ÉVA

Majdnem teljes kép
majdnem teljes két évről
Negyedszázados évfordulót ünnepel idén a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE).
Az eltelt 25 év alatt, mint az erdélyi magyar társadalom egészének, a mi egyesületünknek is
voltak remek pillanatai, briliáns ötletei – és csüggedésre okot adó helyzetei, amelyeket meg
kellett oldani.
Szinte 24 éves volt már az egyesület, amikor elnöknek választottak 2013 szeptemberében.
Nem készültem a feladatra, nem akartam akkor ott elnök lenni. Azonban nem lehetett visszautasítani a kollégák bizalmát. S ma is hiszem: ha ők, akiket tisztelek, elfogadnak, akkor nem
tehetek mást, minthogy legjobb tudásom szerint mindent megteszek az egyesületünkért és a
szakmánkért. A legjobb döntések közé sorolom azt, hogy nemcsak a hazai román újságírószervezetekkel, hanem a Kárpát-medencében létrejött, más kisebbségi magyar újságírókat tömörítő egyesületekkel, szövetségekkel is létezik kapcsolat. Nem elhanyagolható, hogy sok
évvel ezelőtt az újságírók úgy döntöttek: saját etikai kódex alapján dolgoznak, és a saját soraikból választott Becsületbíróság tagjai intézik etikai panaszaikat. Fontos volt a román kollégákkal
együtt kiadott jogi eligazító kézikönyv, és fontosak voltak a nyaranta megrendezett riporttáborok, az utánuk maradt dokumentum-értékű kötetek, a még fel nem jegyzett nagyszerű
történetek miatt is.
Játsszunk a számokkal! A 25 évből az utóbbi tízben voltam a MÚRE közelében, ideértve
azt is, amikor nem újságíróként dolgoztam. A számomra első évek lendülete győzött meg, hogy
maradjak a szakmai szövetségben, s az utóbbiak sem tántorítottak el. Nem számoltam, hány
rendezvényre sikerült ez idő alatt eljutnom, csak azt tudom, hogy sokkal többre szerettem
volna, mert az egyesületi találkozók, a kollégákkal folytatott viták mind-mind megerősítet-
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tek: jó helyen vagyok, jól érzem magam a szakmámban-hivatásomban, az újságírók között.
Ezek után lettem vezető. Mi mást jelenthet nekem ez a megbízatás, mint szakmai kihívásokat
(bármennyire nem szeretem ezt a szót), együttgondolkodást, sajtót, szabadságot és az ezzel
kapcsolatos gondok esetleges megoldását? S jelent még mást is: elhatározást, hogy a romániai magyar médiát jobbá tegyük. Ha kell, azáltal, hogy számtalanszor összeveszünk s kibékülünk egy közös gond miatt. Ha kell, azáltal, hogy a diákok elé állunk – egyénileg is, csoportosan is –, s elmondjuk, milyen elvárásaink vannak velük szemben.
Mit tettem eddig elnökként? Dolgoztam a munkahelyemen, s közben pályázatokat írtam
és követtem ﬁgyelemmel, egyesületi lapot szerkesztettem és rendezvényeket szerveztem. De
egyedül egyik sem ment volna, mindegyikben volt s még mindig van (legalább) egy-két lelkes kolléga, akire átragadt a lelkesedésem, megszállottságom. Nem tekintem személyes sikernek, de tény, hogy megválasztásom óta majdnem 40 új
taggal gyarapodott az egyesület (ennyien csatlakoztak a
korábbi 200-hoz), és az „újak” között éppúgy vannak
nyugdíjas kollégák, akik visszatértek köreinkbe, mint
újságíró vagy kommunikáció szakos egyetemi hallgatók,
akik jóformán el sem indultak a pályán. Hiszem, hogy
ehhez jelentősen hozzájárult az elmúlt közel két évben
lezajlott események-rendezvények sora. Volt partnerségben lebonyolított „ikerképzésünk” a Romániai Magyar Közgazdász Társasággal: mindenki arra oktatta a
másik felet, amihez nála jobban ért.
Támogatást nyertünk el hazai és magyarországi pályázatokon, olyan intézménytől is, amelyhez eddig soha
nem pályáztunk. Ezeknek köszönhető, hogy nemcsak kiadtunk három könyvet (egy Médiajogi kalauzt és két riRácz Éva a MÚRE-ünnepség zárónapján
portkötetet, Időutazás Farnastól Zsobokig, illetve Magyarok az Istenszéke lábánál), és tízéves szünet után ismét szerveztünk riporttábort, de – bármilyen
banálisan is hangzik – végre kifestettük a marosvásárhelyi MÚRE-irodát, és (a 2%-os támogatásokból) új polcokat is szereltünk fel. Ezenkívül megújítottuk az együttműködést a legnagyobb magyarországi szakmai társszervezettel, a Magyar Újságírók Országos Szövetségével, és kötöttünk egy kölcsönös támogatásról szóló megállapodást Hargita Megye Tanácsával.
Jelen vagyunk már a közösségi médiában, és hamarosan, korszerű honlapra váltunk. Együtt
dolgozunk több területen a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Újságíró Szakának Magyar Intézetével, és sajtókutatási témákban a kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézettel is
tárgyalunk. Újjáalakult a MÚRE oktatási szakbizottsága, és nem állunk messze attól sem, hogy
az ifjúság saját szakbizottságot alakítson tervei megvalósítására.
Az évfordulóra, a 25 év előtti tisztelgésre nagyon sok tervem volt. Minden olyan megyében médiatalálkozót akartam szervezni, ahol magyar újságírók is dolgoznak, és szerettem
volna mindenkit megszólítani, mert abban hiszek, hogy az egyesületek közül csak az lehet
vonzó, amelyik látható, amelyik körül történik valami. Ehhez viszont nem elég egy (tucat) ember lelkesedése, kellenek hozzá kapcsolatok az illető megyékben, kellenek a támogatók és azok
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a szövetségesek, akikkel alkalmanként együtt lehet működni kisebb-nagyobb projektekben.
De a megalakulás helyszínén, Csíkszeredában megünnepeltük az évfordulót, sok-sok alapítóval együtt.
S akkor merre tartunk?
Megújult az alapszabályzatunk, és a Becsületbíróság azzal küszködik, hogy kódexét kiegészítse az internet elterjedése óta megjelent etikai elkerülésére. S közben újabb pályázatokkal
ismerkedünk, újabb helyszínekre merészkedünk, s lesz még több tervünk is. Azokról majd
talán legközelebb.

Heti Új Szó
Albert Ferenc: Hívtak az újsághoz

– Mondhatni véletlenül lett újságíró… Hogyan fordulhat elő ilyesmi?
– Két évet töltöttem a kolozsvári Bolyain, utána
Aradra kerültem, hogy közelebb legyek a szüleimhez.
A következő hónapban, 1955 augusztusában az aradi
Állatorvosi és Állattenyésztési Kar átköltözött Temesvárra, így jöttem ide. ’57-ben felhívtak a Szabad Szótól, hogy szeretnének velem beszélgetni, meg akartak
győzni, menjek a laphoz. Nem állt szándékomban elvállalni, de aztán behívattak a megyei pártbizottsághoz, és ott megmagyarázták, mi a helyzet.
Albert Ferenc a 85. születésnapján
Kompromisszumot ajánlottak: megtarthattam a katedrát az Agronómián, de el kellett fogadjam az állást az újságnál. Később megtudtam, hogy
tulajdonképpen a kolozsvári Agrártudományi Egyetem professzora, egykori tanárom, König
Miklós javasolt, aki valamikor ’56-ban Temesváron járt, és a szerkesztőségben elmesélte, hogy
a városban van az egyik volt diákja. Így lettem én újságíró.
– Ha jól tudom, korábban írogatott mezőgazdasági cikkeket, mégis a kulturális rovathoz került…
– Sohasem tanultam újságírást, kontár voltam, és nemcsak én, hanem valamennyien. Előzőleg szakmai szövegeket írtam, nem merem cikknek nevezni, például mikor kell vetni a kukoricát, mennyi búza kell egy hektárra… Ennek annyi köze van az újságíráshoz, mint nekem
az űrhajózáshoz. Azért hívtak a Szabad Szóhoz, mert akkoriban nagyon menő téma volt a me-
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zőgazdaság, a kollektivizálás és az egész szovjetizálás, egy torz társadalmat építettek, és olyan
emberek kellettek, akik járják a megyét, írnak a falvakról és a mezőgazdaságról. Így kerültem
oda, csakhogy nem telt bele két hónap, és az újságtól a kultúráért felelős Bálint Izsák László
kilépett, és engem odatettek a rovathoz azzal az indokolással, hogy én járok színházba. Enynyi elég volt ahhoz, hogy valakiből űrhajós legyen, még akkor is, ha csak a csillagokat nézi.
Amennyiben színházba jár, feleljen a kultúráért. Ezt most nem olyan könnyű megérteni azoknak a ﬁataloknak, akik félig-meddig normális társadalomban nőnek fel és kommunikációs elméletet, szerepelméletet, pszichológiát és informatikát tanulnak.
– Eleinte nehézséget okozott, hogy nem újságíróként került a laphoz?
– Persze. Nem születtem teljes fegyverzetben, mint Apolló, fogalmam sem volt arról, mi az
újságírás, de a főszerkesztő és a többiek sem igen tudták. Abban az időben a Szabad Szónál
nemzedékváltás történt. A régi gárda, amelyikkel ’45 után indult a lap, már kezdett kiöregedni, természetesen ők sem voltak képzettek, és az új körülbelül ilyenekből tevődött össze, mint
jómagam. Általában a Bolyai és más egyetemek végzettjei kerültek oda. Gherasim Emil irodalmár volt, Józsa Ödön és Gergely Gergely pedig agronómus, de mérnökök is dolgoztak
ott. Pont annyira voltak kontárok, mint én. Bár sok nehézséggel járt, megpróbáltuk végezni
a munkánkat. Ez a lap példázta azt, amit az egész társadalom művelt: kontárkodott. Egy koholt rendszerben éltünk, melynek a sajtója és a kommunikációja is kiagyalt volt… Temesváron a két világháború között számos magyar laphoz lehetett hozzáférni, azonkívül némethez,
románhoz és más nemzetiségek újságaihoz. A ’45 utáni időszakot követően létrejött társadalmi
szerkezetben már csak egy magyar lap volt a német, szerb, bolgár és a román mellett. Nemzetiségi lapok is születtek, de ezek mind egy nevet viseltek: az ÚJSÁG, csupa nagybetűvel.
Ezek monopolhelyzetben voltak, hiányzott a versengés, a szelekció, és úgy szolgálták ki
a rendszert, mint annak egyik kisujja. Ez a lapra, sőt a magyarságra nézve is komoly gondot
jelentett. 1945 óta lejtmenetben van a bánsági magyarság, a romániaival egyetemben… Ebben
a lejtmenetben a legdurvább az 1945–1989 közötti időszak (a mai helyzet is riasztó, csak erről kevesebbet beszélünk). Na, ebben a durva időszakban kellett volna segítsen a nemzeti
kultúra ápolása, illetve a fennmaradás szempontjából az itt létező egyetlen magyar újság…
egy nem normális rendszerben egy természetellenes produktum. Ezért volt fontos ennek az
újságnak a sorsa, nem pedig azért, hogy miről és miként számolt be…
– Az útjukba kerülő nehézségek ellenére hogyan igyekeztek szólni az itt élő magyarsághoz?
– A ﬁatal generáció tagjai, Gergely Gergely, Józsa, Sipos, Graur, Gherasim, Bakó szerették
a szakmát és a magyart, de nem írhattak arról, amiről akartak. Egyszer csak Graur Jancsi –
már ő is a hetvenet tapossa, hozzám képest persze tacskó, mert én a nyolcvanhatot – kitalálta az Elindultak szeptemberben című sorozatot. Kicsi gyerekek, kócosak, kislányok masnikkal,
első elemisták… Megható volt, ahogy Graur Jancsi próbálta támogatni az egyre sorvadó magyar oktatást, miközben az olvasókat is lelkesítette. Szekernyés János helytörténeti témájú cikkeket írt, például arról, hogy ki lakott a 26-os szám alatt abban a bizonyos utcában, és kiderült,
hogy magyar lakosról van szó. Nem mondott mást, csak ennyit… A két agrármérnök, Gergely
Gergely és Józsa Ödön Temes megye térképét használták, amely fel volt függesztve a szerkesztőségben, és bekarikázták rajta azoknak a magyarlakta falvaknak a nevét, ahol munkájuk
során jártak. Elég volt leírják a Sárgás-dűlő nevet, máris érezni lehetett, hogy valamikor ma-
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gyarok keresztelték erre… de a keresztrejtvényekbe is el lehetett rejteni egy-két fontos információt. Így próbálkoztunk mi amatőrök, kontárok, én ezt madzagon való repülésnek nevezem.
Gimnazista koromban, Aradon, éveken keresztül részt vettem egy vitorlázórepülő-tanfolyamon. Miután kezdetben mindenfélét megtanítottak elméletben, kivittek a mezőre, beültettek
egy vitorlázógépbe – teljesen más volt, mint a mostaniak –, nem volt kabinja, csak egy széke,
amibe odakötözted magad, s egy motor felcsörlőzte a drótot, ez pedig felhúzta a gépet. Felszálltál egyenesen, és ugyanúgy leszálltál. A második lépés, felhúztak egyenesen, balra fordultál, leszálltál, majd a következő körben jobbra fordultál és leszálltál… Adott pillanatban mi
kezdők zúgolódtunk, amire a kiképzőpilóta is felﬁgyelt, és amikor rákérdezett, hogy mi történt,
románul azt mondtam: „Nu ne place zborul pe sfoară” (Nem tetszik a pórázon való repülés).
„Igen? Hozzanak ki egy gépet!” – válaszolta.
Kihoztak egyet, beült, felhúzatta magát és gyönyörűen végrehajtotta a feladatot, majd miután leszállt, azt mondta: „Uraim, így kell repülni madzagon, pórázon”. Na, ez a pórázrepülés jellemezte nemcsak a Szabad Szót, hanem az egész itteni életet. A román lapnál is hasonló
helyzet volt, csak ott valamivel szabadabban mondhatták ugyanazt.
– Elmondta, hogy ki milyen módon igyekezett javítani a helyzeten, de Ön konkrétan mivel próbált
segíteni az itteni magyarságon?
– Elég egyszerű volt, mert itt a legkönnyebb, a kultúrában. A színháznak a művelődési, művészeti tanácsában voltam, és ez mindent elmond. Az egyetemen az öreg Toró Tibivel, Bálintffy Ottóval, Kovács Ferenccel és másokkal együtt szakmai nyelvoktatással próbálkoztunk.
Például a mezőgazdaságról beszéltünk az itteni magyar hallgatóknak magyarul, elmondtuk,
hogy mi a sziklevél, a porzó, a bibe, a törzs, a háncs és egyebek. Belebuktunk, Toró Tibit elő
is vették emiatt… A hatvanas évek végétől faluszociológiával foglalkoztam, akkor enyhébb
időszak volt. Nemegyszer kurzuson ismertettem a magyar faluszociológia eredményeit, teljesítményeit, íróit, szakembereit és így tovább. Az újságban nagyon egyszerű dolgom volt, de
amikor a színház bemutatót tartott, nem ártott odaﬁgyelni. Egyik évben a társulat Az ördög
cimborája című darabot adta első Bernard Shawtól, másnap pedig Lenin-évforduló volt. Megírtam a tudósítást a bemutatóról, betördelték a lapba, de a másik oldalon ott volt Lenin. Szinte
ott maradt, szerencsére az esti lapfelelős megváltoztatta a címet. A kulturális rovaton keresztül
mozgatni, láttatni akartuk a magyar irodalmat és a magyar iskolákat, ezek a témák tartoztak
az én rovatomhoz. Olyan kiváló szakemberekkel dolgoztam együtt, ahogy már korábban is
említettem, mint Graur Jancsi, Tácsi Erika, Tácsi László, Joó Imre, szóval kiváló belső és külső
munkatársak voltak, a külsők pedig éppúgy dolgoztak, mint a többiek. Sándor István hoszszú éveken át az irodalmi rovatban a ﬁlmről és a színházról írt, közben az Igaz Szónál is dolgozott. Legalább egy évvel megelőzte a sajtókritikát a neorealista ﬁlmekről, azzal a címmel, hogy
Túl a neorealizmus delelőjén, ami magas szintű értékelés volt. A bedolgozó kollégák tulajdonképpen ugyanazt látták és érezték, mint mi, persze szintén pórázon repültek.
– Hogy működött annak idején a cenzúra?
– Minden lapnak megvoltak a cenzorai. Volt egy öncenzúra is, vagyis tudtuk, hogy erről
nem szabad írni, esetleg ebben az esetben dicséret kell. Két-három ember még a megjelenése előtt ﬁgyelte a lapot, rendszerint a nyomdában. Hatalmas dossziéjuk volt, hogy miről nem
szabad írni. Az érdekes az, hogy ezek a cenzorok, az úgynevezett direcția presei emberei – pél-
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dául a Szabad Szónál, belső munkatársak voltak, haverok. Csórics Pista, Bihari Zoltán… Délelőtt bejöttek a szerkesztőségbe, megnézték, mi jelenik meg, és akkor egy cikkre rámutattak:
ez nem jöhet… Időközben megtanultuk, miről nem szabad írni, így este nem állították meg
a lapot. Együttműködés volt, egyfajta összekacsintás, ami az egész akkori életet jellemezte.
Mindenki valakivel összekacsintott: a hatalomban a fentiek egymás között, aztán lefele különböző szinteken. Ezt ma kevesen tudják. Létezett egy többrétegű információs halmaz, melyben kódolva beszéltek az emberek: tudták, hogy ő tudja, hogy én tudom, és nehogy…
Egyszer nagy szárazság volt, nem lett kukorica az országban. Itt, a Bánságban, ahol a talajvíz másfél, két méter mélyen volt, megmaradt a kukorica, mert a gyökere leért addig. Mi beszámoltunk róla, hogy milyen szép termés van itt. Jött egy ﬁgyelmeztetés: ne írjunk a bánsági
kukoricatermésről, mert Egyiptom felrótta Bukarestnek, hogy nem ad kukoricát. Bukarest azt
mondta, kevés termés van, Egyiptom visszaírta: a Bánságban ennyi meg ennyi termett… Az
egyiptomi sajtóattasé kiszúrta, hogy mit írnak a bánsági újságok. Így terjedtek az információk.
Például az egyik nyáron hosszú-hosszú aszály volt, éjszaka lapszámfelelős voltam, a vasárnapi
számot készítettük elő, betettünk Gherasim Emil Fohász aszálykor című versét, mellé került egy
kiszáradt fát ábrázoló tusrajz. Jött a cenzor, Csórics Pista, és megkérdezett éjféltájt: „Te, nem
lesz ebből baj?” „Miért lenne?” „Mi lesz, ha jön az eső?” „Semmi…” Elmentünk az öreg Toroékhoz, ott töltöttük az éjszakát, beszélgettünk, szórakoztunk, reggel felé jöttünk el, és a mostani Continentalnál elkezdett esni az eső. Mondtam az asszonynak, hogy baj lesz, Csórics, a
cenzúrától kétségbe fog esni. Mi leadtuk, hogy Fohász aszálykor, és reggelre jött az eső. Ilyen
torz dolgok jöttek össze…
GHERASIM EMIL ÁRON: Fohász aszálykor
Adj esőt, ég!
Fölöttünk még
tavaszias a lomb
de lenn a mély
nyirka sekély –
sokasodik a gond.
Küzd a gyökér,
kapaszkodik,
jaj, kiszárad az ág!
Adj esőt, ég!
Ragaszkodik
kelyhéhez a virág.
A búza mind
könyörögve int
ha közte szél zizeg,
a rózsa is
csupa tövis,
de kéri a vizet.
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– Volt valamilyen együttműködés a lapok között?
– Igen. A Drapelul Roșu, a Szabad Szó, a Magyar Dél, később a Banater Zeitung, valamint a
szerbek lapja is benne volt a körforgásban. Egymás között cserélgettük az anyagokat, és amikor valamire szükség volt, megkértük a másik lapot, hogy segítsen. Megtaláltam a România
Liberă egyik itt dolgozó szerkesztőjét, Medoia Iont, s az olyan helyekről, ahol mi nem voltunk
hajlandók vesztegetni az időt, mert nem volt magyar falu, megkértük, hozzon egy riportocskát. Mi lefordítottuk, s Medoia Ion helyett Mádai János név alatt tálaltam az újságban. Kubán
Endre, az Írószövetségtől egyszer telefonált, hogy küldjem át ezt a Mádait, olyan jól ír.
Mondom: – Igen, csak nem tud magyarul… Sok ilyen együttműködés volt. Most mindenki
a saját gubójába húzódik vissza, nincs ilyesmi. Egy másik fontos dolog, hogy a lapnak volt
államilag ﬁzetett autója, lehetett mozogni, mindennap elment valaki a megye különböző településeire, 50-100-150 kilométert. Ma meg vagyunk szorítva, nincs ahová menni.
– Mikor fejezte be a munkáját a Szabad Szónál?
– Nem fejeztem be… A hetvenes években már más helyzet volt, mint korábban, már professzorként dolgoztam az egyetemen, a Szabad Szó szerkesztősége nagyon kiterebélyesedett,
megerősödött, megérkezett Szekernyés, megjött Pongrácz Marika, Sipos Jancsi és a többiek.
Ez már egy erős szerkesztőség volt, amiből kiválni nem jelentett nagy veszteséget. Helyet kellett adni azoknak, akik frissek, újak, másképp értenek a szakmához, én pedig visszamentem
a saját cipészműhelyembe. Ez nem jelentette azt, hogy kiváltam, eljöttem, egyszerűen csak a
magam helyére kerültem. Akkoriban hetvenezer magyar volt, a lap 8–10 ezres példányszámmal jelent meg, ma pedig, ha minden magyarnak adnánk egy lapot a kezébe, a pólyástól az
öregig, akkor is nehéz lenne egy sokezres példányszámot kihozni.
– Fogy a magyarság is, de azt sem lehet ﬁgyelmen kívül hagyni, hogy egyre nagyobb teret hódít az
internet, és a nyomtatott sajtó fokozatosan háttérbe szorul. Hogy vélekedik erről?
– Két dolog játszik közre. Részben egy fogyó etnikum bizonyos küszöbig a fogyásában sűrűsödik, ez olyan, mint az implózió (anyagi test robbanásszerűen gyors térfogatcsökkenése,
összeomlása – szerk. megj.). Ma az a kevés itt élő magyar jóval több könyvet ír, mint régen
a sok. Kulturálisan erősebb, minőségileg fejlettebb, más a hely- és nemzettudata, illetve a régióhoz való kötődése. Ma már ebben a pici magyar közösségben – amely a réginek egy töredéke
– tevékenykedő személyek sokkal keményebbek, erősebbek, termékenyebbek. Ugyanakkor ott
van a digitális forradalom… Ez egyfelől megteremti azokat a közösségi tereket, melyek ma
nagyon hiányoznak a ﬁataloknak. Amikor én felnőttem Aradon, a 70–80 ezres lakosságból 35
ezren katolikusok voltak, köztük nagyon sok magyar, 10 ezer református, mind magyar nemzetiségűek. Még voltak evangélikusok és zsidók, azok is magyarok voltak. Ebben a közegben nekem könnyű volt a kedvemre való kislányt megtalálni, mert sokan voltunk, és nekik
is könnyű volt a kedvükre való atlétát megtalálni, igaz, engem nem kerestek az atléta minőségemért. Ma ez nehezebb, szét van szóródva a magyarság.
Érdekes módon, a legerősebb közösségi terek a falvakon vannak, mert ott 50–100 család egy
tömb, a városban rettenetes a szórvány. Például húsz toronyházban van 15 magyar nyugdíjas… Ezeknek a közösségi tereknek a hiányát pótolhatja, mind feltételes módban mondom, az
internet. Az a kapcsolati rendszer, amelyik az éterben van, de összehoz kanadait újszentesivel, bodóit windsorival. Ez az eszköz a kisközösségek számára rendkívül fontos. Az uno-
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káim kenterbe vernek abban, hogy mit kell csinálni a számítógépen, hozzá sem nyúlok. Ők
viszont megmagyarázzák a feleségemnek, akit jobban érdekel, hogy mi a teendő. Remélhetőleg képesek lesznek megtalálni ezeket a kommunikációs közösségi tereket.
– De nem félő az, hogy teljesen eltűnik az írott sajtó?
– Lehet, hogy összezsugorodik, de nem fog eltűnni. Az biztos, hogy a három ﬁamnak és
a négy unokámnak nem kell az a rengeteg könyv, amit egy életen át a feleségemmel összeszedtünk. Már régóta tárgyalok velük arról, hogy miként lehet hagyatékozni, de nem nagyon
sikerül. Beszéltem Bodó Barnával, aki azt mondta, hogy azt a pár láda könyvet a Szórvány
Alapítvány majd befogadja a saját könyvtárába. Ez baj is, meg nem is, együtt kell élni ezzel.
Az ember nem egy végtermék. Előbb rá kell nézni a mai ﬁatalokra, majd a nagytaták fényképeire: az életkorra, élettartamra, egészségi állapotra, képzettségre stb, nagyon sok a fejlődés.
Ebben a törzsfejlődésben az írásbeliség, a kommunikáció szóbeli, írásbeli, nyomtatott, valamint elektronikus eszközei egyenként is óriási ugrást hoztak. Ha valaki ma szakdolgozatot akar
írni, le kell üljön a számítógép elé, és pár hónap alatt megvan a doktori értekezése. Csak tudni
kell, mit és hogyan kérdezzen. Amikor például megjelent a tévé, sokakban felvetődött, hogy
jaj, mi lesz a színházakkal, tessék most megnézni a színházi fesztiválokat. Nem szabad előre eltemetni azt, ami alig született meg. Miután Neumann János megépítette a számítógépet (akkora
volt, mint egy bálterem), Thompson, az IBM vezérigazgatója azt mondta, hogy legfeljebb öt
darabot fognak belőle igényelni a világpiacon. Nem volt igaza, sőt most meg kell nézni a tízéves gyereket, miként használja az okostelefont. Az új dolgoknál nem szabad egyből elkeseredni, hanem meg kell várni, hogy érlelődjön, ezért nem félek az elektronikus robbanástól.
– Mit kíván az ünneplő Heti Új Szónak?
– Csak egyetlenegyet: hogy az ötvenéves évfordulón együtt lehessünk. Nem biztos, hogy
ott leszek, de megelőlegezem nekik a jókívánságot. Emellett további huszonöt évet bírjanak ki,
még akkor is, ha elektronikus lesz.
Kérdezett: Farkas-Ráduly Melánia
GHERASIM EMIL ÁRON: Faggató (részlet)
A csóknak miért van keserve,
a szó miért vág, mint a kard,
s miért küzd, sorsával perelve,
ki sosem tudta, mit akart?
Mire a dac és az alázat
annak, ki rég, hogy belefáradt
s még az árnyéka is teher?
Ki mindig másokkal csatázott,
s most, hogy magán tett igazságot
már senkije nem hitte el…
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Heti Új Szó
Graur János: Legfontosabb az, hogy vagyunk

– Már a hetvenes években újságíróként dolgozott, de valójában nem ez a végzettsége. Hogy került
erre a pályára?
– Miután Marosvásárhelyen a Pedagógiai Főiskola ﬁlológia karán elvégeztem román-magyar szakot, nem helyezkedtem el a tanügyben. Lugosiként korábban is írogattam a Szabad
Szónak – 1980 előtt –, mely munkatársakat keresett, és
tekintettel arra, hogy már külsősként dolgoztam, felkerestek és alkalmaztak a lugosi ﬁókszerkesztőségbe,
melyet akkor létesítettek. Ez 1971-ben, Gherasim Emil
főszerkesztő idejében történt.
Kapóra jött az újságírás, ugyanis a tanügyben nem
volt túl nagy lehetőség elhelyezkedni, elfogadtam az
ajánlatot. Szerkesztettem a lugosi oldalt, és a Béga-völgyének vidékét is átfogtam. Négy évig dolgoztam Lugoson egyedül, majd egy országos határozat alapján,
Graur János az idei évfordulós ünnepségen
akkor a párt volt a lapok kiadója, megszűnt az egyszemélyes ﬁókszerkesztőség. Akkor más megoldás híján felkértek, jöjjek át a temesvári szerkesztőségbe. Igent mondtam. 1976-tól különböző rovatokban dolgoztam a Szabad Szónál, előbb
a közművelődési és oktatási rovatban, majd hírszerkesztőként.
Főleg a Temes megyei magyar iskolákra összpontosítottam, ekkor vezettem be az Elindultak szeptemberben című rovatot, amely a mai napig él. Az volt a cél, hogy felhívjuk a ﬁgyelmet
a magyar oktatásra, ezért minden évben külön-külön lefényképeztük és népszerűsítettük az
első osztályosokat, akik magyar iskolába iratkoztak. Ez ma akár egy felmérés alapja is lehetne,
megnézhetnénk, hogy akkor településenként hány gyermeket írattak be a magyar tannyelvű
iskolákba. Szomorú és meglepő eredményre jutnánk, ugyanis Lugost véve alapul, akkor negyvenkét első osztályos nebuló fényképe kerülhetett a rovatba, ma tizenvalahány gyermek tanul az egész magyar tagozaton. Az 1989 előtti időszakban, igyekeztünk a magyar lakosságot
a magyar nyelvű újságolvasás, valamint az oktatásban való részvétel felé irányítani, de a közművelődésre is ﬁgyeltünk. A Megéneklünk Románia elnevezésű országos fesztivál keretében
az iskolákban olyan művelődési tevékenységeket népszerűsítettünk, amelyek a kötelező pártos hazaﬁságú tartalmakon túl a magyar irodalmat és a népi hagyományainkat is tükrözték.
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A versenyszerű megyei megmérettetés a Szabad Szó égisze alatt zajlott, s ennek megszervezése is az én hatáskörömbe tartozott ’89-ig.
– Mi történt 1989 után a Szabad Szóval?
– Az akkori fordulat nemcsak az utcán, hanem a szerkesztőségben is meghozta a változást. 1989. december 22-én, amikor Ceaușescu „elszállt”, itt is megindult az átalakulásra irányuló mozgalom, ugyanis a munkatársakban már azelőtt is élt az a vágy, hogy egy szabad,
független újságot szerkesszenek. Korábban erre nem volt lehetőség, ekkor viszont dönteni kellett. Azon a pénteki délutánon a kollégákkal elhatároztuk, hogy szombaton már egy másfajta
lapot jelentetünk meg, noha a párt utasítása szerint a „huligánok” elítélését tartalmazó nyilatkozatokat kellett volna közzétenni. Lapcímet is választani kellett, ezért a Temesvári Új Szó név
mellett döntött a munkatársi csoport, mivel így magyarul jelenhetett meg a város neve.
Addig a helységneveket csak románul írhattuk. A Temesvári Új Szó szerkesztéséhez és kinyomtatásához néhányan lementünk a nyomdába, ahol hamarjában egy teljesen új lapot kellett összeállítani. Közben úgynevezett terroristák támadták a nyomdát, melyet december 22-én
kivezényelt kiskatonák védtek. Már sokszor elmondtam, hogy mi, akik ott voltunk azon az
éjszakán, megéltük a terroristák támadását. Utólag kiderült, hogy valójában szimulátort állítottak fel a volt szekusok a közelben levő parkban, és emiatt tűnt úgy, mintha gépfegyvertűz
alatt lenne a nyomda épülete. Egy adott pillanatban el kellett sötétíteni a nyomdát, és homályban, összebújva bábáskodtunk az első szabad lapszám megjelentetése fölött.
– Ezt követően a vezetőségben is változás történt…
– Pongrácz Mária, az akkori főszerkesztő azt mondta, hogy a továbbiakban nem vállalhatja
a lap irányítását, és a helyettese, Józsa Ödön is visszalépett. Ezért új vezetőségre volt szükség,
és végül titkos szabad választással döntött a munkaközösség, az akkori kollégák közül három
személyt megválasztott vezetőnek kéthetes időtartamra. Sipos Jánosról, Kazinczy Gábor képzőművészről és jómagamról beszélek. Két hét múlva ismét összeült a társaság, és újabb titkos
szavazás eredményeként én lettem a főszerkesztő. Közben 25 év telt el.
– Mit sikerült megvalósítania az eleinte kitűzött céljaiból?
– A legfontosabb az, hogy vagyunk. Közvetlenül az új lap indulását követően megvonták az állami támogatást a magyar újságoktól, mivel úgy vélték, Romániában a magyar közösség elég erős ahhoz, hogy saját maga kiadja a lapjait (itt csak a kisebbségek forradalom
utáni helyzetéről beszélek, a román lapok sorsa más kérdés). Ez nagyvonalakban érvényes
volt a tömbmagyarságra, viszont a Bánságban a magyar kisebbség helyzete hasonlított a szerbekéhez vagy a németekéhez. Tehát nem voltunk kiváltságosabb helyzetben az olvasói létszámot tekintve, a magyar közösség képtelen volt eltartani a saját lapját. Szabadságunk azzal
kezdődött, hogy hiányzott az anyagi háttér a lapkiadáshoz, felvetődött a kérdés: honnan és
milyen módon teremtsünk elő pénzt? A megyei lapoknak volt egy közös adminisztrációja, amiről még Iliescu hozott rendeletet. (Az 1990. február 7-én, Bukarestben kibocsátott 102-es számú
dekrétumban az áll, hogy a Nemzeti Megmentési Front – FSN – elrendeli a Helyi Sajtó Adminisztrációk létrehozását, amelyek autonóm módon működnek és biztosítják az összes feltételt a helyi újságok, folyóiratok megjelenéséhez. – szerk. megj.). Ennek a legnagyobb példányszámú román lap volt a fő
részvényese, mely elzárkózott a kisebbségi lapok fenntartásától, mert nem volt érdeke anyagilag támogatni se a német, se a szerb, se a magyar újságot. A szerb és a német lapot közben
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átvették a fórumaik, a politikai képviseleteik, a magyar pedig a levegőben maradt. Megoldásként, ’91-ben létrehoztunk egy kereskedelmi társaságot, Reflexnek neveztük el, ez vállalta a lap
kiadását. A megjelenés biztosítása érdekében több próbálkozásunk is volt. Együttműködtünk
a szegedi Délvilággal, egy ideig, hetente egyszer megjelentettünk egy kulturális mellékletet Az
vég Temesvárban címmel, melyet Csongrád megyében és itt is terjesztettünk péntekenként. Sokan örvendtek neki, de az anyagi helyzetünkön inkább rontott, mint javított. Akkor ugyanis
nem működött az elektronikus újságírás, nem léteztek számítógépek, tehát az általunk szerkesztett kéziratokat elvittük Szegedre, majd hoztuk vissza a kinyomtatott újságot, a határnál
fél napig kellett sorban állni ahhoz, hogy átjussunk, ezt hétről hétre megismételtük.
– Az ennek kapcsán felmerült nehézségek miatt újabb lépésre szánta el magát…
– Mivel a melléklet megjelentetése gyengítette az erőnket, és anyagilag sem javított a helyzetünkön, arra gondoltam, jó volna fellendíteni a reklámtevékenységet. Egy idő után kiderült,
hogy a bánsági magyar lapokban nem szívesen hirdetnek az itteni vállalkozók, mivel az olvasók száma miatt kisebb a hirdetés hatásfoka, ezért inkább a román lapok felé fordulnak. Ebből
tanulva VestInfo címmel elindítottunk egy díjmentes román nyelvű reklámújságot, ami miatt a
gondolkodásunkat is kénytelenek voltunk átállítani. Anyagilag viszont meghozta az eredményt, ugyanis 1991-ben még nem nagyon voltak díjmentesen terjesztett reklámújságok Temesváron, mi voltunk az elsők ezen a téren. Közben számítógépes rendszerre pályáztunk a
Soros Alapítványnál, amit meg is kaptunk. Ennek köszönhetően olyan minőségű színes reklámújságot szerkesztettünk, amely elég vonzó volt a hirdetők számára, néha 40-50 ezer példányszámban jelent meg. Hatalmas akció volt, és működött is egy ideig, viszont az energiát
elvitte a Temesvári Új Szó felől. Én szinte kizárólag a VestInfo szerkesztésével foglalkoztam, de
reklámügynöki munka is hárult rám, fel kellett keresni vállalkozókat, majd meggyőzni őket.
A hirdetésekkel kapcsolatban. Akkoriban segítségemre volt Bálintﬁ Ottó ﬁlozóﬁatanár, akit miután átcsábítottunk az egyetemről, felvállalta a főszerkesztő-helyettesi munkát, gyakorlatilag ő
vitte akkor a lapszerkesztési munka nehezét. A lap mégis visszafejlődött, négy A3-as oldalon jelent meg, kevés lehetőség volt arra, hogy szélesebb érdeklődési kört kielégítsen. Sorra jelentek meg a román nyelvű újságok, egyre több oldalon és nagyobb információs kínálattal.
– Mivel próbálkoztak ebben a helyzetben?
– Az új román lapok amellett, hogy a magyar olvasóinkat elcsábították, a reklámújságunknak is erős konkurenciát jelentettek, tehát lankadt az iránta való érdeklődés, és gyengült a
magyar lap is, így újabb lépés előtt álltunk. 1994 decemberében nem könnyű szívvel, de úgy
döntöttünk, hogy egy gyenge, négyoldalas napilap helyett inkább hetente adjunk ki egy versenyképes újságot, így az 1994-es év végén megjelent a Heti Új Szó első száma. Azóta hetilapként vagyunk jelen, nemcsak Temes, hanem Arad, Hunyad és Krassó-Szörény megyében is,
s bár hetente egyszer jelenik meg, elmondhatjuk, hogy újságunk hetente egyszer megjelenő
napilap, mert a közérdekű, közhasznú információkat naprakészen igyekszünk biztosítani az
olvasóknak. Az újság több mint húsz éve kialakított szerkezete, úgy tűnik, hogy jó elgondolás volt, ugyanis azóta nem kellett sokat változtatni rajta. Időközben terjedelmesebb is lett, mivel 32 oldallal indult, és most 48 oldallal jelenik meg.
Lejegyezte: Farkas-Ráduly Melánia
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MAKKAI ZOLTÁN

Levélféle,
vallomásszerűen
Huszonöt év távlatából bizonyossággal állíthatom, hogy sohasem készültem a későbbi feladatok elvégzésére, hanem a sorsom rendezte úgy a dolgokat, hogy vállalkozóként, cégvezetőként, közösségi emberként, újságíróként is kellett teljesítenem.
Íráskészségem gyermekkoromban is minduntalan megmutatkozott, de 1990. május 21-én,
amikor a sikeres versenyvizsgát követően jelentkeztem a Temesvári Új Szó titkárságán, egyáltalán nem arra gondoltam, hogy életre szólóan „eljegyezzem” magam a lapkiadással, újságcsinálással. Sokkal inkább „megfogott” a folyosót betöltő jellegzetes nyomdaillat (sajnos a technika
fejlődésével ez végképp kiveszett…), amely az újság nyomdai előkészítéséhez használt ólom
és nyomdafesték keverékének volt köszönhető, és a nyomdából a szerkesztőségbe hozott és
belső használatra szánt újságokkal együtt „érkezett”. A szerkesztőségi pörgés szintén érdekes
volt: a déli órában, a titkársági kerek asztalon (ma is megvan!) vaskos, számozott nyilvántartó füzetbe, rendre vezették be a kollégák a legépelt és leadott anyagaikat, állandó telefoncsörgés, a titkárnő asztalán, mellette, alatta és körülötte a helyi, országos írott sajtó rengeteg
kiadványa, magyarországi lapokból is ízelítő, ezekhez holmi cigarettafüst és kávéillat társult.
Szóval a ﬁatal és tettre kész, ám semmilyen tapasztalattal nem rendelkező munkaerőnek egy
addig ismeretlen, de rendkívül érdekes világ volt kitárulóban már a legelső napon. Az akkori
nyomda, a linotype, a cicerók, a kalander, a fettével vagy verzálból szedett szövegek, spaltok
varázslatos világának megismerése naponta újabb és újabb élményeket biztosított a korrektori
munkát örömmel végző huszonéves ﬁatalnak. A ’89-es forradalmat követő néhány hónap, az
írott sajtó robbanásszerű fejlődésének, terjedésének időszaka volt, ma már hihetetlen, de akkoriban hetente jelentek meg újabb és újabb lapok, mindenki újságot olvasott, általában hármat,
de sokan ennél többet vásároltak meg rendszeresen. Mindez a kezdetleges helyi nyomdaiparra
óriási megterhelést helyezett, a nyomdászok rengeteget túlóráztak, és az újságok képviselői
komoly harcot vívtak amiatt, hogy időben kerüljön ki a nyomdából kiadványuk.
A Temesvári Új Szó vezetősége minden befolyását bevetette például annak érdekében, hogy
az 1990 júniusában megjelent Bagoly című havilap kinyomtatását egyáltalán elvállalja a munkaerő- és kapacitáshiánnyal küszködő nyomda. Kezdőként nem láttam bele a tárgyalások menetébe, annál több munka jutott számomra a tulajdonképpeni nyomdai kivitelezésben, majd
a kiadványaink terjesztésében, a helyi, később az országos lapterjesztés megszervezésében,
és – ami rendkívül nehéznek bizonyult, és sajnos ma sincsen ez másként – a lapterjesztők által
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eladott újságok árának behajtásában. Nevem legelőször újságban kinyomtatva egy, az 1990.
június 13–15-i fővárosi bányászjárással kapcsolatos Hervadozik a rózsa? című anyag alján láttam.
Semmihez sem fogható, lenyűgöző érzés volt, amely a legnyersebb, elemi erővel hatott a
világot meghódítani akaró ﬁatal „titánra”. Akkor tudatosult, hogy nemcsak az újságcsinálás
technikai, szervezési részével, hanem újságírással akarok foglalkozni. Utóbbira viszont majd
két évtizedig vártam, 2005-ig csak elvétve jelent meg egy-egy beszámoló, keretes írás, amikor az
újságíró kollégák mellé be kellett ugranom. De az 1991-ben alapított Reflex Kft.-ben éppen elegendő feladat volt számomra azokban a meglehetősen zavaros években, hiszen a kft., amelyet
kényszerhelyzetben a magyar újság zökkenőmentes kiadásának biztosítása érdekében alapítottunk, a Temesvári Új Szó, Bagoly, VestInfo reklámlap, majd az idén a 19. kiadásához érkezett
Mindenki Kalendáriuma helytörténeti évkönyv kiadása mellett, kereskedelmi, nagybani kereskedelmi, ingatlanpiaci tevékenységet folytatott. Majd a magyarországi lapok forgalmazását, 1999től a magyar könyvesbolt működtetését is felvállalta. E szerteágazó tevékenységi kör minden
napra biztosított (nem nyolcórás munkaidőben) feladatokat, kizárva az újságírói tevékenységet.
A 2005-ös bánsági nagy katasztrófa, az árvíz, Ótelek, Torontálkeresztes, Szigetfalu közösségeinek nehezen pótolható veszteséget okozott ugyan, ám bevallom, hogy számomra soha viszsza nem térő alkalomnak bizonyult az újságíró-iskola elkezdésére, mert hónapokig rendszeresen
jártunk ki az elöntött településekre a hiteles tájékoztatás érdekében. Abban az időszakban és
az azt követő években viszonylag rendszeresen jelentek meg írásaim a Heti Új Szóban. A világválság beköszöntével és a beszűkülő források hatására számos tevékenységről lemondtunk,
majd több újságíró kolléga távozott a szerkesztőségből. A cég anyagi helyzete nem engedte meg
újabb kollégák alkalmazását, több rovatot külsősként nyugdíjas kollégák gondoztak és gondoznak ma is, ebben a helyzetben egyre több újságírói feladat elvégzése elé állított a sors.

Ünneplők az idei évfordulón (lent, balról az első Makkai Zoltán)

Megtiszteltetésnek tartom, hogy itt és most én írhatom meg a bánsági emberek életéről, napi
küzdelmeikről, ünnep- és hétköznapjaikról, kiemelkedő közösségi eseményeiről szóló beszámolókat, riportokat, néha portrékat, interjúkat vagy tájékoztató jellegű írásokat. Emellett saját
erőmmel, tudásommal, és a Heti Új Szó minden egyes munkatársának erőfeszítésével együtt
a másfél évszázados múltú magyar nyelvű újságírás hagyományának éltetéséhez járulhatunk
hozzá úgy, hogy hitet, illetve reményt öntünk egymásba.
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Temesvári Rádió
Fall Ilona: Ki kell tartani, bármi is történik

– Hogyan emlékszik arra a pillanatra, amikor először belépett a Temesvári Rádióhoz?
– Amikor arra kértél, hogy írjam meg az emlékeimet a rádió első napjaival kapcsolatban, furcsa érzések kavarogtak bennem, mert színésznő lévén (a színművész mindig a mások által
leírt szöveget, más emberek érzéseit tolmácsolja ) elgondolkodtam, hogyan is fogok írni a saját érzéseimről? Rádiósként megszoktam azt, hogy én kérdezzek, tehát sehogy sem jött össze,
és végül ezért kértelek arra, hogy hangfelvevővel rögzítsük.
Talán szóban könnyebben el tudom mondani mindazt, amire szívesen emlékszem, és ami most már idestova huszonöt éve
kíséri az életemet. Mielőtt felidézném az első napot, egy picit
vissza kell nyúlnom az időben. Színésznőként is mindig maFall Ilona
gyarnak vallottam magam, és úgy véltem, hogy a magyarságomat nemcsak itthon, a négy fal között kell hangoztatnom, hanem ezt a színpadon is éreztetni kell a közönséggel.
Én voltam a színházban az első, aki díszmagyart készíttetett egy előadásra, és büszkén,
boldogan, nyugodtan felvettem, majd azt mondtam, jöjjön és kérdezzen meg bárki, mert várom a válasszal. Nagyon jóban voltam Tőkés Lászlóval, és ez nyilván abban az időben nem volt
éppen pozitív hatással a környezetemre. Tudniillik, egy idő után elkezdték állandó jelleggel
kérdezni a szomszédokat, hogy mit csinálok, milyen módon élek, kik járnak hozzám, szerintem mindegyik mozdulatomról tettemről jegyzőkönyvet vezettek, mert mindent tudtak.
Aztán volt egy olyan periódus, amikor rendszeresen a kapu előtt álltak, és ha mentem a színházba, elkísértek, ott megvártak, majd hazafelé jöttek utánam… Mindenki azt kérdezte, hogy
nem félek? Mondtam, én nem, mert az őrzőimnek köszönhetően nincs mitől féljek, és bármi
történik, ott vannak. Majd elérkeztünk 1989 decemberéhez – közben is állandó kapcsolatban
voltam a Tőkés házaspárral –, amikor felfordult Temesvár, nyilván, hogy aznap este én is az
utcára rohantam, aminek eredményeként jól elgumibotozták a hátam. Színésznőként mi jutott eszembe, miközben a gumibot találkozott a hátammal? Hogy a ruhám kivágott, és holnap
előadásom van… mit fogok csinálni, hogy ne látsszanak a gumibot nyomai? Persze, az elő-
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adásra nem került sor, de ezek mind olyan előzmények, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy
végül a rádióhoz kerüljek. Eljött az a nap, amikor Ceaușescu elfutott, délelőtt 11 órakor, és jó
fél óra múlva úgy éreztem, hogy el kell mennem a rádióhoz, mert szólni akarok a közönséghez. Dicsekvés nélkül mondhatom, hogy nagyon szerettek az emberek, és mai napig ebből a
szeretetből táplálkozom, ezért arra gondoltam, ha én szólok, akkor tudni fogják, hogy mindig,
minden esetben mellettük és a magyarság mellett vagyok, és talán meghallgatást nyernek a szavaim, vagy erőt merítenek belőle. Így mentem el rögtön első nap a rádióhoz, ahol akkor már
minden régi rádiós ott volt, és mikor egy kolleganőnk, Nica Ági észrevett, így szólt hozzám:
– Jaj de jó, hogy itt vagy, szükség is lesz majd rád! Erre az akkori főszerkesztő mondta,
hogy persze, szükség lesz rám, de most a legjobb, ha hazamegyek. Szót fogadtam. De másnap
reggel felhívtak, hogy menjek be, és ha valóban komolyan gondolom, akkor szóljak. Az első
rádiós bejelentkezésem előtt arra gondoltam, hogy verssel kell a hallgatóságot megfogni, és
egy József Attila-szerzeményt, a Thomas Mann üdvözlését mondtam el, majd kommentárt is
fűztem hozzá arról, hogy most már nem szabad abbahagyni, ki kell tartani, bármi is történik.
Ez volt az első ilyetén megnyilvánulásom a rádióban, és akkor megkérdeztek, hogy segítenék-e, mert elég sok dolguk van, amire szívesen igent mondtam. Zsíros kenyeret kentem,
vizet vittem, és egyszer csak rájöttek, hogy végre el kellene indítani az egész napos rádióadást.
Mivel a temesvári körzeti adóban addig csak román, német és szerb műsor volt, immár a magyar adást is szükségesnek tartották. Megkérdezték, hogy vállalnám-e, amire azt mondtam,
hogy nagyon szívesen szavalok, zsíros kenyeret kenek, kávét főzök, de mivel korábban sohasem foglalkoztam vele, a rádiós szerkesztés túl nagy feladat számomra. Hozzáfűztem, hogy
van egy újságíró kollegám, Koczka György, akinek a segítségével esetleg elvállalom a megbízatást. Így kezdődött… Első nap öt percet kaptunk (zenénk sem volt), énekeltem, beszéltem,
épp táncolni nem táncoltam, mert az úgysem látszott volna. Később megnövekedett a műsoridőnk, tíz perc lett, akkor már ketten beszéltünk Koczkával, aztán húsz percre gyarapodott, és
akkor már kollegáink is
lettek, Baranyi László és
Albert Dénes személyében. Majd fél órát kaptunk, és így jutottunk el
a napi egyórás, ma már
napi kétórás adáshoz.
A rádiózás hihetetlenül megfogott. Az első
napok félelme hamar eltűnt, mivel felfedeztem,
hogy önálló munka, és
vízöntő lévén szeretem
A 2015. június 15-én elhunyt Koczka György emlékére
saját magam kitalálni és
megvalósítani a dolgokat, a rádiózás pedig kiváló lehetőséget adott erre. Már idestova huszonöt éve vagyok a rádió munkatársa. Egy ideig alkalmazottja, most pedig külső munkatársként
dolgozom, és remélem, még egy darabig itt leszek.
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– Melyik az az interjú vagy műsor, amire mindig szívesen emlékszik vissza? Ami mondhatni kimagaslik a többi közül?
– Az első időszakban heti háromszor volt adásom, amit nagyon nehéz volt kitölteni, lógó
nyelvvel rohangásztam jobbra-balra, és akkor találtam ki a különböző rovatokat. Most, mikor
nem is tudom hányadik évfordulóját ünnepelte az Aradi Krónika, Matekovits Mihály elmondta, hogy az általam kitalált műsorban indult el. Az orvosi rovat, ami a mai napig hallgatható a rádióban, szintén nálam jelent meg először, én kezdtem Lakatos doktorral dolgozni.
Aztán volt a vasárnapi adás, amit szintén ki kellett tölteni, és eszembe jutott, hogy mindenki milyen nagy örömmel hallgatja az Újvidéki Rádió Szív küldi műsorát, és arra gondoltam,
hogy nekünk is jó lenne egy ilyen jellegű műsor. Tulajdonképpen így indult el a vasárnapi
üzenetek, jókívánságok műsora.
Az első időszakban vettem a telefonkönyvet, kikerestem a magyar neveket, és küldtem
nekik valamit a rokonság – ha van, ha nincs –, meg a barátok részéről. Szépen beindult, és
most már tényleg a leghallgatottabb műsorok közé tartozik. Volt rádiószakácskönyv is, amihez nagyon érdekes emlékem fűződik. Egyszer Budapest felé utaztam, és a vonatfülkében két
hölgy arról beszélt, hogy alig várják a csütörtöki adást, amikor végre meghallgathatják, mit
lehet még főzni, mert a rádió nagyon jó tanácsokkal látja el őket. Nem tudták, hogy a műsorvezető is jelen van.
Tehát ilyen kedves és fura élményeim vannak. Nagyon sok interjút készítettem, és a mai
napig igyekszem mindazokkal beszélgetni, akik a temesvári intellektuális réteghez tartoztak
és tartoznak ma is egy bizonyos szinten.
Megpróbálok hozzájárulni ahhoz, hogy fennmaradjanak a nyolcvankilenc előttről származó, de a nyolcvankilencet és az utána következő változásokat alátámasztó emlékeik is. Végső soron nem tudnám azt mondani, hogy ez vagy az fogott meg jobban, esetleg ezzel vagy
azzal foglalkoznék szívesebben.
– Mit kíván a rádiónak ezen az évfordulón?
– Ezt a kérdést én is fel szoktam tenni az interjúalanyoknak, hogy mire vágynak, mit kívánnak, mit szeretnének, és olyankor látom a szemükben, hogy Úristen, erre most én mit feleljek? Most én ugyanígy bámulok rád, hogy mit is válaszoljak, mert annyi mindent lehetne
mondani, de olyan sokat nem lehet kívánni. Tehát most csak egy dolgot kívánok: továbbra is
nagy hallgatóságnak örvendjen a Temesvári Rádió magyar adása, és ugyanolyan szeretet vegye
körül egész élete folyamán, mint amilyen szeretettel fordultak felénk a magyar adás indulásakor.
Megint egy emlékhez nyúlok vissza. Volt egy idő, amikor a Temesvári Rádiót kisebb sugárzási erővel akarták felruházni, és indítottunk egy felmérést, tulajdonképpen csak a hallgatóságot szólítottuk meg, hogy igénylik-e a rádiót, illetve körülbelül milyen körzetben hallgatják.
Akkor hatalmas szeretetet kaptunk a hallgatók részéről, még határon túl, például Bécsben is
igényelték a műsorainkat, rengeteg levél és visszajelzés érkezett. Adja az Isten, hogy a Temesvári Rádió magyar adását is ugyanez a szeretet és hallgatóság övezze még hosszú éveken
keresztül.
Lejegyezte: F. R. M.
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Temesvári Rádió
Bartha Csaba: Megcélozni minden korosztályt

– Mikor született meg az az elhatározás, hogy rádiós akar lenni?
– 1984 nyarán még működött az M-Stúdió a Diáknegyedben, és már akkor jelentkeztem
oda, hogy verseket akarok szavalni, ugyanis annak idején az iskolában, Vásárhelyen ballagáskor én szavaltam az Üzenet egykori iskolámba című Ady-verset. Sőt még korábbi a történet.
A családban kisriporternek szólítottak, ugyanis borzasztó kíváncsi voltam. Emlékszem, egyszer eljött hozzánk egyik ismerősünk, aki a Bukaresti Rádiónál dolgozott, és elkezdtem faggatni, hogy milyen technikát használnak, milyen a magnó, hogyan szerkesztenek? Erre megjegyezte, hogy a kisriporter faggatja a nagyriportert… Tehát mindig foglalkoztatott a média,
főleg a televíziózás, aztán 1989 decemberét követően szinte egyáltalán nem érdekelt már a
Műszaki Egyetem. Épphogy leállamvizsgáztam, az utolsó vonattal, az utolsó fülkében,
talán a lökhárítón surrantam át. Teljesen a közösségi életnek szenteltem minden időmet.
A Diáknegyedben újraindult az M-Stúdió,
de tiszavirág életű volt, csak egy-két hónapig
működött. Az ifjúsági szervezet tagjai, akik
velünk párhuzamosan a Temesvári Rádióban
szerkesztették az iﬁműsort, szétlibbentek, lelohadt a lelkesedésük, és magukra maradtak
a szerkesztők, Koczka György meg Baranyi
A jelenlegi szerkesztőség-vezető, Bartha Csaba néhány éve
László, nem volt, aki az ifjúsági műsort vezesse, szerkessze. Amint említettem, az M-Stúdió már megszűnt, és szóltam a barátomnak,
Makkai Andrásnak, aki az M-Stúdió főszerkesztője volt, hogy menjünk át és készítsük mi az
ifjúsági műsort a Temesvári Rádióban. Először Tamás Péter meghívására – ő volt az ifjúsági
műsor soros szerkesztője – húsvét előtti nagypénteken (akkor az ifjúsági műsor még pénteken
volt ) ültem le először a Temesvári Rádióban a mikrofon elé, s az ifjúsági magazinból olvastunk fel cikkeket, amelyeket Tamás Péter elénk tett. Ez volt az első műsor. Időközben leállamvizsgáztam, Gyergyószentmiklósra helyeztek ki, elmentem, jó napot kívántam az igazgató
úrnak, és azóta soha többet nem láttam. Majd jelentkeztem a Temesvári Rádiónál, s rendszeresen kezdtem foglalkozni az ifjúsági műsorral, 1990. november 15-től pedig főállású munka-

régi(j)óvilág
2015. JÚNIUS

JELENLÉT
66

társ vagyok itt. Az első időszakban Baranyi László volt a szerkesztőségvezető, Albert Dénes
még itt volt…
– Milyen volt élesben kipróbálni a nagyrádiózást, mennyire különbözött attól, amit gyerekkorában
elképzelt?
– Ilyennek képzeltem el. Szereztem egy kis tapasztalatot az M-Stúdióban – vezetékes rádió
volt a Diáknegyedben – magnószalagra vették fel a műsort, és utána este vagy délután sugározták. A nagyrádióban persze szervezettebb volt minden, de nem ért olyan nagy megrázkódtatás, erre számítottam, annyi, hogy nagyobb magnók voltak itt. Egyenesen érdekességszámba mentem, mert nekem egy kis mikrokazettás magnóm volt, a többiek hatalmas UHERekkel
járkáltak a vállukon. Nagybácsimtól kaptam írógéppel együtt, mert mondtam, hogy van MStúdió… Magyarországról segély formájában érkezett. Sokáig azt az írógépet használtam, meg
a kismagnót, amíg utóbbit el nem lopták egy kiszálláson.
– Hogy lett végül a szerkesztőség vezetője?
– Miután Baranyi Laci 2001-ben vagy 2002-ben átigazolt a Duna Televízióhoz, és elköltözött Marosvásárhelyre tudósítónak, engem nevezett ki az igazgató, Mihai Anghel. Így lettem szerkesztőségvezető.
– Ezzel a tisztséggel újabb feladatok hárultak Önre…
– Itt a Temesvári Rádióban nem nagyon jellemző, hogy különösebben piszkálnák a kisebbségi szerkesztőségeket a vezetők, bár most egy picivel másabb a helyzet, mint, ami eddig volt…
Hagytak dolgozni, sohasem szóltak bele a munkánkba, meg is merem kockáztatni azt, hogy
nem is ﬁgyelték vagy ﬁgyelik különösebben. A televízióval ellentétben – ami sokkal nagyobb
nyilvánosságnak örvend a feliratozás miatt, vagyis, ha ott valami elhangzik, arra rögtön felkaphatja a többségi néző-hallgató is a fejét, hogy mit mondtak a magyarok – a rádióban nem
értik, és szinte mondhatsz bármit. Nem követik ﬁgyelemmel, ami egy szempontból jó, és ha
békén hagynak, akkor még jobb.
– 2008-ban egy másik munka Magyarországra szólította, pontosabban a Budapesti Román Kulturális Intézet igazgatóhelyettese lett. Onnan 2014-ben tért vissza, mi fogadta Temesváron?
– A rádión belül semmi újjal nem szembesültem, viszont kiestem a rutinból. Fel kellett elevenítenem a kapcsolatokat, körbejárni az embereket, és elmondani, hogy visszakerültem. Hamar megtudták az emberek, elég volt kétszer-háromszor megszólalnom a rádióban. Amikor
például elutaztam Végvárra, nagyon kedvesen fogadtak. Igaz, úgy mentem el, hogy nem égettem fel magam mögött a hidakat. Mindenki azt hitte, soha többé nem fogok visszajönni. Egy
adott pillanatban Budapesten úgy fogalmaztam, hogy én a szórvány újságírás oltárán akarok
meghalni, amin jót nevetett a hallgatóság, de én tényleg nem akartam Budapestre költözni.
Háromszor is hívott Brîndușa Armanca igazgató, hogy Csaba gyere, mert szükség van rád,
végül beadtam a derekam.
Ami a visszatérést illeti, a magyar közösség szempontjából azt tapasztaltam, hogy egyre inkább fogy, viszont az a kevés ember nagyon sok mindent szervez, az aktív rétegre gondolok,
és ez örömmel tölt el. Ugyanakkor felmerül a kérdés: tíz vagy húsz év múlva kinek fogunk
magyarul rádiózni? Attól félek, hogy oda jutunk, mint a szerbek, alig van, akinek műsort készítsenek. És a németek… náluk nem olyan nagy a baj, mert a német líceum, a Lenau utánpótlást termel, és azok a diákok valamelyest közelebb állnak a német kultúrához, mint mond-
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juk a román iskolába járó magyar gyerekek, akik nem tartják a kapcsolatot a magyar kultúrával.
– Visszaérkezése után több fórumon kezdte népszerűsíteni a magyar szerkesztőséget, például az
interneten is…
– Budapesten, az ott töltött hat év alatt nagyon sokat tanultam a kommunikáció, a kapcsolattartás, illetve az intézményépítés terén, és ezeket itt is szeretném gyakorlatba ültetni. Ott
a Facebooknak nagy hatása volt az intézet működésére, így nem esett nehezemre elkészíteni a Temesvári Rádió hivatalos Facebook-oldalát. Egy újabb lépésben, a radiotimisoara.ro oldalon
létrehoztunk két mappát, ahová feltehetjük a műsorainkat, melyek bármikor visszahallgathatók, de az érdekesebb anyagaink is felkerülnek, interjúk, riportok cím alatt. És bárki, aki
rákattint a radiotimisoara.ro honlapra, megtalálhatja ezt, igaz elég nehezen. Ha interjút veszünk
fel, a helyszínen készített fényképeket rögtön feltesszük telefonjaink révén a Facebookra, ahová
már a fontosabb interjúk és riportok is felkerülnek, és láthatjuk a reakciókat is. Nagyon szép
eredmények vannak, amit a rádió vezetése is külön értékelt. A következő lépésben – a vezetőség tagjai már kérték, látván, hogy jól működünk, és nekik is szükség van a hallgatottság
növelésére – külön honlapot fogunk indítani a Kolozsvári Rádió vagy a Marosvásárhelyi Rádió
mintájára. Bukarestből várjuk a jóváhagyást, erre is sor kerül hamarosan, remélem, hogy még
idén a 25 éves évforduló alatt.
– Milyen ünnepségeket tervez a magyar szerkesztőség az évforduló alkalmával?
– Vannak elképzeléseim, szeretném a budapesti tapasztalataimat kamatoztatni. Elsősorban a ﬁataloknak szerveznék rendezvényeket, legalább kettő jó lenne. Minden korosztályt
szeretnénk megcélozni valamivel, nem merek most konkrétumokba bocsátkozni, mert nem
tudom, mekkora pénzösszeget
ad a rádió. Most bólogatnak, de
az eddigi tapasztalatok alapján
általában senki sem kap pénzt
projektek, programok lebonyolítására.
Szeretnék dzsesszkoncertet
vagy nótaestet szervezni, talán
beszélgetéseket. Vannak ötletek
a tarsolyban, csak óvatosan fogalmazok, ugyanis önkéntesen
szép dolog valamit csinálni, de
A Rádiókabaré is a népszerű műsorok közé tartozik
nem lehet a végtelenségig. Most
nem az én zsebemre gondolok, hanem arra, hogy ki kell ﬁzetni a meghívott költők vagy művészek útiköltségét, szállását, illetve az étkezését, és legalább egy szimbolikus honorárium
is jár nekik…
A médiához – mint a háborúhoz –, ahogy annak idején egy politikus mondta, három dologra van szükség: pénzre, pénzre és pénzre.
Kérdezett: Farkas-Ráduly Melánia
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Temesvári Rádió
Lehőcz László: A vágás valóban vágás volt

– 1993-ban került a Temesvári Rádióhoz, mérnöki végzettséggel.
Miért döntött a váltás mellett?
– A Műszaki Egyetem villamosmérnöki karának elvégzése
után a temesvári Mérőműszergyárban dolgoztam tervezőmérnökként a gyakornoki éveket követően. A rádiózással még egyetem idején, a Diákrádióban ismerkedtem meg, majd 1990-ben,
amikor megindult a Temesvári Rádió rendszeres magyar adása, az akkori szerkesztőségvezető, Baranyi László többször is hívott, végül rászántam magam. Először külsősként vezettem egy
könnyűzenei rovatot, majd 1992-ben versenyvizsgáztam. Akkor nem vettek fel, viszont néhány hónap múlva Baranyi Lacitól üzent az akkori főszerkesztő, Bogdan Herzog, hogyha az
a ﬁú még akar jönni, akkor azonnal… és február negyedikén alLehőcz László munka közben
kalmaztak, február elsejétől kezdődően, azóta itt vagyok.
– És mit talált itt a legelején, ﬁgyelembe véve, hogy a magyar szerkesztőségnek még nem volt olyan
nagy múltja?
– Igaz, hogy nem volt olyan nagy múltja, viszont hamar kialakult egy jó csapat, Baranyi
Laci, Bartha Csaba és Fall Ilona… Akkor még négyen voltunk itt. A nemzetiségi szerkesztőségeket öt személyre méretezték, azt a keretet tölthettük volna be, de soha nem voltunk
ennyien, sőt azóta csak kevesebben lettünk. Jó munkaközösség volt, jól lehetett dolgozni a
kollégákkal, és a csapat értékeit az is mutatja, hogy többen tudósítottunk más rádióknak:
Csaba, Laci, valamint én a Magyar Rádiónak, illetve Laci és én a BBC magyar adásának. Baranyi Laci jelenleg is MTI-tudósítóként dolgozik.
– Szembesült nehézségekkel az elején, vagy akár a későbbiekben?
– Nyilván az első időszak volt a legnehezebb, amíg beleszoktam a munkába. Akkor minden háromszor annyi időbe telt, mint ma, mikor már begyakorlottan mennek a dolgok, nem
beszélve arról, hogy az első 5-6 évben stúdiószalagra készítettük el az anyagainkat és onnan
játszották be az adásba. Ez azt jelenti, hogy akkor a vágás valóban vágás volt, ollóval a kézben, fülhallgatóval a fülünkön, pontosan be kellett állítani a szalagot és a megfelelő helyen elvágni, ami nagyon időigényes volt.
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– Viszont szerencsére változott a technika, és mostanában jóval egyszerűbb a munka…
– Ez így van. Ma már digitális eszközökkel készítjük el a felvételeket, könnyen bemásoljuk a gépekbe, és minden egyéb számítógépen zajlik, a vágás, a szövegszerkesztés, például a
hírek vagy az egyéb szövegek, az adásfelvezetők, felkonfok megírása… Eleinte faxon érkeztek az ügynökségek hírei, így sokkal nehézkesebb volt a feldolgozásuk. Manapság a hírforrásokat már elérhetjük interneten.
– Milyen területekről tudósított az első időszakban? Végzettségéből kifolyólag próbált-e műszaki témákat feldolgozni?
– Nem feltétlenül, hiszen lévén, hogy kevesen voltunk és a műsoridő sem nagyon engedte,
mindenki mindennel foglalkozott. A műszaki témák gondolom, nem annyira érdeklik a régió
magyar hallgatóit, így több területen is tevékenykedtem, a hírektől kezdve a különböző riportok, interjúk elkészítéséig.
– És melyik terület tetszik mind a mai napig a legjobban, ha esetleg ki lehet emelni valamelyiket
közülük?
– Nem tudnék kiemelni, de szívesen foglalkozom művészetekkel, oktatási témákkal, a civil
társadalom szervezeteivel, eseményeivel, politikai történésekkel, ugyanakkor politikai szereplőkkel is szívesen készítek interjút.
– Volt olyan pozitív visszajelzés a hallgatók részéről egy-egy munkája kapcsán, amely megmaradt
az emlékezetében?
– Járva a térséget és szóba állva az emberekkel, többen is mondták, hogy követték műsorainkat, és tetszett egy-egy anyagunk, ami azért is jó, mert gyakran csak a hallgatókkal való
közvetlen beszélgetésekből derül ki, miként vélekednek a munkánkról. Egyszer Budapestről
hívott valaki a telefonos nyereményjátékunkban, és elmondta, hogy ott hallgatja a rádiót, de
írtak levelet Celldömölkről, sőt Kárpátaljáról is kaptunk visszajelzést. Ezek mind olyan dolgok, amelyek megerősítenek abban, hogy érdemes tovább folytatni, amit 25 évvel ezelőtt elkezdtünk…
– 2008-ban Budapestre költözött az akkori szerkesztőségvezető, Bartha Csaba. Mit jelentett Önnek
ez a fordulat?
– Át kellett venni a szerkesztőség irányítását, ami azzal járt, hogy új embereket kerestünk
a helyére, ebben még ő is segített az elmenetele előtt. Majd nagyjából azt folytattuk, amivel
korábban is foglalkoztunk, kicsit más beosztással, a lényeg, hogy próbáltuk továbbvinni azt,
amit 1990 után fokozatosan kiépítettünk.
– Az egész még több munkát jelentett, meg szervezkedni is kellett…
– Ez mondjuk, szokatlanabb része volt a dolognak, de muszáj volt megoldani…
– Mennyire érzi magát vezetőnek?
– Szerintem nem vagyok az. Szeretek csapatban dolgozni, de nem kedvelem túlságosan az
irányítást, és a bürokráciát sem, amivel ez együtt jár.
– 2014-től újra a rádiónál dolgozik Bartha Csaba, azóta hogy oldják meg a munkát?
– Visszaállt a 2008 előtti állapot, jelenleg ő vezeti a szerkesztőséget, és én örülök, hogy
ebből kifolyólag több időm van a témákkal és az anyagok feldolgozásával foglalkozni.
Kérdezett: F. R. M.
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BEGE MAGDOLNA

Irodalmi Jelen
Az online lehetőségét is kiaknázták
Az Irodalmi Jelen első lapszáma 2001 novemberében jelent meg Románia öt nyugati megyéje (Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes) számára, az Aradon kiadott Nyugati
Jelen napilap mellékleteként. Lapunk alapítója, Böszörményi Zoltán szinte a kezdetektől a főszerkesztői teendőket is ellátja, leszámítva az induló évet, amikor az akkor Münchenben élő
Hudy Árpádot kérte fel a lap vezetésére.
Az első évben A4-es formátumban, 16 oldalon, a második évtől A3-as formátumban előbb
8, majd 12 és 16, 2005-től pedig már 28 oldalon közölte anyagait az Irodalmi Jelen. Az oldalszámok növekedésével fokozatosan önállósodott, már nemcsak a Nyugati Jelen előﬁzetői kapták meg, hanem egész Erdélyben és Magyarországon is terjesztették. 2006 márciusától 2008
októberéig 32 oldalon jelent meg.
Az internet térhódítása az online lehetőségek kiaknázása felé irányította a lap vezetőségének ﬁgyelmét. 2008 első hónapjaiban indult el az Irodalmi Jelen online, majd októbertől, a
32 oldalas nyomtatott változat megszűnésének időpontjától az Irodalmi Jelen szerkesztősége az irodalmi portál kialakítására, fejlesztésére koncentrált. Azóta a lap többször váltott arculatot, folyamatosan bővíti kínálatát – megújult, illetve teljesen új rovatokkal –, naponta többször frissül, látogatottsága fokozatosan nő.
A ﬁatalok részéről a visszajelzések pozitívak, szívesen kutakodnak, olvasnak, kommentelnek az online felületen. Ennek ellenére közülük is elég sokan igénylik és értékelik a nyomtatott változatot. Igaz, többségük szintén alkotó, tollforgató.
Az online felület jóval több rugalmasságot biztosít mind a szerkesztőség, mind az olvasók számára. Gondolok itt az anyagok összekapcsolásának, magán e-könyvtárak kialakításának (linkgyűjtemény), az írás–kép–hang (hang- és videofájlok, de akár képzőművészeti alkotások) változatos kombinálásának a lehetőségére stb. Persze nagyon fontos a reagálási idő
csökkenése egy adott történés viszonylatában – a ma zajlott esemény akár már aznap eljut
az olvasóhoz, aki rögtön lereagálhatja.
Ami hátrányt jelent: az anyagok hosszúságát a befogadók „türelmetlenségéhez” kell szabni – egyre több információ = egyre nagyobb „türelmetlenség”; a programok gyors elévülése, folyamatos változása folytán fennáll az a veszély, hogy minden egyes átálláskor (pl. sminkváltáskor) a régebbi anyagok sérülnek, inkompatibilisekké (összeférhetetlenekké) válnak az
új felülettel, programmal, hordozóval szemben.
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Az interneten az újságírónak egyrészt megnő a szabadsága, nincs helyhez és időhöz kötve,
a világ bármely részéről irányíthatja, feltöltheti, alakíthatja az online felületet, ugyanakkor csökken is, mert az események gyors egymásutánisága megkívánja a gyors reagálást, a folyamatos jelenlétet, informálódást. Ebben az esetben nem beszélhetünk hagyományos értelemben
vett lapzártáról, de gondolom, mint minden szerkesztőségben, így nálunk is kialakul(t) egyfajta belső rendszer a különböző rovatok feltöltésének gyakoriságával kapcsolatban. Persze
ez is rugalmas, ezt is az „élet” alakítja.
CSABAI NIKOLETT ÉVA: Nézőpontok
papa
Amikor a nap a legmagasabban járt, elindultam friss tejért a szekér koptatta, szalmaszálas úton. A trikóm csak a hipótól volt fehér, ha közelebbről megnéztem, olyan volt, mintha sokszorosítva a kontinensek árnyéka vetődne rá. Fehér árnyékok voltak ezek, az izzadságom
alakította a domborzati formák jeleit rajtuk, ahol erősen volt sárga, az a hónaljam volt, semmi
rasszizmus. A farmert még ekkor nem ismertük, vászonnadrágot viseltem, amelyet édesapámtól örököltem. Egy halott teste nem viselhet koszos vásznat, szebbet kell rá festeni, amellyel
beengedik azon a bizonyoson. Az úton pitypangot szedtem neked, mindig ezt az útszélit
kaptad, de te ugyanolyan szeretettel fogadtad tőlem, nem sokra telik. Arcon csókoltál, a hajadnak mindig tejszaga volt, a karjaimban illatoztam a frissességet. A versekben mindig a tejedről írtam, tejeskávé lett belőle, néha cukros tej vagy csak fekete leves. A kannámat lassan
töltötted meg, minél mélyebbről merted a vödörből, annál ﬁnomabb volt, néha a mellbimbód
megremegtette az úszó pillét. Ekkor biztos voltam benne, hogy ha otthon kiöntöm a bögrébe, akkor téged ihatlak meg.
mama
Hajnal négykor kelek, megmosdatom a beteg Irénkét, csak szobatiszta, de semmi egyéb. Én
is Irén lettem, egészséges. A hátamon hordozom az irénséget. A pajtában leülök a sámlira. Azonosság helyett, ülőalkalmatosság. Fejemet nekidöntöm a tehénnek, a foltja mára terebélyesebb
lett az oldalán, át kéne ülni. Ha fekélyes lesz, akkor csak ápolás, és semmi fejés. Az edénybe
egyre gyorsabban zuhog az áporodott fehérség. Az árnyékszék lopódzik mellém, amikor a
langyos cseppek az arcomon csapódnak le. A durva szőr dörzsöli a homlokomat, egymást
kezdjük ki, de én leszek az anyátlanabb. Amikorra ideér, én már kész leszek. Este bálba megyünk. A tegnapi pitypangot a mellemre fogom tűzni.
Nedves hajamat becsavarom, és a sparhelt fölött szárítom, amikor kiengedem, aranysárga.
A tükröm törésvonalaiban már rozsda nőtt, ettől élénkebbnek látom a fürtjeimet. Este minél
többet forgatom őket, annál erősebben érzem magamon a trágyaszagot. Jani hazakísért. Mindig
eljött velem a hosszú, hazavezető úton. Amikor a karjaiba zárt, azt mondta, a hajam tejszagú.
Az írás az Irodalmi Jelen Debüt rovatában jelent meg 2015. június 15-én.
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SZEKERNYÉS JÁNOS

Lovasék és a Temesvarer Zeitung
A korszerű újságírás elkötelezettjei
A hajdani Holló (ma: Odobescu) utcában lakott a Lovas család, amelynek két férﬁtagja kitörülhetetlenül beírta magyarosított nevét a temesvári hírlapirodalom történetébe. Miként a
Temesvári Hírlap több mint három évtizeden át a Pogányéké volt, a rangos német nyelvű temesvári újság, a Temesvarer Zeitung élén előbb Lovas Antal, majd pedig ﬁa, Lovas Miklós állott.
Korszerű, eleven, népszerű és befolyásos sajtóorgánummá fejlesztették a Béga-parti város nagy
múltú, tekintélyes, 1852-ben alapított napilapját. A komoly, mérvadó és megbízható újság hoszszú évtizedeken át az élvonalat, a mércét jelentette és képviselte a Bánság sajtóéletében.
A lapszerkesztő és laptulajdonos Lovas Antal egy Langer Ármin néven anyakönyvezett zsidó kereskedő ﬁaként Temesváron látta meg a napvilágot 1872. október 15-én. Középfokú tanulmányait szülővárosában, a Szerb utcai Állami Főreáliskolában végezte. Az érettségi vizsga letétele után beiratkozott a budapesti Műegyetemre. Mivel a későbbiekben sok gondot okozó
szívbántalmai elég korán jelentkeztek, félbeszakította felsőfokú
tanulmányait és visszatért Temesvárra, ahol az Erzsébet Műmalomban vállalt német-francia levelezői állást. 1911-ben rövid időre átszerződött ugyancsak hivatalnokként a Temesvári
Műmalomhoz. Szívbaját Európa különböző városaiban, híres
kórházaiban és felkapott gyógyfürdőhelyein, szanatóriumaiban igyekezett kúráltatni, kezeltetni. Sokat utazott a világban,
alaposan megismerte az európai földrészt és az egyes országok,
tájegységek embereit, szokásait. Színházi beszámolókkal, kriLovas Antal
tikákkal jelentkezett közíróként először a Temesvarer Zeitung hasábjain. Tagja volt a ﬁatal tollforgatók lelkes csapatának, amely a nagyváradi Holnap Irodalmi
Társaság mintájára 1908 őszén Temesvárott létrehozta a Dél Irodalmi Társaságot, amelynek
munkájában tevékeny részt és szerepet vállalt.
Pályatársával, Strobl Dezsővel 1912-ben átvette, megvásárolta Dévay Ferenctől a Neue Temesvarer Zeitung című újságot, amelyet Ernst Steger 1868-ban alapított. A két napilap több évtizeden át párhuzamosan látott nyomdafestéket a Bánság szívében. Politikai irányultságuktól, színezetüktől s munkatársi gárdájuktól függetlenül mindkét lap – az újabb kori német
sajtótörténészek megállapítása szerint legalábbis – a „magyarosító politika” szolgálatában ál-
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lott. Miután átvette a lap s a redakció irányítását, Lovas Antal látványosan átalakította, felfrissítette az alapvetően polgári liberális beállítottságú Neue Temesvarer Zeitung struktúráját,
szellemiségét és hangvételét. Az újság komoly konkurenciát jelentett a „jó öreg” Temesvarer
Zeitung számára, amelyet felelős szerkesztőként Anton Heim vezetett és irányított. A tekintélyes, nagy hagyományú újság puszta létét fenyegette a versenytárs erőteljes, káprázatos előretörése, megerősödése. Miután a dr. Fáy Ignác által alapított Temesvarer Zeitungsverlag Részvénytársaság vállalta mindkét lap kinyomtatását, megjelentetését, 1912 nyarán elhatározták a
két német nyelvű újság fúzióját.
Az egyesítést követően a lap a Temesvarer Zeitung nevet viselte főcímként, alcímként ellenben hosszú időn át feltüntették a Neue Temesvarer Zeitung nevet is. Az 1868-tól megjelenő újság utolsó száma egyébként 1912. szeptember 29-én hagyta el a nyomdát, míg a Lovas Antal
megteremtette és irányította összevont „régi új” lap első, beköszöntő száma 1912. október 1-jén
jelent meg. Programját, szerkesztői elképzeléseit és célkitűzéseit Lovas Antal a Temesvarer
Zeitung 1912. szeptember 30-i számában vázolta fel, körvonalazta. Lovas Antalnak sikerült
alapvetően átalakítania, megváltoztatnia az újság külalakját, tartalmát és szellemiségét. Megkülönböztetett hangsúlyt fektetve a gyors és hiteles hírközlésre, a folyamatos és sokrétű információközlésre, az újságnak sikerült tükröznie, megragadnia és érzékeltetnie a 20. század eleje
felfokozott ritmusú életének eleven lüktetését, eseménygazdagságát.
Főszerkesztőként és a lap részvényeinek többségi tulajdonosaként Lovas Antalnak sikerült
rátermett, az újdonságokra érzékeny és fogékony szerkesztőgárdát összeverbuválnia, maga köré gyűjtenie. A Béga-parti város legjobb német nyelven író tollforgatóinak többsége a Temesvarer
Zeitung hasábjain jelentette meg cikkeit, publicisztikai és szépirodalmi írásait. Szerkesztője,
állandó munkatársa volt a Lovas Antal vezette lapnak Barát Ármin, Kácser Romulus, Sárkány
Gábor, Josef Mayer, Victor Orendi Homenau, Franz Xaver Kappus. A Veritas, illetve a X.Y.Z.
szignót, álnevet használva számos cikket közölt a Temesvarer Zeitung hasábjain a lapszerkesztő Lovas Antal is.
Fiatalos frissességével, naprakész jól informáltságával, komoly és határozott hangvételével a Temesvarer Zeitung nemcsak a Bánság, hanem az Osztrák-Magyar Monarchia egyik rangos, nagy tekintélyű sajtóorgánumává fejlődött Lovas Antal hozzáértő irányítása alatt. A két
napilap fúzióját követően 1000 példányban hagyta el a nyomdát a Béga-parti város legnépszerűbb német nyelvű újságja. Nem sok idő múltán azonban immár 50 000 olvasóhoz jutott
el naponta a hírlap. Az I. világháború második esztendejében, 1915 tavaszán hat ország 354
településére kézbesítették a postások a Temesvarer Zeitungot. Az Osztrák-Magyar Monarchia
egész területén, Graztól Brassóig, Ungvártól Polaig és Abbáziáig viszonylag sokan olvasták a
Lovas Antal szerkesztette újságot, melynek voltak előﬁzetői Németországban, Svájcban, Olaszországban, az Amerikai Egyesült Államokban, de még a távoli Argentínában is.
Az első világégés nehéz éveiben – a háború kitörését követően erősen megszigorodott cenzúraviszonyok közepette is – a Temesvarer Zeitung igyekezett hiteles és tárgyilagos tájékoztatást
nyújtani a világpolitikai, valamint a harctéri eseményekről. Cikkeiben, beszámolóiban, kommentárjaiban a lap egyértelmű következetességgel síkra szállt az Osztrák–Magyar Monarchia
egységének megőrzése érdekében, ugyanakkor ellenezte és bírálta a Tisza István vezette kormány több sérelmesnek és elsietettnek minősített intézkedését. A világháborút követő zakla-

régi(j)óvilág
2015. JÚNIUS

HÍDVERŐ
74

tott, nehéz, átmeneti időszakban a Lovas Antal szerkesztette Temesvarer Zeitung bizonyos fokig a végnapjait élő Osztrák–Magyar Monarchiát jelképezte, testesítette meg az idegen megszállás alá került Bánság szívében. 1918 októberében beszámolt a lap a polgári forradalom
kitöréséről, a Károlyi Mihály vezette kormány megalakulásáról, majd a Bánsági Köztársaság
kikiáltásáról. A Temesvarer Zeitung támogatta Róth Ottó és a temesvári szocialisták kezdeményezését és vakmerő vállalkozását, azt remélve, hogy széles körű autonómiát teremtve és biztosítva megőrizhető a Bánság területi integritása a Magyarország keretében. A tájegység svábsága jelentős hányadának álláspontját képviselve a Temesvarer Zeitung felkarolta az „autonomista” elképzelést és törekvést.
A Lovas Antal vezette lap megjelent azt követően is, hogy a Bánságot megszálló szerb csapatok 1918. november 17-én Temesvárra is bevonultak, amelyet 1919. július 27-én hagytak el
az Antant Hatalmak nyomatékos parancsára. Temesvár 1919. augusztus 3-án került Románia
fennhatósága alá. Több mint két héttel később, 1919. augusztus 19-én megtartott alakuló közgyűlésén a Temesvári Bélyeggyűjtők Klubja Lovas Antalt választotta elnökévé.
Az impériumváltást követő zavaros időszakban Lovas Antal lapja szellemi irányítását, gyakorlati szerkesztését részben közeli munkatársainak – Alexander Mangoldnak, Josef Gassnernek és Orich Viktornak – engedte át. Az újságnak sikerült kiállnia azt az erőteljes konkurenciát,
amelyet az 1920-as években az újabb német nyelvű lapok – a Schwäbische Volkpresse, a Temesvarer Tagblatt, a Banater Deutsche Zeitung – megjelenése támasztott.
A jeles laptulajdonos és lapszerkesztő, Lovas Antal 1930. november 24-én hunyta le örökre
a szemét. Régi szívbaja ölte meg. Koporsóját a Löffler-palota B-tömbjéből kísérték a Temesvarer Zeitung Lonovics utca 5. szám alatti szerkesztősége elé, ahol a kollegák, a munkatársak
nevében Alexander Mangold vett búcsút a tulajdonos-főszerkesztőtől. Románul Ion Bănciulescu újságíró, míg magyarul Rech K. Géza, gyárvárosi apátplébános, az Arany János Társaság elnöke beszélt. A Lippai úti zsidó temetőben az erdélyi és bánsági kisebbségi újságírók
szervezete nevében Kastriener Sámuel lapszerkesztő, hírlapíró mondott búcsúbeszédet. A temetési szertartást Deschler Miksa belvárosi és Schüch Bernát józsefvárosi főrabbi végezték.
Hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára. Nagyon sok részvéttávirat és -levél érkezett a szerkesztőség és a család címére. A Temesvarer Zeitung napokon át közölte a nekrológokat. A Temesvári Hírlap hasábjain a régi barát és munkatárs, Kastriener Sámuel méltatta Lovas Antal személyiségét és munkásságát: „Lovas Antal újságíró volt, és nemigen tudott megbarátkozni az opportunizmussal. Ha valamit üzendőnek vélt, kíméletlen volt, harcos természete nem ismert
megalkuvást. Nagyon sok barátja volt, de bizony ellenfeleket is szerzett. Ez különben is az
újságíró fátuma – szögezte le a Temesvári Hírlap 1930. november 25-i számának első oldalán
A bánsági kisebbségi újságírás gyásza. Meghalt Lovas Antal. címen közölt írásában Kastriener Sámuel. – Pláné, ha nem köznapi személyiség, mint amilyen Lovas Antal volt. Ravatalánál barátai és vélt ellenfelei egyforma megilletődéssel állnak: ember volt tetőtől talpig, jó és nemes
után áhítozott, jót és nemeset cselekedett életében”.
Lovas Antal elhunyta után nem sokkal ünnepelte megjelenése 80. évfordulóját Temesvár
népszerű német nyelvű napilapja, a Temesvarer Zeitung. 48 oldalon jelent meg 1930 karácsonyán a jubileumi ünnepi lapszám, amelyben a korszak vezető román és német politikusai mellett többek között a szépíró Thomas Mann, Franz Werfel, Felix Salten, Franz Xaver Kappus,
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Victor Orendi-Hommenau köszöntötte a nagy múltú, tekintélyes temesvári újságot. Lovas
Antal halálát követően a szerkesztőséget felelős szerkesztőként Alexander Mangold, majd
Josef Gassner, illetve Schiff Béla vezette.
A második világháború kitörését megelőző években a II. Károly román király által bevezetett diktatúra, a megszigorított cenzúraviszonyok ellehetetlenítették a liberális sajtóéletet,
a lapszerkesztést Romániában. A Temesvarer Zeitung puszta léte, kritikai hangvétele zavaró
szálkát jelentett a bánsági német közösség hivatalos vezetőinek szemében is. A rangos újság
komoly versenytársa volt a jobboldali beállítottságú, az Adolf Hitlerrel és a nemzeti szocializmussal rokonszenvező svábság hivatalos sajtóorgánumainak, a Banater Deutsche Zeitungnak
illetve a Südostdeutsche Tageszeitung − Ausgabe Banatnak. A helységek neveit csak románul engedték írni s kinyomtatni a királyi diktatúra éveiben. Eleve ellenkezett a törvényrendelettel,
a foganatosított megszorító intézkedésekkel pusztán az újság megszokott, hagyományos fejléce is. 1938-ban Timişoara-er Zeitung címen és Ziarul Timişoarei alcímmel látott napvilágot Temesvár patinás német nyelvű napilapja.
A több irányból is rá nehezedő nyomás, a rohamosan gyarapodó akadályok arra kényszerítették a demokratikus beállítottságú és meggyőződésű redakciót, hogy 1940 őszén beszüntesse
a nagy múltú lap megjelentetését. A régi Temesvarer Zeitung utolsó lapszáma 1940. október 11én látott nyomdafestéket. Az 1930-as évek végétől az újság irányításából részt vállalt a korábbi
főszerkesztő-laptulajdonos, Lovas Antal és felesége, Rosenbaum Frida ﬁa, Lovas Miklós Arisztid is, aki írásokkal is viszonylag sűrűn jelentkezett a napilap hasábjain. Úti jegyzeteket, gloszszákat, politikai kommentárokat és elemzéseket közölt. Publicistaként élénken és kitartóan
foglalkoztatta a zaklatott kor politikai életének szeszélyes hullámverése, a béke és a háború
összetett problematikája, sokrétű témaköre.
Lovas Miklós Arisztid Temesváron született 1910. június 5-én. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. A kegyesrendiek főgimnáziumában érettségizett 1928-ban.
Bécsben elkezdett orvosi tanulmányait apja megbetegedését követően megszakította, abbahagyta. Felcsapott újságírónak. Budapesten
előbb a Neuen Politischen Volksblattnál, majd pedig a Pester Lloydnál
gyakornokoskodott. Lovas Antal halála után visszatért Temesvárra, s
a Temesvarer Zeitung szerkesztőségében tevékenykedett. 1932-ben házasságot kötött Gaby Wernerrel (1914–1945), aki Budapest bombázásakor vesztette életét 1945 februárjában.
Cikkeit, publicisztikai írásait, úti beszámolóit, irodalom- és színházkritikait, ﬁlozóﬁai eszmefuttatásait saját neve alatt vagy a Gaby
Lovas, G.L., L.G, Veritas, XZY szignókat használva publikálta. Az
1944 szeptembere és 1949 áprilisa közötti években, amikor a TemesLovas Miklós
varer Zeitung ismét megjelenhetett, leggyakrabban az Anton Büchner, Michael Martin, Thomas Münzer, Peter Paul álneveket nyomatta írásai alá. Lovas Miklós megkülönböztetett gondot
fordított arra, hogy az igényes, színvonalas szépirodalmi anyag is helyet kapjon az újság hasábjain. Közölték többek között Hermann Hesse, Erich Kästner, Klabund (Alfred Henschke), Stefan
Zweig, Max Brod, Adam Scharrer stb. szövegeit. 1935-ben Náday Grety (1889-1964), a Neuen
Politischen Voklsblatt munkatársának az emigrációba kényszerült Thomas Mannal Budapesten
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készített interjújának szövegét vették át, és jelentették meg a temesvári német nyelvű napilap 1935. február 1-i számában. Közel négyéves kényszerszünet után 1944. szeptember 27-től
újra megjelent Lovas Miklósék lapja, a Timişoara-er Zeitung, amely csak 1945 márciusától kezdve tudta újra eredeti címét használni. A Temesvarer Zeitung az 1944. augusztus 25-én megalakult Német Antihitlerista Szervezet hivatalos szócsöve volt, amelynek sajtóbizottságát az illegális kommunista mozgalomban nevet szerzett szabómester, Klapka Árpád József valamint
Szimonisz Henrik költő és újságíró alkotta. A Német Antihitlerista Szervezet vezetősége és
sajtófelelősei egyeztek meg Lovas Miklós laptulajdonossal a nagy múltú, a hitlerizmus idején nem kompromittálódott német nyelvű újság újraindításáról. A szerkesztőség Klapka Árpád
Józsefből, Lovas Miklósból, Karl Kleinból, Sárkány Gáborból, Szimonisz Henrikből, Ladislau
Leipnikból és Weil Árpádból állott.
A Bánság német nemzetiségű lakossága roppant nehéz helyzetbe került Románia szovjet
megszállása idején. Többségüket erőszakkal összeszedték és a Szovjetunióba vitték, hogy részt
vegyenek az ország újjáépítésében. Bányákban, munkatelepeken s a szántóföldeken dolgoztatták őket. Sokan belepusztultak megfeszített munkában, az embertelen körülményekben és
munkafeltételekben. A megszabadultak jelentős hányada nem tért vissza szülőföldjére, hanem
Németországban telepedett le. Mindenképpen a II. világháború idején s az azt követő időszakban gyökeresen megváltozott a bánsági németek helyzete és lélekszáma. Az 1940-es népszámláláskor 310.000 németet írtak össze a Temesközben, 1948-ban ellenben már csak 171.000 német
élt a Marostól délre elterülő tájegységen. Temesvárott mindössze 16.000 vallották magukat német nemzetiségűnek.
Lovas Miklós a Temesvarer Zeitung hasábjain közölt írásaiban, amennyire lehetett, szót emelt
a németek válogatás nélküli megbélyegzése, esztelen megtorlása és elhurcolása ellen. Elhibázottnak tartotta a „kollektív bűnösség” elvének nyaklótlan alkalmazását, a német nemzetiségűek egyöntetű kirekesztését az ország gazdasági, társadalmi és szellemi életéből. Több cikket írt a kiközösített
bánsági németek rehabilitálása és reintegrációja érdekében. Nemcsak a Temesvarer Zeitung hasábjain közölte írásait Lovas Miklós,
hanem cikkdíjas külmunkatársként az 1944 őszétől megjelenő magyar nyelvű napilapban, a Szabad Szóban is rendszeresen publikált.
Tagjává választotta az 1946-ban újjászerveződött Arany János Társaság, valamint a Bánsági Magyar Írók Szervezete is, amelyik 1946ban 128 oldalas antológiát jelentetett meg tagjai szépirodalmi alkotásaival. Lovas Miklóstól Ébredés a halál küszöbén című elbeszélését
válogatták be és jelentették meg a kötetben a szerkesztők. „Lovas
Irodalom a Temesvarer Zeitungban
Miklós tehetséges polgári tollforgatónak bizonyult, s választékos stílusáért nem egy »csak magyarul író« kollegája megirigyelhette. Az antológiában közölt írása is erről tanúskodik” –
írta róla a bánsági sajtóélet alapos ismerőjeként Kulcsár Sándor, a Vasárnap, a Déli Hírlap,
majd a Szabad Szó korábbi szerkesztője.
Tevékeny részt vállalt az 1949 márciusában megalakult temesvári Flacăra Irodalmi Kör német tagozatának életre hívásában, s elbeszéléssel szerepelt a Banater Schrifttum című irodalmi
folyóirat 1949 augusztusában megjelent első, beköszöntő számában.
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A Temesvarer Zeitung utolsó lapszáma 1949. április 24-én került le a rotációs gépről, helyébe
a Bukarestben kiadott központi napilap, a Neuer Weg lépett. Temesvárnak 1957-ig egyáltalán
nem volt német nyelvű hírlapja. Lovas Miklós Arisztidot 1950-től eltiltották a közléstől, a nyilvánosság előtti szerepléstől. Lapjának sorrendben utolsó titkárnőjével, Probst (szül. Hladik)
Malvinnal kötött házasságot, akinek Helga nevű lányát is örökbe fogadta. Ipari segédmunkás
volt, majd irodavezetőként dolgozott a Gubán Vállalatnál. Lovas Miklós írásait 1956 és 1958
között álnéven közölgette a Neuer Weg. 1972-ben második feleségével elhagyta Romániát, kitelepült az NSZK-ba. Rauheimban éltek. Lovas Miklós Arisztid az ausztriai Klagenfurtban
hunyta le örökre a szemét 1985. szeptember 8-án.

STEVAN BUGARSKI

Temesvári szerb lapok
és kiadványok
„Земальско-законскiй и правительственый листъ за Србску Войводовину и Тамишкiй Банатъ” / Landes-Gesetz- und Regierungsblatt für die serbische Wojwodschaft und
das temeser Banat (Szerb Vajdaság és Temesi Bánság: Törvények és Rendeletek), 1851–1857.
Az 1849. március 4-i Alkotmány értelmében 1849. november 19-én kiadott birodalmi rendelet értelmében Temesvár a Bécsnek közvetlenül alárendelt, újonnan létrehozott provincia, Szerb
Vajdaság és Temesi Bánság székvárosa lett. Az új szerepnek megfelelően a Habsburg adminisztráció egy hivatalos közlöny kiadását indította el, ilyenként alighanem az elsőt Románia
mai területén, és ez érvényes a szerb nyelvterületre is. A kiadvány két nyelven – német és
szerb – jelent meg, Temesváron szerkesztették és itt nyomtatták, formátum: 27,5 * 20 cm. Később két kiadása volt: I. rész: az állami hatalmi intézmények közleményei, II. rész: a provincia
közleményei. A kétnyelvű kiadás a német nyelvű mellett jelent meg, a fordítás miatt kevés
késéssel. A szerbek számára előnyös vállalkozás sokba került a hatalomnak, ugyanakkor a
provincia hivatalos nyelve a német volt.
„Южна пчела” (Južna Pčela – Déli Méh), 1851. Az első igazi szerb újság szintén 1851ben jelent meg Temesváron, politikai jellegű volt, és Milorad Medaković tapasztalt újságíró
volt a kiadója, aki korábban Zágrábban és Montenegróban, majd Belgrádban és Zimonyban
dolgozott. Két okból jött Temesvárra: itt volt a provincia székhelye, közel lehetett az események forrásához, ugyanakkor azt remélte, hogy megfelelő munkatársi gárdát tud toborozni és
elegendő előﬁzetője lesz. Az első lapszám dátuma 1851. október 3-a, heti kétszer négy oldalon
jelent meg, Josef Beichel nyomdájában készült, formátum 41,0 * 27,5. Bár széles tematikát kí-
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vánt átfogni (helyzetjelentések, tudósítások a provincia területéről, hírek, gazdasági írások,
törvényes előírások kivonatai, irodalmi tárca, apróhirdetések), a lap megjelenése sok nehézségbe ütközött. A ﬁatalok közül alig jelentkeztek munkatársak, a nyomdában is csak ketten ismerték a cirill betűs ábécét. Bár több településen jól fogadták – Zágráb, Nagybecskerek, Versec,
Pancsova –, a tervezett példányszámot nem sikerült elérni. A nehézségek miatt az utolsó lapszám 1851. november 10-én jelent meg.
„Световидъ“ (Svetovid – isten a szláv mitológiában, négy feje az égtájak felé irányul),
1852. Ami nem sikerült a politikai újságot illetően Milorad Medaković-nak, azt akarta ellensúlyozni Aleksander Andrić egy tájékoztató jellegű kulturális, irodalmi lappal. A kiadási
engedélyt nehezen kapta meg, az első szám 1852.július 2-án jelent meg.
Heti két alkalommal 4-4 oldalas lap jelent meg a Beichel Örökösei Nyomda gondozásában,
formátuma 40,5 * 25,0 cm. A lap célja elsődlegesen a szláv irodalom és a szláv kultúra értékeinek a megjelentetése, továbbá útleírások közlése. Megjegyzendő, hogy részleteket közölt a
lap Fr. Griselini híres munkájából, a Kísérlet Bánság politikai és természeti történetének megírásárából, a fordítás Dimitrije P. Tirol munkája volt. Bár az újság tartalmi szempontból gazdag
volt és változatos, az anyagi nehézségeket nem sikerült legyőzni. A lapszámok egy részét Bukarestbe, Varsóba, Odesszába, Prágába, Szarajevóba, Konstantinápolyba küldték, mégis alig
400 példányban jelent meg. A lapot elvitték Bécsbe, egy ottani nyomda jobb ajánlatot lett. Az
utolsó temesvári szám 1852. november 12-én jelent meg.
„Народни гласник“ (Narodni glasnik – Népi Hírnök), 1878–1880. A lap megjelenése kötődik a kor balkáni eseményeihez. Miután 1858-ban elvesztették a szerb trónt, a Karadjordjevićdinasztia tagjai a Habsburg Birodalom területéről, Bánságból propaganda-hadjáratot indítottak
az Obrenović-dinasztia ellen. Ennek jegyében jelentették meg Temesvárt a Narodni glasnik c.
újságot, és ehhez külön nyomdát is létrehoztak. Az első lapszám 1878. február 28-án jelent
meg, heti három alkalommal került piacra, 4-4 oldalon, formátuma 51,0 * 31,0. A lap kimondottan politikai céllal jelent meg, foglalkozott tudományos kérdésekkel is, a szerbek vallási
autonómiájával a Monarchia területén, kritikus hangot ütött meg gazdasági kérdésekben, meg
a pártokkal kapcsolatosan. Bár a lap más témákkal is foglalkozott, elsőrendű célja volt az Obrenović-dinasztia bírálata. Irodalmi tárcát is közölt, egyes szövegek külön brosúraként is megjelentek. Év végén visszatekintő elemző szövegeket közöltek. Mivel elsődlegesen politikával
foglalkoztak, kikerülhetetlenek voltak a polémiák, olykor éles hangú viták. Amikor az Obrenović-dinasztia közeledni kezdett a bécsi udvarhoz, a lap már nem jelenhetett meg. Utolsó lapszám: 1880. április 20.
„Смотра“ (Smotra – Visszatekintés), 1880. A lapot Nikola Marković szerkesztette, alcíme: Tudományos, irodalmi és szórakoztató lap. Az első szám dátuma: 1880. január 15. Havi
kétszer 16 oldalon (formátum 30,5 * 23,0 cm) jelent meg. A Narodni glasnik nyomdájában állították elő, és a nyomda bezárásával megjelenése megszűnik. Utolsó lapszám 1880. április 1.
„Окружнице и саопћења конзисторије и епископа парохијским звањима у епархији темишварској” (A temesvári szerb püspökség Közlönye), 1900–1910. A 20. század
elejéig a püspökség rendeleteit kézírással készült másolatokkal terjesztették, az esperességek
feladata volt ezekről további másolatok készítése. átkerült Szerbiába. Dr. Georgije (Letić) püspök kezdeményezte 1910-ben a nyomtatott közlöny kiadását. A megjelenés eseti volt, az ol-

régi(j)óvilág
2015. JÚNIUS

HÍDVERŐ
79

dalszámot is a szükség határozta meg, a formátum 32,0 * 24,0 cm volt. A megszűntét az
okozta, hogy a püspökség székhelye 1919 után átkerült Szerbiába.
„Слога“ (Sloga – Összhang), 1918–1919. 1918-ban az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és az új államhatárok kialakítása kapcsán a Szerb Királyság Hadserege bevonult Bánságba. Mivel szerb lap itt nem létezett, csak a püspökségi kiadvány, anyagi nehézségek árán elindítottak egy politikai napilapot azon körök politikai szócsöveként, amelyek Temesvárnak a
Szerb Királysághoz való csatolását kívánták elérni. Az érvrendszer szerint Temesvár és környéke stratégiai egységet alkot Versec, Nagykikinda, Nagybecskerek, Pancsova településekkel,
földrajzi, demográﬁai, gazdasági téren egyaránt – vagyis lényegében ugyanazt állították, mint
azok a körök, amelyek Románia vagy Magyarország keretében képzelték el Bánság jövőjét.
Nagypolitikai kérdésekkel foglalkozott a lap, szinte teljesen ﬁgyelmen kívül hagyta az itt élő
szerb közösséget, ezek gondjait és óhajait. Az első lapszám 1918. november 28-án jelent meg.
Kezdetben a formátuma 41,5 * 28,0 cm, később 63,0 * 57,0 cm. A szerkesztőségben a Szerb
Királyságból érkezett intellektuelek és a hadsereg némely tagjai tevékenykedtek.
Előbb a Csendes Fivérek, később a Megyei Nyomda állította elő. Amikor a szerb hadsereg
visszavonult az új határvonalak mögé, vagyis elhagyta Temesvárt, a lap megszűnt. Utolsó lapszám: 1919. július 19.
„Гласник“ (Glasnik – Hírnök), 1921–1946. Az első világháború után a határok megváltoztak, a temesvári Szerb Ortodox Püspökséghez azok az egyházközösségek kerültek, amelyek
a volt temesvári és az egykori verseci püspökségek fennhatósága alól Románia területén voltak, a vonatkozó felekezeti iskolákkal egyetemben. A püspökség vezetősége 1921-ben egy egyházi, iskolai és társadalmi kiadványt indított el, a felelős szerkesztő Slobodan Costici esperes
lett. A kiadvány tartalmazta a Püspökség hivatalos közleményeit és rendeleteit, a nem hivatalos részben pedig a szerb közösséggel kapcsolatos híreket, irodalmi szövegeket, tanácsokat és
javaslatokat közöltek, hogy pótolják a szerb nyelvű sajtó hiányát. Kezdetben a Csendes Fivérek
nyomdájában készült, később Nagykikindán nyomták, majd 1934-től Leopold Wieder nyomdája állította elő.
Anyagi gondok miatt a megjelenés dinamikája változott: előbb havi háromszor, majd havi
kétszer jelent meg, formátum 32,0 * 24,0 cm. 1928-tól havonta jelent meg 24,0 * 16,0 cm-es formátummal. 1933-ban esetileg jelent meg, a háború éveiben (1941–1945)nem adták ki, a háború
után nem indították újra.
„Темишварски весник“ (Temisvarski vesnik – Temesvári Hírnök), 1933–1947. Amikor a
püspökség kiadványa egyre ritkábban jelent meg és mindinkább csak a hivatalos része maradt meg, tehát 1933-tól Milutin Manoilovici vállalkozó egy újságot adott ki, melyet a tematikai
tarkaság dominált: a szerb közösséggel kapcsolatos valamennyi (politikai, iskolai, társadalmi,
kulturális, sport, riport, orvosi tanácsok stb.) témát át kívánt fogni. Alcíme: Független újság,
majd 1944 után, a helyzetnek megfelelően: Demokratikus újság. Heti kétszer jelent meg, 4 oldalon, formátum 47,0 * 31,5 cm. A szerkesztőségben Milutin Manoilovici és a felesége dolgozott. Nyomatott Leopold Wiedernél, majd 1944 után több nyomda állította elő. A szerkesztő
három fontos célt határozott meg: a nép felvilágosítása (iskola, anyanyelv, kulturális egyesületek, sport), gazdaság (főleg falusi szövetkezetek) és a szerbek kiválóságait összefogni egy,
az egyház köré szerveződő pártba. Így alakult meg, zajosan, 1934-ben a lap mellett a Romá-
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niai Szerbek Országos (Regnicolaris) Pártja, amely feszültségeket ébresztett a szerbek köreiben
és teljes kudarc volt. A lap túlélte II. Károly király uralmát, a Bécsi Döntést, a legionárius hatalmat, Antonescu rezsimjét, a keleti és a nyugati háborúkat, céljainak szolgálatában. Olykor új
témákkal is foglalkozott: a rékási és kécsai horvátokkal, Resica környéki krassovánokkal. Az
új hatalom durván támadta, ennek ellenére megjelent 1947-ig, amikor minden, a világháborúk közötti kiadványt betiltottak Romániában.
„Живот“ (Život – Élet), 1936. A Románia és Jugoszlávia közötti 1933-as konvenció értelmében a romániai szerb iskolákban jelentős számú jugoszláviai pedagógus működött, illetve
a temesvári C. D. Loga Líceum szerb tagozatán a Jugoszláviából érkezett oktatók voltak többségben. Általuk született meg egy társadalmi-kulturális lap kiadásának terve, az előkészítésbe
bevontak romániai szerbeket is, szerkesztőnek dr. Milan Kalinovici-ot kérték fel. Irodalmi kiadványt terveztek, jellemzői: modern, baloldali beállítottságú, egyházellenes, amelyet idegen
állampolgárok eszméi uraltak, a romániai szerbek között nem keltettek igazi visszhangot. Nem
sikerül rendszeresíteni, mindössze két lapszám jelent meg 1936-ban, 32 és 48 oldalasak, formátum 20,5 * 15,5 cm. Mindkettőt Leopold Wieder nyomdája állította elő.
„Правда“ (Pravda – Igazság), 1944–1969. Az újság 1944 októberében jelent meg a Romániai Szlávok Antifasiszta Bizottsága orgánumaként. A szervezet a Romániai Szlávok Kulturális-demokratikus Egyesületeinek Szövetségévé alakult át, de a szerbeken kívül más szlávok
alig fordultak elő benne. Az új hatalom – anyagilag és erkölcsileg – támogatásával a lap igyekezett jelen lenni mindenütt, szellemisége kommunista, egyházellenes, miáltal inkább a ﬁatal
generációk körében terjedt. Nem sokkal indulása után a lap kemény támadásokat intézett a
másik romániai szerb lap, a „Темишварски весник“ (Temisvarski vesnik) ellen, hozzájárulván
utóbbi betiltásához. A lap igazi arcéle a szláv szervezet 1953-as betiltása után mutatkozik meg,
amikor szerkesztőségét, mint a szerb lakosság országos lapját, Bukarestbe költöztetik, ahonnan 1956-ban kerül vissza Temesvárra. Ekkortól a lap a Román Munkáspárt Megyei Bizottsága és a Megyei Néptanács orgánuma. Több szerkesztő állt a lap élén, a leghosszabb ideig
Hatalmi szócsőként a lap beállt az elvárt vonalba, és teljesítette a kirótt feladatokat: kommunista propaganda, a párt dicsőítése, osztályharc, kulákok leleplezése, a mezőgazdaság szocialista
átalakítása stb. Pozitív, hogy a szerb lakossággal kapcsolatos kulturális és sportesemények is
hangot kaptak a lapban. Előbb heti kétszer, majd háromszor jelent meg, 4 oldalon, formátum
45,5 * 31,5 cm, ami idővel 63,0 * 44.0 cm-re nőtt. 1968-tól hetilap, a formátum csökkent: 42,0 *
30,0 cm, de az oldalszám növekedett. Több nyomdában készült, a leghosszabb ideig a Temesvári Nyomdaipari Vállalatnál. 1969-ben minden magyarázat nélkül a lap neve megváltozott:
„Банатске новине“ (Banatske novine – Bánsági újság).
„Културни упутник“ (Kulturnij upitnik – Művelődési Útmutató), 1948–1954. A Tájékoztatási és Művészeti Minisztérium által kiadott Îndrumătorul cultural című lapot a fontosabb
nemzeti kisebbségek számára, ezek nyelvén is kiadták. A szerb nyelvű változat Temesváron
jelent meg, havonta, kb. 100 oldalon, a formátum kezdetben 24,0 * 16,0 cm, majd 34,0 * 24,0 cm.
A célközönséget a falusi művelődési házak látogatói képezték. Előadásokat, verseket, színdarabokat közöltek, utóbbiakhoz rendezői utasításokat is. Jellege politikai, propagandaeszközként durva, egyetlen pozitívuma, hogy szerb tollforgatók munkái is megjelenhettek. 1954-ben
minden magyarázat nélkül megszüntették megjelenését, akkor a felelős szerkesztő Stoian Lera.
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„Народна култура“ – (Népi Kultúra), 1955–1958. Kéthavonta megjelenő lap, amely a megszüntetett „Културни упутник“ [Kulturnij upitnik] helyett jelent meg. A temesvári szerb szerkesztőség vezetője Vladimir Ciocov volt. Oldalszám 32, formátum 29,0 * 21,8 cm. A lap jellegében követte elődjét, kimutathatók a napi politikai konjunktúra hatásai.
„Приручник агитатора“ [Priručnik agitatora – Agitátorok füzete], 1957–1964. Zsebkönyv
alakú – 14,5 * 10,5 cm – kiadvány, a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Propaganda és
Agitációs Igazgatósága által kiadott román füzetek fordításai. A kimondottan propaganda
célú kiadványt 1948-ban indították el, majd 1957-től az RMP Tartományi Bizottsága felelt érte.
Ingyen terjesztették, ennek ellenére a lakosság köreiben nem ért el érzékelhető hatást.
„Нови живот“ (Novi život – Új Élet), 1957–1967. Az iskolázott ﬁatalság növekvő száma
azt eredményezi, hogy mind többen vállalkoznak az írásra. A jelenségre felﬁgyeltek a romániai írók első kongresszusán is. Ebben a kedvező pillanatban jelent meg a szerb irodalmi lap,
a Román Írószövetség kiadványaként. A nem túl sikerült címadás az 1936-os elődre utal. Félévenként, minimum 96 oldalon jelent meg, formátuma 24,0 x 17,0 cm. 1969-től a főszerkesztő
Vladimir Ciocov, akinek érdeme, hogy sikeresen irányította nemcsak a lapot, de a szerb tollforgatók számára az általa vezetett irodalmi kör révén útmutatást is biztosított.
A lapban politikai vezércikkek is megjelentek, klasszikus és helyi szerzők munkái, a román
és a világirodalomból fordítások, ﬁatal írókat indított el, volt kritikai és esszé rovata, közölt
könyvrecenziókat. Egyfelvonásos színpadi műveket is publikált a falusi kulturális élet számára.
Nem egyértelmű, hogy megszűnt(ették) avagy átalakult, az bizonyos, hogy 1968-tól a vezető
szerkesztő munkájának köszönhetően egy más lap jelenik meg, a „Књижевни живот“ (Irodalmi
Élet) c. laputód.
„Књижевни живот“(Kniževni život – Irodalmi Élet), ISSN 1222-8346, 1968–. A névváltoztatás után a lap megőrzi irányultságát, programját, graﬁkáját, a különbség az, hogy 1983-tól
sikerül negyedévenként megjelentetni. 1985-től kezdődően a főszerkesztő Slavomir Gvozdenovici. 1990 után anyagi jellegű gondok mutatkoztak, ezek meghaladását szolgálta a formátum és más műszaki jegyek megváltoztatása, hogy némi tétovaság után visszaálljon az 1957-es
megoldás: évi két kötet kiadása. Időközben megváltozott a kiadó is: ma a patrónus a Romániai Szerbek Szövetsége. Mivel szerkesztési korlátok már nem léteznek, a lap nyitott a kortárs
szerb irodalom felé, kapcsolatokat épített ki szerbiai írókkal. Ennek ellenére érzékelhető a romániai szerb irodalom visszafejlődése, az egykori nagy nemzedék után nem lépett színre ﬁatalok révén egy újabb hasonló. Nincsenek irodalmi viták, ami az érdektelenség jele is lehet, és
mindenképpen aggodalomra ad okot.
„Банатске новине“ (Banatske novine – Bánsági Újság), 1969–1999. Politikai kampány
keretében több helyi kiadvány nevét megváltoztatták 1969-ben. A „Правда“ (Pravda) c. szerb
újság utolsó száma 1969. július 11-én jelent meg, és július 18-tól már új címmel – „Банатске
новине“ (Banatske novine) jelenteti meg a lapot ugyanaz a kiadó szerv: a Román Kommunista
Párt Megyei Bizottsága és a Megyei Néptanács. A szerkesztőség, székhely, nyomda ugyanazok
maradtak, miként a megjelenés dinamikája is. A főszerkesztő is maradt: Milan Iovanovici, majd
1985-ös nyugdíjba vonulása után helyét Ivo Muncian vette át. Strukturális változás révén a lap
a falusi értelmiségre támaszkodott, tematikus blokkok jelentek meg az időközben több helyen
megalakult (Szerbszentmárton, Belobreşca, Kétfél, Torontáldinnyés) irodalmi körök munkái-
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ból. Talán minden más kiadványnál többet tett a ﬁatal tehetségek érdekében, akik friss diplomával léptek ki az életbe, illetve többen be a szerkesztőségbe is. Az 1990-es decemberi események sodrában, a román kollégák példájának hatására, két rendkívüli számot jelentettek
meg, tele mindenféle közleménnyel, amelyekről nem lehetett mindig tudni, mögöttük pontosan milyen hivatalosság áll.
„Билтен Српског православног викаријата у Темишвару“ (A Temesvári Szerb Ortodox Vikariátus Közlönye), 1972–1988. Egyházon kívüli okokból a temesvári Szerb Ortodox
Püspökséget a román állam ekként nem ismerte el, amely 2006-ig ideiglenes jelleggel és vitatható módon vikariátusként működött. 1972-től kezdődően a Vikariátus kultuszminisztériumi
engedéllyel Közlönyt jelentetett meg, negyedévente, változó oldalszámmal, 24,0 * 17,0 cm-es
formátummal. Papok szerkesztették. A Közlönyben teológiai cikkek és egyházi hírek jelentek
meg, ezek közül a legjelentősebbek a templomok kismonográﬁái. 1988-as megszűnésének nincs
világos magyarázata.
„Наша реч“ (Naša reč – Szavunk), 1990–. 1989 decemberében a régi államhatalomnak mennie kellett, a szerb újság, miként a többi megyei újság, kiadó nélkül maradt. Az új, ideiglenes
hatalmi szervekről feltételezhető volt, hogy a nemzeti kisebbségek lapjait támogatni fogják.
Ekként 1990 januárjában megjelent az új szerb hetilap, lényegében a címe változott meg, a
szerkesztőség, székhely, nyomda, formátum, oldalszám nem. Az új főszerkesztő Srboliub Mişcovici, akit Raico Cornea követett, a jelenlegi pedig Liubinca Perinaţ Stancov. Három éven át a
lap a kiadó megnevezése nélkül jelent meg, 1993-tól mindmáig a kiadó a Romániai Szerbek
Szövetsége. 2001-ben megváltozott a formátum (24,0 * 17,0 cm), a fedőlap színes és minden
szám 32 oldalas. Azóta lapszámonként interjú jelenik meg egy jeles szerb személyiséggel, a
lapban a romániai szerbeket potenciálisan érdeklő és érintő kérdéseket taglalnak.
„Zeleni konj“ (Zöld Ló), 2002–2007. A kiadványt ifjú szerb egyetemista csoport adta ki, akik
(generációs alapon) nem értettek egyet a Romániai Szerbek Szövetsége Kiadójának sajtópolitikájával, bár a kiadó közös kötetben megjelentette munkáikat. A lap címe parafrázis: egy létező
román mondás szerint miként nincsenek zöld lovak, nem létezik okos-óvatos szerb sem. Főszerkesztő Damjan Pejović. Irigylésre méltó ﬁatalos csökönyösséggel elérték, hogy a lap negyedévenként rendszeresen megjelent, minden lapszám 7 verset és 7 prózát közölt, összesen
20, 14,0 * 11,0 cm-es formátumú oldalakon. Rövid, modern, városi irodalmat műveltek, a lapot
ingyen terjesztették azzal a felhívással, hogy minden átvétel szabad, és a lapszámot olvasás után ki
lehetett ﬁzetni vagy visszaadni. A lap végét az hozta el, hogy a ﬁatalok érettebbekké váltak,
puszta virtusból már nem akaszkodtak össze a világgal.
„Препород“ (Preporod – Újjászületés), 2003. Az erkölcsi-vallási beállítottságú kiadvány
egy ﬁatalos kísérlet volt a „Zeleni konj“ csoport hatásának ellensúlyozására. A Romániai Szerbek Szövetsége által támogatott lapból összesen 3, egyenként 4 oldalas, 24 * 17 cm formátumú lapszám jelent meg.
„Нови темишварски весник“ (Novi temisvarski vesnik – Új Temesvári Hírnök), 2008–
2014. A Szerb–Román Fejlesztési Központ nevű civilszervezet által indított lap nevét úgy
választották meg, hogy egy valamikori hagyományt idézzen meg. A hetilap olykor 4, máskor
6 oldalon, 42,0 x 30,0 cm-es formátummal jelent meg. Főszerkesztő Raico Cornea, majd Borco
Ilin. A szerkesztőséghez sok ﬁatal tartozott, akik más szerb kiadványok konformizmusa és
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korlátoltsága ellen léptek fel. A Szerbek Szövetsége által kiadott lapnak nem riválisa kívánt
lenni, hanem valami más, új fuvallat. 2010-ben megtört a kezdeti lendület, előbb havi megjelenésű lett, majd kéthavonta jelent meg egy-egy újabb szám, a Szerbek Szövetségének a támogatásával – a kezdeti kiadó lényegében eltűnt, bár társkiadóként még egy ideig szerepelt. Jelenleg a lap elektronikus formátumban jelenik meg.
„Фабрички благовесник“ (Fabrički blagovesnik – Gyárvárosi Templomi Jó Hírt Hozó),
2009–2012. A „Нови темишварски весник“ (Novi temisvarski vesnik) újságot a Temesvár gyárvárosi Szent György szerb templom egyik ingatlanában szerkesztették. 2009-től, hálából, egy
havi mellékletet indítottak, a templom esperese által vezetett csoport szerkesztésében. Ebben a
szentek életével foglalkozó szövegek mellett egyházi hírek jelentek meg, illetve a templommal
kapcsolatos írások. Az újság megszűnése után a mellékletet egy ideig megjelentette az esperesi hivatal, egészen 2012-ig.

Címlapok a múltból és a jelenből

Hírnök (1921–1946)

Törvények és rendeletek (1851–1857)
Új Temesvári Hírnök (2008–2014)

Déli Méh (1851)

Szavunk (1990– )

Temesvári Hírnök (1933–1947)
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MOLNÁR TÍMEA-IMOLA

Juventus
A Bartók Béla Elméleti Líceum diáklapja
„A Juventus hasábjain vallani szeretnénk
önmagunkról, iskolánkról, nemzedékünkről,
gondolatainkról és terveinkről” – ezzel a
szöveggel szóltak 1972-ben a temesvári
Magyar Tannyelvű Iskola diáklapja 1.
számánák olvasóihoz. A 3. szám már a
temesvári 2-es Líceum diákújságaként
jelent meg. Az 1982-ig megjelenő tizenkilenc szám hűen képviselte az 1. számban bemutatott irányzatokat, hiszen az
újság rendszeresen beszámolt az iskolai
Egy kis ízelítő a Juventusból
tevékenységekről, eseményekről, ünnepekről, az író-olvasó találkozókról, kirándulásokról, versenyekről, a középiskolás diákok pályaválasztási elképzeléseiről. Ugyanakkor rendszeresen leközölte a tanulók verseit, írásait.
A 1990–1991-es tanévben a Juventus újraindult az akkor létrejött temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum diákújságjaként. Az 1. szám olvasói köszöntője ugyancsak programszerűen leszögezte az újság új céljait: „Úgy határoztunk, hogy „lekurtítjuk” a Juventust, de persze, csak
terjedelmi szempontból, tartalmilag bővíteni szeretnénk. Reméljük, minden hónapban sikerül majd egy számot kiadni.”
Az 1994–1995-ös tanévben megjelent 7. szám köszöntője is kiemelte, hogy a Juventus az iskola teljes közösségének munkáját tükrözi: „Az új Juventus egy olyan fórum szeretne lenni, ahol
lehetőségetek van kibontakozni, problémáitokról írni, kritizálni, műveiteket közzétenni, megnyilvánulni, érvényesülni, részt venni a diákéletben. Ez a lap a miénk, a tietek, az iskoláé,
mindazoké, akik olvassák.”
Ekkortól jöttek létre az újság mára már hagyományosnak tekinthető rovatai: a vezércikk,
az új tanárokat bemutató Szörnyű ez a gyerek! rovat, a diákokat foglalkozatót kérdéseket feltáró Sokszemközt rovat, a Diákönkormányzat rovata, a rövidhírek, verseny- és kirándulásbeszámolók, a könyv-, zene-, játék- és filmajánlók, a körkérdés, a hólabda, a tanárok aranyköpéseit
összesítő rovat. A Juventus, ahogyan szerkesztői meghatározták, mindig az iskolai közösség
tevékenységeinek tükre volt, a diákok néha komoly, néha szórakoztató, de mindig kreatív
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hangjának szócsöve. A digitalizált archívum elérhető a http://eriek.integratio.ro/index.php?page=7
címen, az Integratio Alapítvány Euroregionális Információs és Együttműködési Központjának honlapján. A diákújság főszerkesztői voltak: Herényi Erzsébet, Mészáros
Ildikó, Kovács Erika, Józsa Enikő, Tamás Mónika, Szabó Judit, Oláh Mihály,
Vaskor Ilonka, Fogarassy Attila, Toró
Tibor, Molnár Zsolt, Valdman Kinga,
Bakk Ágnes, Kolozsi Gabriella, Hajdu
Brigitta, Kós Tímea, Kubán Elemér,
Somkereki Andrea, Șelmărean Ánia,
Tasi Annabella, Szabó Ágota-Hella és
Franka Noémi. A szerkesztőség munkáját Kardos Dalma, Toszó Emese, Simon Tibor, Mészáros Ildikó, Kun-Szabó
Andrea, Tóth Kinga, Molnos Ildikó, Kiss
Katalin, valamint Molnár Tímea-Imola
Mosolygó szerkesztők
tanárok irányították.
ÁGI: Diákcsínyek – Tanárcsínyek
„Április bolondja, felmászott a toronyba. Megkérdezte hány óra? Féltizenkettő, bolond mind
a kettő! – énekelhettük volna április elsején. Igen. Azon a napon, amikor igyekszik minden
ember a másikat megtréfálni. Bár ez eddigi április elsejéket, (emlékezetem szerint) a diákok
nem nagyon ünnepeltek meg, ellenben az ideit…
Hallottam olyanokat, hogy egyes infós diákok „cigiszünet” jelszó alatt kivonultak a hátsó
udvarra kosarazni. Persze, hogy a tanár addig se unatkozzon, tanítványai voltak olyan rendesek, vettek neki egy kávét, és felírták a táblára, hogyha a tanárnéninek szüksége van ezen
az órán a tanulókra, akkor csak csörgessen rájuk s ők rendelkezésére állnak. Ugyanazon osztály diákjai egyik órán elrejtették egy társukat a szekrénybe, ki különböző hangokat hallatott
onnan. Azonban az óra vége felé ezek már segélykérő jelekké váltak, mivel az illetőnek kezdett „fogyadozni”a levegője.
Egy másik infóosztály matekóra előtt kivitte az összes széket és padot az osztályból s úgy
várták a pedagógiai erőt, aki viszont túljárt az eszükön, azaz megkérte őket, foglaljanak helyet az összes következménnyel. Ugyanaz az osztály rögtönzéskor az adott téma helyett egyazon verset írta le a lapra, bár egyesek még ezt is lepuskázták.
Egy TT. osztály viszont úgy próbált túljárni a tanár eszén, hogy a tanári széket az osztály közepére rakta, a padokat pedig úgy helyezték el a diákok, hogy a tanárnak mindenki
háttal ült. A tanár bejött „átérezte a helyzet lényegét” és beírt mindenkit hiányzónak…
Tréfaként.
Az írás a 2002–2003-as tanév I. számában jelent meg.
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VENDE ERNŐ

Temesvári sajtó

A megindulásuk után csakhamar megszűnt, jelentéktelen lapokat időrend szerint egyszerűen felemlítjük, a többit pedig a legszükségesebb adatok felsorolásával közöljük.
– Temesvár első lapja 1771-ben jelent meg Intelligenzblatt1 címen, Heimerle Mátyás nyomdász kiadásában, hetenként egyszer.
– 1781-ben Temesvarer Zeitung politikai hírlap. Kiadó Trattner János Tamás. Rövid ideig élt.
– 1787-ben Temesvarer Merkur. Kiadó Eisenführer József. Rövid ideig állott fenn.
– 1805-ben Temesvarer Wochenblatt. Kiadó ifj. Jónás Lajos. Szintén rövid életű volt.
– 1809-ben Tagesbericht. Kiadó Klapka József. Rövidesen megszűnt.
– 1828-ban Banater Zeitschrift. Kiádó ugyanaz. Ugyanaz évben megszűnt.
– 1830-ban Thalia. Kiadó Klapka József.
– 1831-ben Temesvarer Wochenblatt. Kiadó Beichel József. 1840-ben szűnt meg.
– 1840-ben Temesvarer Wochenblatt. Kiadó ugyanaz. 1849-ig állott fenn. Szerkesztők Klapka
József, Beichel Károly, Wachtel Dávid dr., Stokinger Mór, Feldinger G. dr., majd Hirschfeld
Károly.
– 1848-ban indult meg Hazay Ernő kiadásában a Tagesanzeiger című első temesvári napilap,
de rövid idő alatt „felsőbb nyomás” következtében megszűnt. Ugyancsak ez időben indult meg
a Der Südungar Wachtel Dávid dr. szerkesztésében és kiadásában. Mint a Tagesanzeigernek, ennek is hazafias iránya miatt kellett megszűnnie 1848 október végén.
– 1849-ben Temesvarer Anzeiger. Kiadó Beichel József. 1851-ben megszűnt.
– 1851-ben Euphrosine. Szerkesztő Feldinger G. dr. Fél évig állott fenn.
– 1851-ben Banater Courir. Kiadó Beichel, szerkesztő Feldinger. Csak néhány száma jelent meg. Folytatása a Banater Telegraph. 34 száma jelent meg.
– 1851-ben Landes-Gesetz und Regierungsblatt hivatalos lap: 1860-ig jelent meg.
– 1852-ben indult meg a Temesvarer Zeitung című napilap. Szerkesztője 1860 végéig Flatt
András volt és a lapot a cs. kir. fiók-államnyomda nyomta. Ez az újság a Szerb Vajdaság és a
Temesi Bánság kormányának hivatalos lapja volt 1860-ig, vagyis a visszacsatolásig.
1Újabb

kutatások szerint az első lap valóban 1771-ben jelent meg Temesváron, de a címe nem Intelligenzblatt lehetett
– amelyről Berkeszi korrekt módon megjegyzi, hogy egyetlen példányát sem sikerült felkutatnia. Mai források szerint az első, 1771-ben megjelent lap a Temeswarer Nachrichten volt. Lásd: Glavan Ciprian: Die deutschsprachige
Presse aus dem Banat. 1771–1867. Doktori disszertáció. Részlet belőle: C. Glăvan: Premisele, geneza și evoluția
presei de limbă germană din Banat între anii 1771–1867. In: Analele Banatului. Arheologie-Istorie, 2011.
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Ez volt itt az első politikai napilap. 1861 elején, amikor a lap megszűnt hivatalos közlöny lenni, Hirschfeld Károly lett a tulajdonosa és szerkesztője, míg 1864 végén Uhrmann Márton vásárolta meg. 1866 november 1-én Niamesny Mihály ügyvéd, a kereskedelmi és iparkamara titkára
lett a szerkesztő, 1867 április 30-ig, amikor Strasser Albert váltotta fel, de ugyanez év november
3-tól már maga Uhrmann szerepel szerkesztőként, de csak egy hétig, mivel november 11-én
már Zilahy Pál dr. bécsi újságíró volt a szerkesztő 1868. augusztus 30-ig, utána ismét Uhrmann,
de már december 15-től Blau Manó, egész 1870 augusztus 15-ig, amikor Silberstein Eötvös
Adolf, a kiváló író vette át helyét és maga mellé vette Sternberg Adolfot, a Pester Journal egykori szerkesztőjét. E lapnak ez idő tájt Török János, a későbbi polgármester és budapesti főkapitány is munkatársa volt. Sternberg 1882 őszig maradt a lap élén. Időközben a lap Uhrmann
leányára, majd általa férjére, Heim Antalra szállott. Sternberg távozása után Vaisz Lajos egy
évig, Eichner S. tíz hónapig, Bolgár Ferencz két hónapig, Schmidt Norbert egy évig és Weiszberger Manó két hónapig szerkesztette a lapot. Utána 1886. szeptembertől 1867. márciusig ismét Sternberg következett. Időközben Heim megvette a Südungarischer Lloyd című napilapot, és
azt lapjába olvasztotta, az egyesült lap szerkesztésével pedig Barát Ármint bízta meg. 1891
elején ünnepelte 40 éves jubileumát. Mikor Barát Ármin a Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök meghívására átvette a sajtóiroda vezetését, Kácser Romulus lett a lap szerkesztője.
– 1853-ban Kundschaftblatt. Kiadók: Hazay Márk és fia, Vilmos.
– 1853-ban Unterhaltungsblätter. Szerkesztette Hirschfeld Károly. A 26. számmal megszűnt.
– 1861-ben Uhrmann Márton és Hazay Vilmos kiadásában és Gelich Richárd, a későbbi
honvédtábornok szerkesztésében indult meg a hetenként háromszor megjelent Grenzbote politikai lap, melyet azonban a provizórium alatt a helytartótanács hazafias iránya miatt betiltott.
– 1862–1866 között Temesvarer Woehenblatt. Kiadók: Förk és Steger. Szerkesztő Förk Károly
Gusztáv.
– 1867-ben Banater Chronik. Szerkesztő Hirschfeld Károly.
– A Neue Temesvarer Zeitung politikai napilap 1868 január 1-én indult. Szerkesztői: 1868-tól
1882 júniusig Strasser Albert, utána Reische Frigyes 1887. november 13-ig, majd Guidkovszky
Kornél 1892. november 1-ig, őt követte Dévay Ferencz, most Lovas Antal a szerkesztője. Kiadói:
1881-ig Förk és társa, utána a cégtárs, Steger Ernő, azután ennek utódai, Lovas Antal és Strobl
Dezső. E lap 1882. november 29-től 1884. december 31-ig naponként kétszer, reggeli és esti lapként jelent meg. Melléklapjai: az Illustrirtes Familienblatt, a Sonntagsblätter és a Leuchtkugeln.
– 1868 és 1871 között Temesvarer Anzeiger. Kiadó Massner Gusztáv Ottomár.
– 1868-ban Temesvarer Zwischenakt. Kiadók Magyar testvérek. Néhány száma jelent meg.
– 1870–71-ben Temesvarer Sonntagsblatt. Kiadók: Diemer K. és Wallace Zsigmond dr. Rövid
életű volt.
– 1871-től 1873-ig állott fenn Strasser Albert szerkesztése alatt a temesvári szabadkőmíves páholy Union című hivatalos lapja.
– 1871-ben Wochenkrebs heti élclap; csak fél évig jelent meg.
– 1872-ben Jugendbätter. Schäffer Károly kiadása és szerkesztése. Négy évig állott fenn.
– A Der Landbote című politikai hetilap 1872-ben indult meg. Alapította Grosz József dr.
1874-ben vált politikai lappá. 1876-ban a Hausfreund volt a melléklapja, 1895-ben pedig a Sonntagsfeier. Grosz 1877-ig szerkesztette, azután 1879-ig Wolafka Nándor dr., 1881-ig Palmer Má-
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tyás dr., 1883-ig Ochsenfeld Vendel, 1886-ig Ehling János, 1893-ig Blaskovics Ferencz, 1896-ig
Schlinger József és azóta Kraushaar Károly. Kiadói voltak Grosz Józsefen kívül, Mayr János,
utána Schlinger Jozsef és most Kraushaar Károly.
– Az Ungarische Biene, a délvidéki méhészegylet havi folyóirata, Grosz József dr. szerkesztésében és kiadásában 1873-ban indult. 1876-tól az egyesület lett a kiadója, szerkesztői pedig
báró Ambrózy Béla és Grand Miklós. Most Budapesten jelenik meg. Magyar kiadása is volt
1877-től, Magyar Méh címen.
– 1874–77 között Gasthofzeitung. Kiadók Bauer M. és egy társaság, szerkesztő Hirschfeld
és Bauer M.
– 1875-ben Temesvarer Wochenblatt. Szerkesztő Förk. Csak öt száma jelent meg.
– 1876-ban Temesvarer Volksblatt. Kiadó és szerkesztő Reiner Adolf. 20 száma jelent meg.
– A Die Posaune című illusztrált élclap, Mayerfi J. C. kiadó szerkesztésében 1876-ban indult.
Az álnév alatt lappangó Lechenmayer J. C. kiadó azonban lelepleztetvén, Knopf Dávid hordárt
jelentette be, és a lap címét Neue Posaune-ra változtatta. Az álnév használata miatt reá rótt büntetés után, 1879 végén a lapot beszüntette, de 1880-tól Posaune néven ismét megindította. Szerkesztőül dr. Peitsche álnév szerepelt. 1880-ban Lechenmayert kéthavi fogságra ítélték, ez alatt a
lap szünetelt, de április 1-én ismét megindult. Mostani kiadója és szerkesztője Jenkner Gusztáv.
– 1877-től 1882-ig kiadott Südungariseher Bote, kiadó-szerkesztő Reiner Adolf, előbb hetenként kétszer, majd négyszer és végül naponként jelent meg. Politikai lap volt.
– 1877-ben Der Hausfreund, 1878-ban szűnt meg. Szerkesztői Hetzl S., Wiener J. P. és Petrás.
– 1875-től 1888-ig Südung. Ackerbau-Zeitung, kiadó-szerkesztő Wettel F. J.
– 1880-tól 1887-ig Beamten-Zeitung kiadó-szerkesztő Berán Oszkár. A nagykikindai Tisztviselők Lapjába olvadt. 1891-ben a Községi közigazgatás új címet vette fel. Megszűnt 1891-ben. Csak
néhány hónapig állott fenn az 1880-ban Strasser Albert és Sternberg Adolf kiadók szerkesztése alatt megindult Die Laterne című élclap.
– 1881-ben Zeitschrift für Hausfrauen, kiadó Wettel F. J., szerkesztő Rosenfeld Mór. Hat
száma látott napvilágot.
– 1881-ben Der Sammler, kiadó-szerkesztő Förk.
– 1882-ben Banater Musik- und Sänger-Zeitung kiadó-szerkesztő Wetted F. J.
– A Temesvarer Lloyd című politikai napilap 1882 augusztus 1-én indult Strasser Albert kiadó
szerkesztésében, de 1882-ben a Südung Bote-val olvadt össze. A Temesvarer Llyod és a Südung.
Bote fúziójából keletkezett 1882 november 16-án a Südung. Lloyd politikai napilap. Kiadói és
szerkesztői Strasser és Reiner voltak, 1884-től azonban csak Reiner Adolf egyedül. 1885-ben a
lap Hössler Emilé lett, 1885-ben Barát Ármin lett a szerkesztő. 1887-ben Heim Antal vette meg a
lapot, és egybeolvasztotta aTemesvarer Zeitunggal, melynek szerkesztője szintén Barát Ármin lett.
– 1882-ben Temesvarer Mittagblatt. Rövidesen megszűnt. Szerkesztő Fulda János, kiadták
a Magyar testvérek.
– 1883-ban megjelent és megszűnt a Südung. Anzeiger, Klein. J. adta ki.
– 1884-ben Südung. Gewerbe-Zeitung. Kiadó Hössler Emil. Megszűnt.
– 1884-ben Temesvarer Tagblatt. Kiadó-szerkesztő Pelzer S. Megszűnt.
– 1885-ben Der Beobachter. Kiadó-szerkesztő Hössler Emil volt, Hetzl S. mellett. 1885-ben
Berán Oszkáré lett és Volkswirthschaft címen nemsokára megszűnt.
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– 1886–1888 között Südung. Bauer. Kiadó Reichrat József, szerkesztő Petrásch György.
– 1885-ben Südung. Presse, hetenként ötször megjelenő politikai lap. Kiadó-szerkesztő Reiner
Adolf. Csak néhány száma jelent meg.
– 1885–1894 között Romänische Jahrbücher. Kiadó Diaconovits Cornél, szerkesztő Branisce
Valér.
– A Neuer Landbote hetilap 1886-ban indult. Kiadó Reisz Aloizia, szerkesztő Kádár Antal volt.
1887-ben Der Freimüthige Landbote lett belőle. 1887-ben Kádár lett a tulajdonosa is, és 1888ban politikai lappá vált. 1888-ban címe Der Freimüthige-re változott. 1893-ban Blaskovics Ferencz lett a tulajdonosa és szerkesztője és most is ő vezeti a lapot, melynek melléklapja a „Sonntagsblatt”.
– 1886-ban Temesvarer Damen-Zeitung. Szerkesztője Dimitrievics Milos, kiadója pedig Hössler Emil.
– 1887-ben Temesvarer Tagblatt. Kiadó Aranyossy L. és társa, szerkesztő Berán Oszkár, csak
1887-ben jelent meg.
– Az Ung. Rosen-Zeitung-ot 1887-ben Kaufmann Ernő dr. alapította, 1893-ban eladta Mühle
Vilmosnak, 1896-ban szűnt meg.
– 1888-ban indult meg a Neue Südung. Zeitung politikai napilap. Előbb naponként kétszer.
Kiadó a Délmagyarországi nyomda és kiadói szövetkezet volt, utána rövidesen Reische Frigyes, egyszersmind a szerkesztőség főnöke, a felelős szerkesztő pedig Tofis Mór. Megszűnt.
– 1888-ban indult és szűnt meg a Das Freie Wort. Kiadó Hetzel S., szerkesztő Strasser Albert.
– 1889-ben Der Ung. Landwirth, előbb Volksfreund címen. Szerkesztő és kiadó Kraushaar
Károly. Megszűnt.
– A Südungarische Reform politikai napilap 1889-ben indult. 1893-ban naponként kétszer
jelent meg. Szerkesztője és kiadója kezdettől fogva ifj. Steiner Károly. 1898-ban melléklapja
lett az Unsere Gesundheit. Jelenleg szerkesztőtulajdonosa Steiner Ferencz volt orsz. képviselő,
ki a lapot fivérének 1907-ben történt halála után átvette és ugyanabban a független politikai
szellemben vezeti tovább.
– 1889-ben megindult és megszűnt Der Pantoffel élclap, kiadó-szerkesztő Rácz J. F.
– 1890-ben jelent és szűnt meg a Frauenzeitung, míg a Der Rathgeber című mezőgazdasági
lap, mely Lechenmayer kiadásában, Lang Mátyás szerkesztésében 1891-ben indult, 1892-ben
már szintén megszűnt.
– 1893-ban St. Gerardusblatt, 1898-ig élt, kezdetben Magyary Pál szerkesztése alatt, majd a
Landbote melléklapja lett, előbb Schlesinger József, majd ismét Magyary szerkesztő alatt, 1898-tól
ismét önálló lap lett, amikor Kramp János volt a kiadója, 1898-ban megszűnt. Hasonló irányú
volt az 1894–97 között fennállott Seelentrost. Kiadó-szerkesztő Engels János dr. Magyar kiadása a Lelki Vigasz volt.
– A Volkswille című heti munkáslap 1894-ben indult. Kiadó és szerkesztő Blum Róbert volt.
Most Bauer György a szerkesztő és Spielmann Károly a kiadója.
– 1895-ben indult és szűnt meg a Der Schalk élclap, szerkesztő Graef János. Ennek magyar
fordítása az Élczlapok, kivonata a Der Kobold.
– 1897-ben Handel u. Gewerbe, szerkesztő Kácser Romulus.
– 1898-ban Fortuna. Kiadó a Fortuna váltóüzlet, szerkesztő Hartmann A.
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– 1898-ban Das Freie Wort. Kiadó-szerkesztő Novotny József. Megszűnt.
– Az első temesvári magyar lap a Delejtű volt, 1858-ban indult meg és 1861-ig állott fenn.
Minden kedden jelent meg. Kiadója és szerkesztője Pesty Frigyes volt, 1861-ben a szerkesztést Öttevényi vette át, 1861-ben pedig Hazay Vilmos lett a kiadó. Hazafias iránya miatt 1860.
szeptember 1-én Pestyt és Hazayt elfogták és Josefstadtban elzárták. Többhavi szünet következett, de 1860-ban Pesty ismét megindította lapját, 1861-ben Pesty orsz. képviselővé választatván, Öttevényi vette át a szerkesztést, utána pedig Hazay, míg 1861. július 23-án megszűnt.
– Néhány esztendő múlt el, míg 1869-ben ismét megindult egy magyar lap. Ez is csak egyházi havi folyóirat volt, Csanád címen, melyet Kun László alapított. A második évfolyamtól
Csiky Gergely dr. volt a szerkesztője.
– 1870-ben Gazdasági Értesítő, a gazd. egyesület közlönye. Kiadó-szerkesztő Mokry István, 1872 végén megszűnt.
– A Történelmi Adattár havi folyóirat, Ortvay Tivadar és Szentkláray Jenő kiadásában és
szerkesztésében, 1871-ben indult és 1874-ben szűnt meg.
– Ezt követte 1872-ben az Ormós Zsigmond kezdeményezésére alakult Temesi Lapok politikai napilap, 1874-ig Kakujay Gyula dr., azután rövid ideig Löszek Mihály, majd Tácz József
és 1874. november 18-tól 1875. április 30-ig Vuchetich Endre, utána ismét Tácz, 1878-tól 1880ig S. Sallay Jenő szerkesztette, 1880 október 17-én Délmagyarországi Lapok lett a neve és Aldor
Imre a szerkesztője 1887-ig, utána Magyar S. és július 22-től Tábori Róbert, 1887. október 4-én
Délmagyarországi Közlöny címet vette fel. Táborit 1890. június 1-én Lendvai Miklós követte, a kiadók a Magyar testvérek voltak 1894-ig, amikor Csendes Jakab lett a kiadó, 1896-ban pedig
Lendvai Miklós és Sándor. Miklós 1912-ben történt elhunyta óta Osztie Andor a szerkesztő.
– A Történelmi és Régészeti Értesítő, a Múzeumtársulat közlönye, 1875-ben indult. Évenként
négy füzet jelent meg belőle. Szerkeszti a mindenkori főtitkár. Jelenlegi szerkesztője Berkeszi István.
– A Természettud. Füzetek, a Délmagy. Természettud. Társulat közlönye 1877-ben indult.
Szintén 4 szám jelenik meg belőle évenként. Megelőzte az Évkönyv. Azelőtt 6 füzet jelent meg
belőle évenként. Mostani szerkesztője Steiner Vilmos dr.
– A Magyar Méh, mint már említettük, az Ungarische Biene fordítása volt, és 1877-tól 1884ig állott fenn. Most Budapesten jelenik meg.
– A Délmagyarországi Tanítóegylet közlönye 1879-től 1882-ig állott fenn, és kétszer havonként jelent meg. Szerkesztő Elemy Sándor.
– 1878-ban indult a Havi Közlöny, az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság köréből. Szerkesztő és kiadó Tokody Ödön volt, most pedig Kováts Sándor dr.
– A Temesvidéki Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1880-1882-ben jelent meg kéthavonként
egyszer, Kecskés Sándor szerkesztésében.
– A Délibáb ifjúsági folyóirat 1881-1882-ben jelent meg havonként kétszer, Löwy Miklós
szerkesztésében és ifj. Magyar Dávid kiadásában.
– 1882-től 1884-ig állott fenn Weninger János kiadó szerkesztése alatt a Temesvári Hírlap
című humorisztikus hetilap.
– Rövid időszaki közlöny volt az 1886-ban megjelent Napi Közlöny, mely a Magy. Orvosok
és Természetvizsgálók az évi nagygyűlése alkalmából jelent meg.
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– 1886–1887-ig jelent meg az Egyesüljünk hetilap, bírósági végrehajtók számára. Kiadója
Bossányi József, szerkesztő id. Gyertyánffy Béla volt.
– A Temesvári Hírlap című képes hetilap 1886–87 között állott fenn, és az előbbi hasonló
nevű lapnak volt a folytatása. Szerk. tulajdonosa Weninger János volt.
– 1886-tól 1888-ig jelent meg a Bölcsészeti Folyóirat negyedévenként, előbb Kiss János dr.
és Palmer Mátyás, majd egyedül Kiss szerkesztő és kiadásában.
– A Rózsa-Újság a Rosen-Zeitung-nak volt a fordítása.
– Alig néhány száma jelent meg az 1887-ben megindult Délmagyarország című lapnak.
– A Délvidéki Törv. és Közig. Ertesítő heti közlöny csak 1891–92-ben jelent meg, Steiner Adolf
dr. és Dobrov Ede dr. szerkesztették.
– 1891–1893 között jelent meg a Délvidéki Szemle. Kiadó-szerkesztő Weninger János volt.
– 1893–1896 között állott fenn a Délvidéki Ellenőr, kiadó-szerkesztő Steiner Ferencz volt.
Előbb hetilap volt, 1894-től hetenként kétszer, 1895-től pedig háromszor jelent meg. Az
orsz. nemzeti párt orgánuma volt.
– 1894-ben: az Állatvédő. Az Á.-Egyesület hivatalos lapja. Szerkesztői voltak az elnökök
és titkárok. Megszűnt.
– 1894-ben: Szt.-Gellértlap. Kiadó-szerkesztő Magyary Pál. Megszűnt.
– 1894–1897-ig: Lelki Vigasz. Kiadó-szerkesztő Engels János dr. Német kiadása a Seelen-Trost.
– 1895-ben: Gyorsírászati Hírlap. Szerkesztő Rosenthal Mór. 16 száma jelent meg.
– 1895-ben: Élczlapok. Szerkesztő Gref János. Ennek kivonata volt a Kópé.
– 1895–1897-ig: Velocitas sportközlöny. Szerkesztő Neuhausz Ernő.
– 1896-ban: Délvidéki Turista. Szerkesztő Erdélyi Károly dr.
– 1896-ban: Hétfői Lapok. Kiadó volt az Unió nyomda, szerkesztő Lányi Zsigmond.
– 1896-ban Délvidéki Tanügy, a Délmagyarországi Tanító-Egylet közlönye. Szerkesztő Reitter
Ferencz. Megszűnt.
– 1897-ben: A Zuhany élclap. Kiadó: Korger Károly, szerkesztő Török István.
– A Városi Közlöny hivatalos folyóirat 1898. január 15-én indult. Megjelent minden hó. 15-én.
Szerkesztette a mindenkori főjegyző, jelenleg Geml József kir. tan.
– 1898-ban: Délvidéki Sport. Szerkesztők: Neuhausz Ernő és Osztie Andor. Megszűnt.
– 1898-ban: Temesvári Napló napilap. Kiadó Klein Nándor, szerkesztő Reiner Adolf. Két hónap után megszűnt.
– 1898-ban: Temesvári Naplók. Hetilap: Kiadó-szerkesztő Dereztye György Miklós. Néhány
száma jelent meg.
– 1898-ban: Közgazdaság. A gazd. egyes. hiv. közlönye. Szerkesztő Lendvai Miklós. Megszűnt.
– A vegyes, magyar és német nyelvű lapok közül 1886-ban jelent meg a Kiállítási Lap. Kiadók Magyar testvérek, szerkesztő Stumpfoll Ede. Egy száma jelent meg.
– 1886-ban: Útmutató. Wegweiser. Kiadó Fried Lipót. Csak egyszer jelent meg.
– Tisztviselők Lapja, lásd Beamten-Zeitung alatt.
– Continent. Mellékcíme: Központi Értesítő. 1885-1895 között jelent meg. Kiadó-szerkesztő
Kollmann Rudolf.
– 1891-ben: Temesvári kiállítási közlemények. Kiadó-szerkesztő Strasser Albert. 25 száma jelent meg.
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– 1891–92-ben. Délmagyarországi Pinczér-Ujság. Kiadó-szerkesztő Muzsaly Béni.
– 1892-tól 1896-ig: Herculesfürdő. Hivatalos közlöny. Szerkesztette Brettner Ernő, Uhrmann
H. és Morvin Frigyes.
– 1894–1895-ben: Kereskedők Lapja. Egyleti közlöny. Szerkesztő Tedeschi János.
– 1895–1896-ban: Papyrus szaklap. Kiadó-szerkesztő Rácz F. János.
– 1896-ban: Magyar Hirdetési Újság. Kiadó-szerkesztő Grosz Jakab.
– 1896-ban: Temesvári Lakáshirdető. Kiadó-szerkesztő Lechenmayer Károly.
– A román nyelvű lapok között 1874–75-ben állott fenn a Priculiciu élclap. Kiadó-szerkesztő
Rotariu Pál.
– 1876–78 között: Higiena si Serl'a. Kiadó Negrutiu N. F., szerkesztő Vasiciu P. dr.
– 1880–1894-ig: Luminatoriul, politikai lap. Kiadó Dregics Mellett, szerkesztő Rotariu Pál.
– 1885-ben: Timisiana. Kiadó-szerkesztő Pakatian V. Tivadar. Megszűnt.
– 1886-tól 1892-ig: Gazeta Poporului. A Timisiana folytatása. Kiadók és szerkesztők Pakatian V.
Tivadar és Kosariu Miklós.
– 1886–1887-ig: Advocatul Poporal. A Luminatoriul melléklapja.
– 1891-ben: Satenul. Kiadó-szerkesztő Andreesku E.
– 1894–98: Dreptatea. Politikai napilap. Szerkesztő Branisce Valér dr., Candrea György,
Voniga Döme, majd Trif Aurél.
– 1894–98-ig: Foaia de Dumineca. Politikai hetilap, szerkesztői a Dreptatea szerkesztői.
– 1895-ben: Controla. Politikai lap, hetenként kétszer jelent meg. Kiadó-szerkesztő Barcian
János V. Megszűnt.
– A szerb nyelvű lapok2 közül 1851-ben indult meg a Južna Pčela. Kiadó-szerkesztő Medakovic Milodár. 1852-ben megszűnt.
– 1878–80-ig: Narodni Glasnik, politikai lap. Szerkesztő Jovanovits Pál
– 1880-ban: Smotra. Kiadó Jovanovits, szerkesztő Markovits Nikola. Megszűnt.
Az ezeken kívül időközben megindult és megszűnt lapok még:
– Zorile. Hetilap. Kiadó-szerkesztő Indrescu Ábrahám.
– Humoristische Marken-Zeitung. Havi folyóirat. Kiadó-szerkesztő Berey István.
– Raiffeisen Bote. Szaklap. Kiadó-szerkesztő id. Anheuer János.
– Temesvári Lakáshirdető. Forgalmi közlöny. Kiadó-szerkesztő Szőlősi Ármin.
– Levélbélyeg Tőzsde. Heti szaklap. Kiadó-szerkesztő Ürményi Dezső dr.
– Világpostabélyeg-hirlap. Kiadó-szerkesztő Abonyi Zsigmond.
– Az Orvos. Heti szaklap. Kiadó-szerkesztő Roth Kálmán dr.
A már fölsoroltakon kívül időközben megindult és fennálló lapok:
– Temesvarer Volksblatt. Politikai napilap. Kiadó-szerkesztő Kastriener Samu.
– Temesvári Hirlap. Politikai napilap. Kiadó-szerkesztő Pogány Mihály.
– Temesvári Újság. Politikai napilap. Kiadó Lotter Ferencz, szerkesztő Schweiger Béla dr.
– Die Zeitung. Politikai napilap. Kiadó Lotter Ferencz, szerkesztő Kartjé Mihály.
– Deutsch-Ungarischer Volksfreund. Politikai hetilap. Kiadó Schmidt Fülöp, szerkesztő ifj.
Herber József.
2A

mai kutatások kimutatták, hogy a Vende Ernő-féle listában vannak hibák, elírások, többek között két nagyon
fontos szerb lap, a Zemaljsko-zakonskij (1851–1857) és a Svetovid (1852) is kimaradt.
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– Temes megyei Hivatalos Lap. Hetilap. Kiadó a vármegye, szerkesztő Tőkés István dr.
– Plugarul roman „Babu Izatului” élclap, melléklettel. Hetilap. Kiadó, illetve szerkesztő Mitru
Miklós.
– Színházi Ujság. Kiadó-szerkesztő Vuchetich Endre és Juhl Marczel.
– Kath. Egyházi és Zeneközlöny. Havi közlöny. Kiadó a Czeczilia-egylet, szerkesztő Járosy
Dezső.
– Von der Heide. Folyóirat. Kiadó-szerkesztő Orendi Hommenau Viktor.
– Temesvári Színház. Kiadó Csendes Lipót, szerkesztő Osztie Andor.
– Revista Preoţilor. Lelkészek lapja. Kiadó-szerkesztő Voniga Dávid.
– Az Erdő. Szaklap. Kiadó-szerkesztő Török Sándor.
– Orsz. Hirdető Ujság. Hetilap. Kiadó-szerkesztő Király Miklós.
– Bios. Havi folyóirat. Kiadó a Bios-szövetkezet, szerkesztő Ajváz, Szvetozár.
– Az Ördög. Heti élclap. Kiadó-szerkesztő Muresián Döme.
– Az Utazó. Havi szaklap. Kiadó a Délmagy. Utazók Egyesülete, szerkesztő Leipnik Adolf dr.
A szöveget a korabeli helyesírás szerint közöltük (Vende Ernő 1861–1933 között élt).
Szemelvények az egykori Temesvári Hírlapból

A legelső szám fejléce

Útjára bocsátották a lapot

A divat is helyet kapott az Asszonyok Hírlapja rovatban (1933)
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Néhány fotó a Temesvarer Zeitung kapcsán

A lap megjelenésének 80. évfordulóját köszöntő írók aláírásai

Gyászjelentő

Lovas Antal haláláról a Temesvarer Zeitungban
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Könyvészet Puskel Péter helytörténeti kutató, publicista írásaihoz
1. Az Alföld régiós szerepe – Az első fajsúlyos vidéki napilap

– EDVI ILLÉS LÁSZLÓ: Huszonöt év egy magyar lap életében. Az Alföld első huszonöt-évi folyama.
Arad, 1886. IX–X.
– FLEISZ JÁNOS: Város, kinek nem látni mását. Nagyvárad, é.n.
– DR. KOVÁCH GÉZA: Az Alföldben megjelent történelmi tematikájú írások. Kézirat.
– KÓKAY GYÖRGY – BUZINKAY GÉZA – MURÁNYI GÁBOR: A magyar sajtó története. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége – a Bálint György Újságíró-iskola kiadása. Budapest, é. n.
– LEHOCZKI ATTILA: Újságírás a Maros partján. In: Arad és a Kölcsey Egyesület a Bánság
és a Partium határán. Arad, 2014.
– MÁRKI SÁNDOR: Arad vármegye és Arad Szabad Királyi Város története. II. Arad, 1895.
– PUSKEL PÉTER: 150 év a Gutenberg-galaxison. Irodalmi Jelen Könyvek, Arad, 2011.
– Romániai Magyar Irodalmi Lexikon I. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981.
– Az Alföld 1861–1898 között megjelent lapszámai.
2. Az erdélyi magyar közírás apostola, az írott gondolat művésze

– Az erdélyi ildom: In: Újságíró Almanach, Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságíró Központi szervezete. Kolozsvár, 1930.
– Az erdélyi út (Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta: György BélaMúzeumi füzetek 11. Székelyudvarhely, 1995.
– PUSKEL PÉTER: Spectator a hídverő, Spectator, a levélíró, Spectator, az aradi közíró. In: Arad
marad, helytörténeti tanulmányok – könyv. Arad, 1995.
– PUSKEL PÉTER: Publicisztika és irodalom a kisebbségi lét első évtizedében Aradon. In: Arad és
a Kölcsey Egyesület a Bánság és a Partium határán-tanulmánykötet.
– Rendkívüli Újság, Erdélyi Hírlap, Aradi Hírlap, Hírlap.
A jelenlegi számban megjelent fotókért…
…köszönettel tartozunk Bartha Csabának, Fall Ilonának, F.R.M.-nek, Makkai Zoltánnak,
Pataki Zoltánnak, Puskel Péternek, Szekernyés Jánosnak és Ujj Jánosnak.
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