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A zentai sajtó története 

Csírák és gyökerek 

A Magyar Irodalmi Lexikon III. kötetét felütve megtudhatjuk, hogy a saj-
tó szó a német eredet ű  „prés" (Press) régebbi magyar szinonimájaként nemcsak 
a könуvm-omtatásra szolgáló egyszer ű  gép neve, hanem a tol/ szóhoz hasonlóan, 
amely jelentésátvitellel acél-, tölt ő-, sőt golyóstollat is jelent , a „prés" alól kike-
rült nyomtatványokat, széles körben viszont leginkább id őszaki sajtótermékeket, 
elsősorban hírlapokat jelent. 

Az Új Magyar Lexikon szerint a sajtó „a iegfon[osabb politikai propa-
gandaeszköz , a tudományos és kulturális eredmények s a legkülönfélébb ismere-
tek publikálásának hatékony eszköze, a közvélemény fontos irányítószerve". Lenin 
.,kollektív o гgaп izátornak . kollektív agitátornak és kollektív propagandistának" ne-
vezi. S noha a sajtót története folyamán gyakran marasztalták el, egyetlen politi-
kus (sem jobb -, sem baloldali ) nem vonta kétségbe a tájékoztatásbán , a közvéle-
mény formálásában rendszeres és gyakori megjelenése által betöltött szerepét. 

A sajtó értéke. gyakorlati haszna az információnyújtás. Információra, é гtesü-
lésre ugyanis létfennt аrtása érdekében minden él őlénynek szüksége van. Az éle-
lemszerzésre. a lét- és fajfennta гtás szempontjából hasznos vagy á гіalmas környe-
zeti ténye -nőkre vonatkozó é гt stО lések, a biölógiai létezés kezdetleges fokán álló 
élőlényekhez is eljutnak , a fejlődés során ezt a mind számosabb és egyre bo-
nyolultabb érzékszervek fogják fel és közvetítik. A valódi, társadalmi értelemben 
vett információn azonban nem az egyéni érzékelést , hanem az egyedek közötti 
értesüléscserét , a hasznos információk kölcsönös átadását énjük . Nos . hát , erre is 
van példa , akár a rovarvilágban is: gondoljunk csak a méhek sajátságos hírköz-
lési módszerére , a táncra . amellyel közölni képesek egymással az_ élelemforrást 
jelentő  virágmezők irányát ćs távols<иgát. 

Eleinte ennél az ember s -iámára sem jelentett többet a mozdulatok, hang-
jelek útján történ ő  információcsere . Ám a beszd, majd az írás megjelenése után 
a közlésre érdemes é гtesülések egyre differenciáltabbákká váltak, már nem csu-
pán az élelem megszerzésére és a veszély elhárítására irán}vltak , hanem térben 
vagy időben távoli eseményekről adtak hírt. Amikor megjelent a nem egyetlen, 
hanem számos egyénnek szánt ćs írásban közölt, közérdekű  hír, akkor jött létre 
csirájában a sajtó. 

Persze csak képletesen , hiszen sajtóprésrő l , nyomtatásról még sz_ó sem le-
hetétt , hiszen aszóban forgó első  „sаjtótermékek" az ókori Róma fórumán kifüg-
gesztett kéziratos Adta Diurna Yopu/i Ron,mni a szenátusi és főpapi rendeletek 
mellett eseményekrő l , kinevezésekről , háborús hírekrő l , ünnepségekrő l , játékokról is 
tájékoztatott .  Az  újság azonban a közеpkorban megjelenő  polgárságot tekintheti 
szellemi atуjának . A kereskedők által létrehozott kéziratos levélújság már távoli 
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vidékek híreit adta tudtul, rendszeres pontossággal az arra igényt tahóknak, a 
XVI. században már el őfizetés útján. 

A nyomda megjelenése nemcsak a lapok példányszámát, hanem jelent ősé-
gét is megsokszorozta. A hírlapírás a XVII. század folyamán gyorsan elterjedt 
egész Európában, sőt a XVIII. század els ő  évtizedének közepéig már az Újvilág-
ba is eljutott. A francia forradalom évében (1789) Franciaországban 140 napi- és 
hetilap, egy évre rá újabb 140 jelent meg. 

A török uralom alól azonban éppen hogy csak felszabadult vidékünk, úgy 
látszik, a civilizált Nyugattól még Amerikánál is távolabb esett, mivel az els ő  
magyar nyelvű  hírlap, a pozsonyi, Magyar Hir,nondó is csak a század vége felé 
(1780-ban) jelent meg. Zágrábban már 9 ,évvel korábban adtak ki lapot, de latin, 
később pedig német nyelven. Bár nincs kizárva, hogy hírlap azért el őbb is került 
Zentára, hiszen II. Rákóczi Ferenc délvidéki hadjárata során ját városunkban 
(emlékirataiban meg is jegyzi, hogy Zentánál a lóitató vödröt sem lehet megme-
ríteni a Tiszában anélkül, hogy halat ne mernének ki vele), s az ő  táborába 
mégküldhették a Mercurius Hungaricust, vagyis a Magyar Merkúrt, amelyet a fe-
jedelem latin nyelven adatott ki a külföld tájékoztatása végett a magyarországi 
kuruc-labanc háború eseményeir ől. . 

Hogy a következő  másfél évszázad folyamán Bécsben, Pozsonyban és Pest-
Budán megjelent egyre szaporodó német és magyar lapok közül` mi kerülhetett 
vidékünkre, azt még találgatni sem tudjuk. Valószín űnek tartjuk azonban, hogy a 
XIX. század els ő  felében megjelent számos hírlap, folyóirat közül egyikre-másikra 
helvségünk kisszámú értelmiségének néhány képvisel ője igényt tartott. Különösen 
a polgári reformkor politikai harcai idején, amikor csírájában Zentán is létrejött 
a polgári társadalom. 

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy Zenta a XVIII. század ele-
jén szerb, a múlt században pedig vegyes lakosságú város volt, s az itt él ő  jó-
módú szerb polgárok és földbirokosok a magyar sajtónak is lelkes támogatói és 
előfizetői voltak, feltételezhet ő  tehát, hogy szerb nyelve lapok is kerülhettek 
Zentára. Nem valószín ű  ugyan, hogy az 1791-92-ben Bécsben megjelent els ő  
szerb lapnak, a Serbskija Povsednevnija Novini-nek egyetlen példánya is eljutha-
tott volna hozzánk, ám a Kragujevacón 1834-ben indult és egészen 1918-ig 
megjelenő  Novine Srbske később Srbske Novine —számaira már akadhatott 
nálunk is előfizető . A század második felében pedig virágzásnak indult szerb és 
horvát hírlap- és folyóirat-kiadás — ekkor vált Ujvidék,a Szerb Matica és az els ő  
Szerb Népszínház székhélye, irodalmi központ igazi „szerb Athén"-né — bizonyára a 
zentai szerbség körében is lelkes páholókra akadt. 

Így kezd ődött 

Az 1867. évi kiegyezés nagy változást hozott az akkori Magyarország —
amélynek Vajdaság is része volt — politikai és gazdasági életében. Az osztrák-
magyar nagytőkének és nagybi пΡoknák ez a megegyezése, amely a nincstelen 
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munkásosztály és a szegényparasztság , de főleg a jogfosztott nemzetiségek rová-
sára történt , lehetővé tette az ország polgári-t őkés fejlődését , bizonyos mérsékelt 
társadalmi haladást (amennyire azt a liberális polgárság hasznosnak és szüksé-
gesnek ítélte meg), valamint az ipari és mez őgazdasági munkások fokozott ki-
zsákmányolásán alapuló jólétet. 

Persze , az akkori nagy örđmmámorban csak kevesen látták tisztán a hely-
zetet , de ezek közé a kevesek közé tartozott nagy költ őnk , Ady Endre , aki a kort 
a következőképpen jellemezte: 

„Piros borával megint itatott 
VáмΡnegye bálján jókedvű  alispán, 
Mindenki támadt, élt és szabadult, 
Csak. a plebs nearadt egvedül a listán." 

(Kétféle velszi bárd) 

A gazdasági konjunktúra által lehet ővé vált városunk polgárainak pénz-
ügyi gyarapodása is, és ez megteremtette a feltételeket egyrészt a helység urba-
nizálódására , másrészt a szellemi élet megpezsdülésére . A századfordulóig terjed ő  
bő  negyed század alatt Zenta többet fejl ődött mint addigi , immár 650 éves tör-
ténelme során . E rövid idő  alatt új városháza , iparvállalatok és pénzintézetek 
egész sora jött létre , vágóhíd , vásárcsarnok épült , impozáns középületek emelked-
tek, hidat vertek a Tiszán (igaz, először nem valami időtálló anyagból , csupán 
fából ), majd rakpartot , kikötőt , vasutat és végül közvilágítást kapott a város. Az 
anyagi javak gyarapodását a szellemieké is követte : gyors fejlődésnek indult az 
oktatásügy , ezt jelzi a polgári iskola és a gimnázium megnyitása , míg az egész-
ségügyi-népjóléti létesítmények közül a közkórház , a szegény- és árvaház , az üdü-
lési célokat szolgáló Epreskert , majd a Népkegy , valamint a környékbeli kirándu-
lóhelyek (Eugen-sziget . Keresztes ) jöttek létre. 

A kor szellemének megfelel ően a lelki szükségletek kíelégítését célozta, a 
két római katolikus templom és a zsinagóga felépítése , továbbá az úri vendég-
lők, köztük a Royal szálló és kávéház_ megnyitása . A művelődési élet fellendülé-
sét a különféle klubok (körök ), társaságok , műkedvelő  dalárdák és színkörök ala-
kulása is jelzi . A szabadabbá vált politikai élet következményeként megindulnak 
a pártharcok is; Zentán főleg két polgári pái : a kormánypárt és az ellenzék (a 
67-es és a 48 -as párt ) harcainak lehetünk tanúi ; a szocialista pá п  az évszázad 
utolsó éveiben jut itt el őször szóhoz. 

Ebben á megpezsdült , városiasodó légkörben már kialakult a tájékoztatás 
iránti igény , egyre gyarapodik az országos hírlapok zentai el őfizetőinek a száma, 
már csak egy helyi hírlap megjelenése hiányzik , hogy tájékoztassa a közügyek 
és a helyi események iránt egyre nagyobb érdekl ődést mutató olvasóközönséget. 
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Viharos pirkadat 

A Zentán megjelent hírlapok hosszú sorát a Zentai Favelő  nyitja meg. A 
helyi Történelmi Levéltár újság- és folyóirat-g}űjteményében fellelhet ő  legkorábbi 
szám az 1879. szeptember 14. dátumot viseli, és fejlécén az I. évfolyam 1. szám 
adatot tünteti fel. Csakhogy Czehe Gy őző  laptulajdonos és felelős szerkesztő  be-
vezető  vezércikke (a lap vezércikkei cím helyett a megírás keltét tüntetik fel, a 
szóban forgó a „Zenta, szept. 12."-t) a következ őket adja tudtunkra: „Négy éve 
múlt, hogy Vida Sándor társaságában ugyanezen cím alatt az els ő  helyi lapot 
megindítottam." 

A főszerkesztő  állítása szerint tehát az els ő  zentai újság a hetenként egy-
szer megjelenő  Zentai Figyelő  „helyi és vidéki érdek ű  társadalmi, közművelődési 
és közgazdasági hetilap" volt. Ennek számai egyel őre még nem kerültek el ő , ám 
tudornásunk van . megsz űnésének eléggé viharos körülményeiről. Joca Vujić  közis-
mert zentai irodalombarát és m űpártoló gуííjteményében ugyanis fennmaradt né-
hány korabeli röplap, amelyeknek alapján a szerkeszt őség és a helyi hatóságot 
képviselő  polgármester közötti afié гі  rekonstruálni lehet. 

A Zentai Frgyeiő  méiveи  tiszte/t e/бј zetőihe; címzett röplapból arról érte-
sülünk, hogy — mint azt Vida Sándor, a lap felel ős szerkesztője és Czehe Győző  
főmunkatárs írják — „Jankovich Aurél polgármester úr, ki lapunknak, mint a vilá-
gosság terjesztőjének kezdettől fogva engesztelhetetlen ellensége vala, sötét tu-
datlanságában és bosszút lihegő  roszаkaratból" a lapszerkeszt ők által ázsiai 
ukáznak minősített 12/875 sz. rendeletével a lapot betiltotta. 

A teljes szövegében közölt rendelet a betiltás érveként azt hozza fel, hogy 
a „közérdekű  hetilap már megjelent 6-ik, 7-ik, 8-ik és 9-ik számú példányokban, 
eltérve az eredeti czéltól, politikai tárgyak közlésével foglalkozik; — anélkül azon-
ban hogy az ezen cselekményhez megkívántató törvényszabta feltételek 
teljesíttettek volna...". 

A betiltás alapjául az 1867-es kiegyezéssel ismét hatályba lépett 1848. évi 
„forradalmi" sajtótörvény azon 18. cikkének 30. §-a szolgált, amely politikai lap 
indítását, 10 000 forint óvadék letétbe helyezéséhez köti, ami viszont „a helyi s 
közérdekű , valamint szépirodalmi lapok"-ra feni vonatkozik. A polgármester által 
mondvacsinált indok az volt, hogy a lap inkriminált számaiban közölte a tör-
vényhatósági választásokra vonatkozó új rendeletek szövegét. 

A helyi lap híján most már röpiratokon folytatódó vitából kiderül, hogy 
honnan a polgármesteri ellenszenv a Figyelő  iránt. A „T. cz. Közönség!"-megszó-
lítású és 71 előfizető  által aláír (egyébként a polgármester védelmébe vev ő ) 
röpiratra válaszolva az immár betiltott lap felel ős szerkesztője és főmunkatársa 
a polgármester és a lap közötti kezdett ől fogva tагtó ellenségeskedés indítékát a 
következőképpen adja el ő : 	 . 

„A dec. hóban tartott iskolaszéki ülésen a polgári tanárok azon kérelme 
tárgyaltatott, hogy a hideg téli id őben adassék egy kis várószoba, hol az órakö-
zök vagy közbeeső  üres órák alatt meghúzhassák magukat, s egész kívánságuk 
egyszerű  kályhára, faasztalra és pár székre terjed. 
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Az iskolaszék annál is inkább méltányolta a tanári testület e csekély 
költségű  kérelmét , minthogy Magyarország minden tanodájában gondoskodva van 
egy ilyen várószobáról , mely egyúttal igazgatói iroda gyanánt is szolgál, csak 
Zentán nincs ; miéг  .J. A. úr kivételével egyhangúlag elfogadtatott . Jankovich A. úr 
ellenvéleményét a következ ő , s a tanári testület méltóságát sért ő  szavakkal fejez- 
te ki: »Dehogynem , majd még zongorát is helyezünk be , hogy a tanár urak ked-
vükre mulassanak , s puha pamlagot , hogy azon ázsiai kényelemmel heveréssze-
nek. «" 

S bár a lap első  számában a polgármester „megrovásáról " a „sokszerű  
nyomások' folyrtán a szerkeszt őség lemondott, az_ el őbb-utóbb bekövetkezett betil-
tástól ez sem menthette meg az újságot. 

Ám amit a lap fennállása idején annak hasábjain nem lehetett kimondani, 
a röpiratban — ha veszett a fejsze, vesszen a nyele is-alapon — bátor keser űséggel 
vágtak a szerkesztik a polgármester védelmez ő  előfizetők szemébe: 
Jankovich Aurel úr sötét tudatlanságból, s bosszút liheg ő  rosz akaratból tört jó 
irányú lapunk élete ellen... Zentaváros addig a tunya tespedés posványából ki 
nem bontakoz_hatik , míg J . A. úr fogja vezetni városunk jóakaratú képvisel ő  tes- 
tületét." 

Nem csoda hát, ha négy é«•el. később az új laptulajdonos és felel ős szer-
kesztő , azaz a régi főmunkatárs diadalmasan jelenti be : az „elkeseredett küzde-
lem, melyet szeretett városom közérdekeinek el őmozdítása körül, a rosszakarat-, a 
sajtószаbadság elleni merényletre vetemed ő  indokolhatatlan gőg ellenében vív- 
tam... részemre dő lt el". 

Jankovich polgármester úr „menesztve l őn" tehát , ám a „tunya tespedés" 
vádja Zentával kapcsolatban idí~nkéпt még 100 év múltán is fel-felbukkan. 

Az első  vezércikk kitűzi a pártoktól független , „politikamentes" hetilap 
célját: mindazon ügyeket „melyek mindnyájunkra nézve érdekkel bírnak , pártszíne-
zet nélkül , minden oldalról kell ő leg megvilágítva ... a zentai nép tudomására adni 
" és ,,a lelketlen vezetők nyomorult üzelmeinek megszüntetésére " törekedni. 

Az első  ilyen tudomásul adandó tárgy az akkor nagy po rt  felkavart járás-
osztás volt, melyre a lapszerkesztő  számos cikkében visszatép. Az I. évfolyam 
többi vezércikke is zömmel helyi jelleg ű  kérdéseket fejteget, mint pl. a Zenta ren-
dezett tanácsú város létjogosultságát a nagyközségi jogállást visszaállítani szán-
dékozókkal szemben (ezzel kapcsolatban még Bács-Bodrogh te. megyék tik. al-
ispánjának . Sándor Béla úrnak is keményen odamondogat , annál is inkább, mert 
ő  volt a megbuktatott polgármesternek , a lap egykori betiltójának a fő  támasza). 
a helyi pátharcok túlkapásait . A késhegyre menő  pátharcokat kiváltó ok szin-
tén a legel őfelosztás volt. Az iskolaügy is többször szerepelt a veércikkek témá- 
jaként. 

A helyi események ёn túl — hellyel-közzel — reagál a lap az országszerte 
történt nagyobb horderej ű  eseményekre is, mint amilyen „Verhovay Gyula . hír-
lapírónak megvetésre méltó úton tö гtént meglövetése " volt Báró Majtényi Izidor 
részérő l . (Az_ akkoriban szokásos sajtópárbajok egyikér ől volt szó .) Aki a sajtó-
vitát nem győzte éгуekkel , lelőtte ПΡelövette a kellemetlenkedő  riportert . Újságíró-
nak lenni már ekkor sem volt veszélytelen foglalkozás. 
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Szintén helyet kap a lapban a megyei közgyűlésekről szóló rendszeres tu-
dósítás is, hiszen az ott hozott határozatok közvetlenül érintették és érdekelték 
Zenta és környékének polgárait, a lap olvasóit. 

A lap nem zárkózik el szociális kérdések taglalásától sem. A nyomort 
enyhítő  emberbaráti cselekedeteket, kisebb pénz- és ruha- vagy élelmiszeradomá-
nyokat nyújtó jótevőket (még régi ellenségét, Jankovich expolgármeste гt is) rendre 
megdicséri, ám á szociális kérdésekben a munkaadókat támogató polgári szemlé-
letétől nem tud és nem  is'  akar szabadulni. Így a II. évfolyam 31. számának Cse-
/édügyttnk c. vezércikkében (ez év júliusának közepét ől a vezércikkek élén dá-
tum helyett cím áll) élesen ostorozza a törvénynek é ГУényt szerezni nem tudó 
hatóságot, amely lehetővé teszi, hogy „a szerződött éves cselédek a legnagyobb 
dologidőben a nagyobb kereset (napszámbér) reményében otthagyják kenyéradó 
gazdáikat. 

Ha tehát elszökik a cseléd, rend őrileg kell a gazdához visszakényszeríteni 
s bírsággal sújtani, és ha mindennek dacára újból elszökik, be kell csukni a 
gazembert, az egész munkaid őre ad argumentum (azon indoklással), hogyha tör-
vényes gazdádnál nem akarsz szolgálni, másnál sem kereshetsz kenyeret, — s 
ami több a becsukott munkaid őre, most a föntebb kiszámított bért is, le kell 
vonni, hogy tanulja meg a cseléd: mit tesz az elszökni." 

Az éhhalál veszélyébe került családot pedig — tegyük hozzá — majd a 
Jankovich Aurél-szer ű  jótevők fogják életben tartani 2-3 forintos könyöradomá-
nyaikkal. 

Vezércikk emlékezik meg „apostoli uralkodónk", a hajdani „véreskez ű  ka-
masz", I. Ferenc József császár és király 50. születésnapjáról is. A vezércikken kí-
vül a lap állandó rovata a Tárca, amely az el őzővel együtt rendszeresen az els ő  
oldalon található, illetve kezd ődik, természetesen a „vonal alatt", ám ritkán felel 
meg az Értelmező  Kéziszótár szerinti meghatározásnak: „Irodalmi igény ű , olvas-
mányos hírlapi írásmű". Lapunk (és a későbbi zentai hírl лΡpok) tárcarovatában a 
leggyakrabban „beszélyek", azaz_ elbeszélések jelennek meg, néha több folytatásban 
is. Egyébként a nyugati lapokban is ekkor honosodik meg m űfajként a tárcano-
vella és -regény, amelynek utód лΡ a folylatásos regény. 

‚ A Zentai Figyel ő  1879. évfolyamának 16. számát és teljes 1880-as évfo-. 
lyamát -(összesen 52 szám) átnézve tulajdonképpeni tárca csupán a két alkalom-
mal megjelent Fővárosi Tárcza-levelek:, amelyekben Pollák,Mór, a fővárosi parla-
menti életről mond epés véleményt. A lemondás (elmefuttatás), az 1880. január 
4-én közzétett Ujévi elmélkedések, valamint a Husvéti ájtatos elrrré/kedések 
Ridiculus atya tollából. Ehhez talán még a Magyar Iparosok. Lapjából átvett is-
mertetőt tehetjük hozzá az Iparközlönyökről. E szűk tárcatermésnek azonban van 
egy tagadhatatlan erénye: id őszerűségét egyikük-másikuk mind a mai napig sem 
veszítette el! Avagy nem csengenek-e korszer űen még csaknem 110 év múltán 
is az Ujévi elmélkedések következő  sorai: .. 

„Pénztáraink üresek, kenyerünk hiányzik, nem lakhatunk jól, de annál több 
módunk van a didergésben." 
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Rajtuk kívül még két történelmi tárgyú tanulmányt olvashatunk a tárcaro-
vatban : Mátyás király n► int ember és miit fejedelem, N ők az ó-kori társadalom-
ban, továbbá Muhoray Elemér anekdotikus aforizmagy űjteményét Lakonitze cí-
men. 

A tárca helyén megjelen ő  többi írás egytől-egyig elbeszélés. Különösen 
Harsányi János, a Zenta és Vidéke későbbi szerkesztője volt termékeny, az átné-
zett anyagban talált 15 „beszély" közül kilencnek ő  a szerzője. Helyszűké foly-
tán ismertetés helyett hadd álljon itt néhány sokat mondó cím: A sors játéka, A 
vak v őlegény, Egy haldokló barátnőn►  töredékes vallomása, A gyász-menyasszony, 
A végzet útjai... Szerencsére vidámabbak is vannak, egyt ől-egyig Harsányi szer-
kesztő  úr tollából: Miért ‚i►aradt nemes Putnoky Dániel agglegény?, Nagynénén ►  
hagyа téka, Egy félreértés következménye, A pletyka mint házasságszerz ő, Plajbász 
Karcsi k іrfferjábó! — ige nélktrli szerel,neslevél stb. 

Verseket a Zentai Figyelő  nem közölt, de a későbbi lapok tárcarovatában 
már lírai próbálkozásokkal is találkozunk, így a Zenia és Vidéke műkedvelők 
mellett Móra Istvánnak (Móra Ferenc bátyjának), az óbecsei születés ű  szocialista 
költő  Palágyi Lajosnak, a még nála is ismertebb Csizmadia Sándornak, és — fur-
csa ellentét — az akkor még Genfben „hittan-", azaz teológus-hallgató Szabolcska 
Mihálynak a verseit is megjelenteti. Még az akkori kö гilmén_yek között is kurió-
zumként hathatott Sziebenburger Károly vígjátéka, a Bankóprés a tárcarovatban. 

Egy-két helyi hírlap könyvismertetőt, lapszemlét, színi kritikát is közöl, sőt 
Szabó Ervin egy rövid értekezését is. 

A négyoldalas lap fennmaradt részében helyi híreket, hírmagyarázatokat 
közöl a vezércikkekben is érintett közügyekkel kapcsolatban. Emellett számon 
tartja a város valamennyi fontos és kevésbé fontos gazdasági, társadalmi és kul-
turális eseményét, közli a városi költségvetés alakulását, a helyi bank réndsze гes 
számadásait, valamint a tőzsdei terményárakat. 

A korabeli lapokhoz_ hasonlóan a 7_er► tai Figyelő  is rendszeresen helyt ad 
a szerkesztői üzeneteknek. A mai olvasó rendszerint a szakrovatok szerkeszt ő ihez 
fordul kérdéseivel, akkoriban még a főszerkesztő  sem tartotta rangján és méltósá-
gán alulinak hogy „kommunikáljon" az olvasókkal. (Ezért tiltakozik ma neves 
nyelvészünk, Deme László a hírközl ő  médiumok „tömegkommunikációs eszköz" 
elnevezése ellen, mondván, hogy egy irányban nem lehet kommunikálni, csak hírt 
közölni, „tömegtájékoztatni".) Akkoriban még a gyöngécske irodalmi kísérletek 
beküldő i is számíthattak — ha nem is közlésre, de — némi bižtatásra. 

Szükség volt az olvasóra, nem csak mint a lap vásá гlójáгa, hanem mint 
potenciális tudósítóra is. Az egyik szerkeszt ői üzenet így szólt: „K. S.  0-Kanizsa. 
Türelmetlenül várunk egy érdekes ókanizsai levelet." A következ ő  számban: „A 
tanítóbálról a tudósítást várjuk." (A lap 5. számában a tudósítás meg is jelenik.) 
Szintén K. S.-nek szól az üzenet: „Mikor lesz szerencsénk? Az ottani közügyek 
köréből egy levelet szívesen vennénk " És rendre meg is jelentek az Ó- és Új-
Kanizsáról, Adáról, Nagyfényr ől küldött tudósítások, minek nyomán egyre gyarapo-
dott a vidéki előfizetők tábora. 
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A helyi lapok — mint azt némelyikük címében is jelzi — nem csupán a,vá-
ros, hanem a környék olvasóira is számítanak, körükben is igyekeznek el őfizető-
ket toborozni. Ennek egyik módja az, hogy ne csak Zentára vonatkozó hírekr ő l, 
eseményekről tudósítsanak. (Az egyik szerkeszt ő  meg is jegyzi: „Igyekeztem min- 
den számban egy-egy vidéki levelet is közölni.") A vidéki levelez ők „beszervezé- 
sén" kíwl egy másik lehetőség a vidéki hírlapok beszerzése é гtesüléseik átvétele 
végett. Szintén a S;eгkesztői ü:eііetek rovatában megy az ajánlat a vidéki test- 
vérlapok szerkesztőségéhez: 

„A »Bácska« »Baja« »Szabadkai Közlöny« és »Újvidék« Tek. szerkeszt őségé-
nek. Köszönettel venn ők, ha becses lapjával csereviszonyba léphetnénk." 

(A Baja ekkor 57. számánál tan, tehát Zenta a kor vidéki. hírlapirodalmá-
val szemben semmilyen tekintetben sem volt lépéshátrányban, s őt a helyi lappal 
rendelkező  első  városok köžé tanozott, legalábbis az akkori Dél-Magyarorszá-
gon, ) 

A helyi lapok sajátossága hogy külföldi híreket nini közölnek. A Zentai 
Figve/ő  azonban itt-ott tesz kivételt. „Apróságok" rovatában, amelynek inkább „ 
Furcsaságok" lehetne a címe, ez áll: 

„Párizsban egy kofa megnyerte a nagy sorsjátékot és ebbeli örömében 
megnémult. A kofa férje A KETTŐS ÖRÖM folytán - megbolondult." 

A hirdetések rendszerint merészen elrugaszkodnak a valóságtól. Az eladás-
ra kínált portéka a lehet ő  legjobb, legolcsóbb, megvásárlása kivételes és el nem 
szalasztható lehet őség. A bombasztikus reklámszövegek özönéb ől hadd ragadjunk 
ki csupán egyetlen egyet teljes terjedelmében: 

„Hunczut, Gazember 
aki azt meri híresztelni, hogy nálunk nincs mindig a legújabb valamint a 

legdivatosabb áru raktáron, melyet nem 
uzsorás 

haszon mellett hanem 
az 

igazi őszinte keresked ő  elveinél fogva, ki 
áruit 

csakis a szigorúan alacsony, szabot árúszámítással 
nem 

pedig, mint sok kereskedő  teszi, 
mérsékelt 

árak helyett, igen magas 
árakon 

lehet mondani , majdnem horibilis 
árszárnítás mellett 

árusítja 	 . 
Tisztelettel 

Ferenczv Pál és Társa". 
A példa önmagáén beszél, ha . nem is a Zentai Figve/ő , hanem egy század 

eleji hírlap hasábjairól való. 
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Lapáradat 

„Egy új hírlapnak megjelenése még nagyvárosban is esemény-számban 
megyen, annál inkább, feltünést kelthet ez a mi kedves városunkban, Zentán, a 
mi derék bácskai Tiszament Оnkön, hol az e fajta termékb ől talán már több is 
van. mint - kellene" — olvassuk a Zenta és Vidéke új zentai hírlap főszerkesztőjé-
nek, a „beszélyíró" Harsányi Jánosnak 1889. december 1-i „szerkeszt ő i beköszönté-
sé"-ben, ahol lapját a megszűnt „Heti Lap" folytatása képpen ajálja a nagyérde-
mű  olvasó kegyes figyelmébe. 

A szerkesztő  úrnak a zentai hírlapok mé гtékteleri elszaporodására utaló 
kesernyés megjegyzése nini egészen indokolatlan, hiszen Bács-Bodrogh vármegye 
1896-ban megjelent monográfiája szerint két évtized alatt 11 újságot adtak ki 
Zentán. Közülük a Történelmi Levéltár hírlapgy űjteménye a már említetteken kí-
vül a Zentai F_Пeпбr, a Zentai Köziörnv, a Zenta, a Zentai Hiriap, a Zentai Friss 
Uјsиg és a Zentai Hírаdó eléggé foghíjas évfolyamait tartalmazza. 

(Városunk történetének kutatása is sztikségessé tenné a hiányzó példányok 
beszerzését, amire lehet őség is nyílna, hiszen a Szinnyei József által alapított 
hírlapkönyvtár és utódai. a Magyar Nemzeti Múzeum, valamint az Országos Szé-
chényi Könyvtár hírlapgy űjteménye 1884 óta szerzi be rendszeresen a magyar 
nyelvű  lapokat és folyóiratokat, nem kizárt, hogy a zentai Irelyt(5 пénet iránt ér-
deklődők is éhékes forrásanyagra bukkanhatnának a szóban forgó intézmények-
ben. ) 

Ezeken kívül tudomásunk van még az Alsó 7rszavrdék című  hírlapról, de 
arról is, hogy a század utolsó évtizédében városunkban a felsorolt „társadalmi és 
közgazdasági", illetőleg „társadalmi és közm űvelődési" lapokon kívül néhány 
szaklap is megjelent, mint amilyenek a pedagógiai kérdésekkel foglalkozó Bócs-
kai 7пnügv és a mezőgazdasági irámvú Bácskai Gazda,  and  mai kifejezéssel 
éh-e koprodukciós folyóirat volt, amennyiben szerkeszt ősége Adán, kiadóhivatala 
Zentán székelt. 

Az ЕІІenőr — a hasonló cím ű  zentai Cllenбrrel ellentétben — aprócska, nyol-
cadrét alakú, néhány oldalas vicclap volt, tréfáit jobbára csak a kortársak érthet-
ték és értékelhették, nektink már kissé sületlen viccel ődésnek tűnik az egész. 
Pihentetőül azonban hadd álljon itt egy a csattanósabbakból és rövidebbekb ől: 

„Vasúti szerencsétlensćg. Lapunk egyik olvasójától vesszük e panaszt, 
• hogy a múlt napok egyikén állomásunkon szerencsétlenség tö гtént, ugyanis egyik 
legjobb barátját várva, anyósa is megérkezett." 

Vihar elő tt. 

A hírlapáradat  a'  sz< zordforduló után sem apadt el. Az új évszázad els ő  
két évtizedében, illetőleg az I. világhábórú befejezéséig a Szahadtaјtó, a Közvé/e-
méп v, az Igazm оndás, a Zentai Összetartás, a "Zentпi Fi ggetlenség, a Zentai Friss 
Újság. és egy szaklap, a Zentai Іvorsíró képviselték a lokális sajtót. Egyébként 
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az 1902-1903-ban hetenként háromszor megjelen ő  szabad .sajtó is „népnevelés-
ügyi és társadalmilap". Őszintén bevalljuk, hogy fogalmunk sincs, milyen jellegű  
lehetett az Utász. Ide kívánkozik még az a megjegyzés, hogy talán országos vi-
szonylatban is páratlan volt az 1919-1920-ban megjelent Zentai Hirdető  (első  
száma Zentai Nagydobos), amely csupán hirdetéseket közölt. Ezzel is bizonyítva 
Zenta gazdasági életének páratlan fejlettségét. 

A századforduló után megjelent hírlapok közt túlsúlyba kerülnek a politi-
kai lapok. Míg a múlt század végiek közül csupán a Zentai Friss Újság tünteti 
fel fejlécén a „politikai lap" minősítést (a DMKE — az alföldi gazdasági egyesü-
letek — hivatalos lapja), addig a háború kitöréséig egyszerre két, s őt három poiiti-
kai lap is megjelenik, mivel a Zentai Függetleіі.ségi Kór (később Függetlenségi 
és Negyvennyolcas K дr) 1905-ben indult hivatalos lapján kívül a korábban „ 
vegyestлΡrtalmú közművelődési lap", az tsszetartás, valamint az 1899-ben „társa-
dalmi , közművelődési és közigazgatási lap"-ként megjelen ő  Zentai Híradó 1906-
ban (igaz, csak egy évre) szintén „politikai lap"-pá lesz. A magát haladónak valló 
és a konzervatív pártok között egyre élez ődő  politikai harc oda vezet, hogy 
mindkét párt belátj лΡ a lapindítás elkerülhetetlen voltát, már a politikai lap ki-
adásának feltételét képező  nagy összegű  óvadék sem riassza el őket, annál is in-
kább, minthogy a politikai küzd őtéren új ellenfél jelenik meg, az egyre er ősödő  
munkásmozgalom, amely a századvégi földmunkás-megmozdulásoktól a XX. szá-
zad első  évtizedében a Szociáldemokrata Párt fellépéséhez vezet már Zen[án is. 
Az új, félelmetes ellenféllel haladó és maradi polgárok — addigi érdekellentéteiket 
félretéve — egy emberként veszik fel a harcot, nemigen válogatva az eszközökben. 

A helyi lapok az egymás közötti csatározásokban is meglehet ősen durva 
hangnemet alkalmaztak, amelyet Harsányi János, a Zenta és Vidéke főszerkesztője 
így jellemez: 

„Hosszú 7 éve annak már, hogy Zenta városa — legkivált hírlapjai végett —
a hazai közvélemény el őtt szomorú hírnévre tett szert, a miben az a legsajno-
sabb, hogy fel őlünk, zentaiak fel ől, ez az átkos rost hír, széles e hazában még 
manapság is fenntartja magát." 

Köztudomású, hogyan szól az országos sajtó ítélete a zentai hírlapokról ti: 
„páratlan vad!". És megint, ált дΡlánosan ismert az a szólásmód, mellyel . min din 
vidéki ismerősünk, ha Zenta viszonyairól van szó, imigyen kiált fel: „Zentára már 
keresztet lehet vetni!". 

Tévedés ne essék, a múlt század végi Zentáról van szó, ám elképzelhet-
jük, hogy az egymás között is dühös ebek módjára marakodó helyi sajtó micso-
da acsargó dühvel csapott le a polgárság érdékeit és a dolgozó tömegek kizsák-
mányolásán alapuló jólétét valóban veszélyeztet ő  munkásmozgalomra és annak 
képviselőire. De hát melyik gazda ne háborodna fel, amikor a munkás ,,... úgy az 
aratás, mint a kukorica szedés лΡ lkalmával a lehető  legnagyobb munkadíjakat kö-
vetel, nem törődvén azzal, hogy marad-e  a  munkaadóknak annyi a termésből a 
mennyit aránylag az ő  munkájukért követeltek és minthogy az egész munkás-
csoport egy húron pöndült, nem volt más mit tenni, mint a legképtelenebb mun-
kabéreket megfizetni." 
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„Nem ítéljük mi el — folytatja a Zentai Függetlenség vezércikkírója — a 
munkások egész összességét , mert hisz számósan közülük szívesen dolgozott vol-
na méltányosabb , kisebb bérért , de nem tudtak akaratuknak érvényt szerezni, mert 
a túlnyomó többség annyira .terrorizálta őket , hogy engedékenységökért testi ép-
ségük is veszélyeztetve volt. Az igazság okáért meg • kell említenünk, hogy épp a 
legszegényebb része a munkásoknak voltak a legkérlelhetetlenebbek , épp azok, 
akik keresményök nagyobb részét a butikákban költik, akadályozták a jobb mód-
ban levőket a munka olcsóbb elvállalásában. 

Hellyel-közzel azért a polgári sajtó hasábjain is fel -felcsillan a munkások 
tarthatatlanul sanyarú helyzetét elhallgatni nem tudó újságírói lelkiismeret. A 
Zentai Friss Ujság tudósítója Mi okozta a kisgyári szerencsétlenséget? című  ri-
portjában a következőket írja: 

„Boros Pál , a Kis- és Társai féle bútorgyár szerencsétlen munkását, elte-
mették és a hatóság megállapította, hogy senkit sem terhel felel ősség. A hatósági 
ténymegállapítás dacára azonban egyre terjed a hír, hogy a Kisgyárban uralkodó 
hajcsárkodás a szerencsétlenség oka... Általában nagyon panasžkodnak a munká-
sok a helyzetük miatt. Vannak köztük olyanok akik reggel 4-5 órakor már 
munkába fognak és este 7-ig dolgoznak , hogy napi 3-4 koronát megkereshesse-
nek. Ezelőtt egy évvel még sokkal jobb helyzetük volt a munkásoknak, mert 
szervezettek voltak . Kis és Társa urak azonban jónak látták a régi munkásókat 
kitisztítani. Egyenként kiadtak rajtuk (értsd. elbocsájtották őket), s most közömbös 
és —állítólag — keгesztényszociális érzelmű  munkások dolgoznak ott.” 

A „páratlan vad" hang azonban az olvasók számára fenntartott ún. „nyílt tér 
"hasábjain tetőzött . A szóban forgó rovat arra szolgált , hogy az olvasók kiönthet-
ték szívüket , „ami szívemen , az aszámon"-alapon kifejthessék véleményüket pol-
gártársaikról és a különféle intézményekr ől. A Nyílt Térbeli véleménynyilvánítás 
gyakran fajult ocsmány pocskondiázássá vagy személyes leszámolássá, amely nem 
egy esetben fizikai tettlegességben és az azt követ ő  bírósági eljárásban vagy —„ 
úriemberek", azaz katonatisztek , földbirtokosok , köztisztviselők esetében — lovagias 
ügyben (párbajban) kulminált. Ilyenkor a hírlapoknak bőven volt mit tálalniuk a 
szenzációra éhes közönség számára . A Nyűt Térben megjelent cikkekért persze a 
lapkiadó és a felelős szerkesztő  sem vállalt felel ősséget , mivel a személyes 
összetűzések esetében gyakori volt a rágalmazás is. Állandóan el őforduló szer-
kesztői megjegyzés: „E rovat alatt közöltekért a beküld ő  felelős!" Ezért mi is a 
felelősség vállalása nélkül adunk mutatványt egy ilyen jelleg ű  irományból. Egy 
igencsak nekikeseredett vidéki ügyfél (Motag Sámuel budapesti lakos) az alábbi 
keresetlen szavakkal szedi le a keresztvizet az akkoriban Mihalkovics István 
igazgatása alatt álló zentai takarékpénztárról: 

„Hát mi az a »Zentai takarékpénztár?« Pénzintézet, vagy rabló banda, hol 
a szegény ügyfeleket s önhibájukon kívül oda került egyéneket megrabolják. 

Hát nem féli ez az intézet a törvényt , vagy nincsenek annak választmá-
nyában ,becsületes emberek , akik az intézeti igazgatóság ilyen rablásait megakadá-
lyozná?". 
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A lap hasábjain válasz nélkül maradt költ ői kérdésre, amelyet bízvást fel 
lehetett volna tenni a „szép békeid ő" egész polgári társadalmának, a világháború 
ágyúdörgése adta meg a választ, s ezzel le is gördült a függöny helyi újságírá-
sunk hol vidám, hol tragikomikus töпénetćnek első  felvonása után. 

Mielőtt azonban áttérnénk a zentai sajtótö гténet két háború közötti szaka-
szának isme гtetćsćre, hadd iktassuk idd a már említetteken kívvl a zentai hírlap-
írás és -kiadás első  úttörő inek névsorát. Megérdemlik, hiszen közülük sokan nini 
is annyira a csekély anyagi és a nagyon is kétes erkölcsi haszon érdekében, ha-
nem becsületes, jó szándékú indíttatásból, a közérdek és városunk, városuk felfo-
gásuk szerinti haladásának, fcjl ődćsćnck igaz szándékával vállalták a tömegtájé-
koztatás sem akkor, sem ma egyáltalán nem könmti feladatát. A csaknem fél 
évszázad laptulajdonosai és szerkesn ői: dr. Ferenczi Alajos, Czehe Gy őző , szücs 
Lajos, Magyar Gyula, Dudás István, Reitman Ferenc, schwarz (kés őbb Fekete) 
Sándor, Harsányi Sándor, Lippai Ferenc, szigligethy István, Kabos Ármin, Rottler 
József, Lovászy Andor, Mészáros József. Kalmár Simon, Heiszler Gy. Ferenc. 
Politzer Leo, Politzer Sándo г. dr. Kovács Jenő , Bíró János, Dudás György, dr. Szé-
chenyi István. Molnár szipán Vince. dr. Szabados József, Ketzeli Mészáros János. 
Az ismert Zentai nyomdatulajdonosok: Baresy Zsigmond, Bittermann Andor, 
Klenoczky és Klenoczkyné Cs. A., Bíró János, Plestic..., Horváth..., Kabos Ármin, 
Beretka Imre, Molnár szipán Vince, schwarz Fekete Sándor és Politzer Sándor. 
Lаptulajdonosok, egyben nyomdatulajdonosok is voltak. A tisztes üzleti haszon 
mellett is megérdemlik az utókor elismer ćsćt, az írott szó és a kö -zműveltség 
terjesztésén való fáradozásaikért. 

Megemlékezvén a szerkeszt őkrő l, hadd tegyünk cmlítćst a zentai szerkesz-
tőségekről is. A hírlapok fejlécén közölt adatok alapján valószín űnek tartom, 
hogy a legtöbb szerkesztőség a laptulajdonos, vagy a lapszerkeszt ő  magánlakás<и n 
nyert clhclyczćst. A Zentai I іgvc kS szerkesztősége pl. a Szép utca 6. sz., az 
(~ss~etаrlлsé a szent-Anna utca 557., a S_ahаd .Sаjtóé az Adai utcán a széche-
fyi házban, a Zentai FNe, ~n•é a Kinizsi út 920., majd az Eötvös utca 516. sz. 
alatt. „a postától 5. házban" (nem tudni, jobbra vagy balra). a Zentai Hír/аpé a 
szabadkai u: 50K sz., a Zeniиé a Régi posta utca 544 sz. alatt stb. Elmondhatjuk 
hát, hogy a századforduló körül Zcntán lépten-nyomon hírlapszerkeszt őségbe le-
hetett botlani. Ám a hírlapok élctta гtama fölöttébb bizonytalan volt, némeh уik év-
tizediken át egzisztált (ámbár néha nevet változtatott), másoknak csupán egy 
vagy néhány száma jelent meg csak. Terjedelmük azonban szinte kivétel nélkül 
négy oldal, áruk l0 krajcár, kés őbb 20 fillér tett ki, aminek az értéke ugyanaz 
volt, még az I. világháború sokféle nyomorúsággal teljes ćvciben is. Hát ha a 
terjedelmét nem is tartjuk követend ő  példának, az akkori lapárak szilárdságát 
mai sajtónk bízvást követhetné. 
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Két világégés között 

Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása és a mai Vajdaság területé-
nek az újonnan alakult Szerb—Hogy-át—Szlovén Királysághoz való csatlakozása 
korántsem jelentette vidékünkön a magyar nyelv ű  hírlapírás végét. Igaz ugyan, 
hogy a Monarchia idején egzisztált Zentai újságok közül csupán egyetlen egy —
alkalmasint a gazdasági szempontból legnélkülözhetetlenebb —, a Ze,itai flirde/ri 
jelent meg továbbra is megszakítás nélkül Sen/а i /lirdetri címen. De már 1921 
első  felében megindult Tumbász S. Béla főszerkesztő  és dr. Ketzeli Mészáros Fe-
renc felelős szerkesztő  vez_etćsćvel a 7is-аmellék c. politikai napilap, amely a fej-
lécén látható felirathoz híven vasár- és ünnepnap kivételével mindennap megje-
lent. Ezt követi 1922-tő l a S:entпi Lђ:cпΡg dr. Répás Nándor ügyvéd, majd a II. 
évfolyamtól dr. Ketzeli Mészáros Ferenc szerkesztésében. A lap — 1945-t ő l Ziiiiai 
L. sпΡg címen — a felszabadulást is megérte, a megszállás idején egymást felváltva 
Edelćnyi Miklós, Árpási Károly és Dinka Péter nyomdatulajdonos szerkesztette. 
Noha a ,4entпΡi (jsíg a 1 i.:пΡme!/ék folytatásának is tekinthet ő  a főszerkesztő  
azonos személye, illet őleg az utóbbi lapnak a főszerkesztő  távozása utáni azonna-
li megszűnése miatt a Sentа i Ujsиg visszatért a Zentán már hagyományosnak 
tekintett heti háromszori — vasárnap és a két piaci napon való — megjelenéshez. 

A másik hagyomány, mi szerint városunk nini tudott huzamosabbam 
meglenni egyszerre legalább két hírlap nélkül, minthogy a köztük kialakult ver-
sengés és az azzal járó, hellyel-közzel szitkozódásba és sé гtegetésbe torkolló szó-
párbaj oly jól elszórakoztatta a napi lótás-futásba ćs üzleti spekulációkba belefá-
radt kispolgár, ezúttal is ć rvćmesillt. Már 1927 nyarán megjelent a Sentа i 
(1932 októberétő l: S`en/а i) Friss Lђ:cиg c. hetilap, amely szintén a felszabadulásig 
egzisztált, 1938. február 20-tól /tirudд . május 31-tő l .:entпΡ i (a második 
világháború idején Zentai) I/irпΡdB címen. Szerkeszt ői: Molnár Szipán Vince, dr. 
Beslics Dimitrije. Víg Lajos. Novoszel Andor, Markovics (Majt ćnVi) Mihály, dr. 
Habram Nándor, később Vámos János. majd dr. Tolmácsi István társszerkeszt ők-
kel, dr. Ferenczi Antal és dr. Kuthy Zoltán. a laptulajdonos Vámos János volt. 
1941  áprilisától a Zentai Friss (ђч g is megjelenik. 

A két konkurens lapot az Sz_crb—Hon-át—Szlovén Királyságban, majd a Ju-
goszláv Királyságban működő  politikai pátok harca hívta életre, fejlécükön is 
feltüntették a Politikai és közgazdasági, illet ő leg , a Politikai, közművelődési és 
közgazdasági lap minősítést. 

190-től egy második hetilap, az Оsse/аr/иs, „a katholikus magyarok heti-
lapja" is megjelenik szombatonként dr. Habram Nándor felel ős szerkesztő . Gerc 
Vince szerkésztő  és Rudics Elek kiadó közreműködésével. A következő  évben a 
felelős szerkesztő  Temunovics József. a kiadó dr. Király Károly lesz. 

A rezsimváltozás a lapok arculatán nem hagyott különösebb nyomot. To-
vábbra is a snokásos négyoldalas terjedelemben jelentek meg. Ha hellyel-közzel 
a terjedelem G oldalra növekszik. így ebb ő l a hirdetések foglalnak el hármat. 
Mintha a két háború között Zentán megjelent valamennyi hírlap programját fi- 
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galmazta volna meg dr. 'Ferenczi Antal, amikor 1925. október 18-án az Egyetér-
tés I. évfolyamának 1. száma elé az alábbi Beköszöntőt írta: . 

„Miután lapunk elsősorban helyi lap, legfőbb törekvésünket természetszer ű-
leg Senta város boldogulásának el őmozdítása képezi, de a szoros kapcsolatokra 
tekintettel melyek az egymás körül él ő  közösségeket egybefűzi és kölcsönös bol-
dogulásukat sokszor döntően befolyásolják, nem tévesztik szem el ől a Vajdaság s 
egész államunk érdekeit sem, azon méggy őződéstől vezérelve, hogy egyiknek 
vagy másiknak boldogulása nélkül amannak jóléte és megelégedettsége sem kép-
zelhető  el. 

Magától értetődőleg semmi alkalmat nem mulasztunk ei a tekintetben 
sem, hogy olvasóink számára állandóan friss, külön tudósítóink útján beszerzett 
[,] érdekeiket érintő  hírekről gondoskodjunk és szellemi csemegékül, ha helyünk 
megengedi, egy-egy irodalmi értékkel bíró szépirodalmi cikket is hozzunk." 

Az olvasók érdekeinek védelmén természetesen a vagyonos polgárok ér-
dekvédelmét értette minden polgári lap, szerkeszt őinek pártállására való tekintet 
nélkül. A tehetős kereskedő- és földbirtokos réteg nevében szólal fel a Sentai Uj-
ság tudósítója, amikor 1922-ben elpanaszolja, hogy ,,... mozgási .szabadságunkban 
erősen korlátozva vagyunk, mert igazolvány nélkül még a szomszéd faluba se, út-
levél nélkül pedig még Bánátba se mehetünk: azóta megbénult a kereskedelem 
nálunk)". Az utazásra jogosító okmányok ugyanis 2-3 hónapig voltak érvényesek, 
és heteken át kellett kilincselni és várni kiadatásukra. 

Más: „a város minden rangú és rendű  embere az adók hihetetlen terhe 
alatt nyög. A pótadó, mint lidérc fekszik az embereken: Mindenütt a kétségbeesés 
jajszavát halljuk, de sehol egy merész egy helytálló indítványt, amely az elvisel-
hetetlenné vált terheket csökkentené." (Sentai Friss Ujság, 1927. szept. 11.). A hi-
hetetlen adóterhek alatt nyög ők, persze, nem a nyomorgó proletárok vagy a fold-
nélküli nincstelenek. Az ő  részükre a polgári jótékonykodásban látják az ember-' 
séges tollnokok a mégoldást, ám néha még ez sem bizonyul elég hatásosnak. 

Az Egyetértés 1930. december 3-i számának 585:118 c. vezércikkében ez 
áll: 

„đtszáznyolcvanöt szegény, nyomorgó, éhes családfenntartó jelent meg va-
sárnap abban a reményben, hogy ő  is felkerül a .lajstromra, melybe bevezetik 
azon sorsüldözöttek nevét, akik kis meleg leveshez, néha napján húshoz, f őtt 
tésztához akarnak jutni, akik gyermekeiknek valamennyire f űtött szobát akarnak 
juttatni... Az 585 rászorulóból csak 118 ínségest segíthetnek... Fájó szívvel ta-
pasztaljuk, hogy egyés tehetősebb embereket nem látunk az akcióban résztvenni." 

A pártharcok a háború el őtti hevességgel dúltak tovább. A Seи tai Ujság 
egyik, 1927-ben A közgy й lési botrány címen megjelent tudósításában a kivetke-
zőket írja: 

„ Senta város közgyűlési terme sem a közel-, sem a régmúltban nem látott 
még oly viharos, botrányos lefolyású gyűlést, mint amilyen a pénteki volt. Arti-
kulálatlan bömbölés, dühös kifakadás, lábdobogás, provokáló és csúfolódó meg-
jegyzések özöne, rekedt harsogás zaja verte fel állandóan az üléstermet, s őt az 
egész városháza folyósóit... 
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Oda jutott Senta város képviselő  testülete, hogy a közgy űlési terembe is 
bevonult az a hang, az a modor, amelylyel néhány ember feltüzelte a hiszéke-
nyebb, könnyebben befolyásolható, izgulékonyabb emberek tömegét, amely ma már 
csak gyülölködve, sđtéten tud tekinteni a más pához, osztályhoz tartozó polgár-
társakrá, mert vezéreik erre tanították, mert azoknak a gyülöleten, fenekedésen 
alapszik egész párturalmuk, pozíciójuk és hatalmuk." 

Egyébként a vérmes zentai városatyáknak volt kitől tanulniuk, hiszen —
mint azt a rendszeres belgrádi tudósítások bizonyítják - a királyi parlamentben is 
botrányos jelenetek játszódtak le. Íme egy részlet az 1928. március 4-i, b űnügyi 
filmbe illő  eseménynek, meglehetősen szemléletes leírásából: 

„Amikor Popovics radikális képvisel ő  Pernár volt államtitkárnak azt 
mondja, maga szemét, abban a pillanatban Popovics megfogja Pervárt és át 
akarja dobni a padon, de Jovanovics demokrata képvisel ő  többedmagával lefogta 
Pernárt és Popovicsot.. A verekedés közben azonban Pernár körmével Popovicsot 
arcán összekarmolja. A vereked ők között nagy csoport képz ődik és tpbb radikális 
képviselő  egyre Radics Istvánhoz akar közeledni, akit meg akarnak verni. Teljes 
20 percig tartott a dulakodás, és közben egymást ütlegelték a képvisel ők, de 
még a legközelebb állók sem tudták megmondani,. hogy ki kapta és ki adta a 
pofonokat." 

Egy kis történelmi lecke a politikai pluralizmus híveinek! Vagy talán az 
ilyen „fenekedésekhez" nincs is szükség többpártrendszerre? 

A jugoszláv királyi rendszer konszolidálódásával létrejött polgári demokrá-
cia lehetővé tette a polgári pártok aránylag szabad m űködését és kíméletlen 
parlamenti harcát. Jól felfogott pártérdekb ől egyesek szívesen vállalták fel sajtó-
szervük útján a magyar kisebbség érdekvédelmét is, osztályok feletti nemzeti ér-
dekként tüntetve fel azt. Nem tagadhatjuk azonban, hogy bármilyen politikai cé-
lok is vezették aszóban forgó lapok szerkeszt őit és munkatárait, bizonyos ered-
ményeket ezen a téren elértek. Így például azt, hogy magyar tagozatra járhassa-
nak, a szláv vagy német családnevű, de magyar anyanyelvű  tanulók, hogy ismét 
megnyissák a zentai gimnázium magyar tannyelvű  felső  tagozatait stb. Ez utóbbi 
sikerről így emlékezik meg a Sentai Friss Ujság: 

„Kötelességűnknek tartjuk e helyen is az elismerést és a hála zászlaját 
azok előtt meghajtani, kik a visszafejlesztésre ítélt főgimnáziumunk ügyét magu-
kévá tették és a 30 éves főgimnáziumunk megmentése érdekében ilyen sikerrel 
eljártak... a vajdasági ... különösen a demokrata képvisel őknek, élükön Kerepessy 
Vincével." 

Az öröm, sajnos, korainak bizonyult. Az egy évvel kés őbb megjelent 
Obznana egy füst alatt számolt le a munkáspátokkal és a nemzetiségekkel is. 

Elvétve azonban meglepő  politikai tisztánlátásról tanúskodó sorokra is 
bukkanhatunk, mint a Sentai Ujság 1923. május 4-i számában megjelent Május 
elsején... c. cikkben: 

. „Ez a minden oldalról jól körülbástyázott nacionalizmus huny szemet a 
gazdasági erők parancsoló követelményei el őtt, ez nem akarja elhinni, hogy nem 
lehet elnémítani aszociális jajszavakat és főkép nem lehet kitérni el őlük, ha 
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bárhogy elhallgattatják is. És ha nem is leng a májusi szell őben hivalgóan, kihí-
vóan a vörös zászló, sok, sok társadalmi baj van, sokkal több, mint régen, s meg-
oldani sürgősebben és gyökeresebben kellene mint valaha." 

A helyi politikai lapok a belpolitika mellett bőségesen közölnek külpoliti-
kai híreket is. (Különben a „békebeli" lapok világpolitikai eseményekt ől való el-
zárkózásával ellentétben a háború idején is rendszeresen közölték a zentai újsá-
gok a hivatalos hadijelentéseket, természetesen olvasóik szájaíze szerint.) A 20-as 
évek elején aránylag sokat tudósítanak a Szovjetunióról. Persze nem éppen a ro-
konszenv hangán. A Sentai Ujság 1922. márciusi számában így riogatják a mar-
xizmus eszméinek egyre felta гtóztathatatl дΡnаbbnak látszó terjedése miatt aggódó 
olvasót: 

„Szovjet-Oroszországban a magántulajdon el van törölve, $ helyébe a tár-
sadalmi tulajdon lépett... 

Hogy az új tulajdonjogi rendszer a valóságban hogyan válik be, arról 
Oroszország mai helyzete tanúskodik. A magántulajdon eltörlésének szomorú kö-
vetkezményei az orosz éhez ők hozzánk eljutó segélykiáltásai igazolják. Ezek a 
jajkiáltások arról tanúskodnak, hogy a Mara-féle tetszet ős elmélet gyakorlati 
megvalósításában épen nem mondható tetszet ősnek, sőt alkalmas arra, hogy min-
den jobb érzésű  ember iszonyattal forduljon el az olyan tantól, melynek ily bor-
zasztó következményei lehetnek..." 

No, de Szerkesztő  Úr, és minek a következménye az 585 zentai éhez ő? 
Egyébként a lapok beszámolnak arról is, hogy Saccót és Vanzettit á гtatla-

nul végezték ki, megemlékeznek a zágrábi kézigránátperr ő l, sőt még a sztálini 
tisztogatásokról is „Sztalin kegyetlensége nem ismer hatás" címen. 

A sporttudósítások is megjelennek a lapok hasábjain, igaz szerényen meg-
húzódva a kishírek rovatában. Különöšen a futball kedvelt téma, a Szak vérmes 
szurkolói még a Jugoszláv Sportélet tudósítóját is elátkozzák a Szuboticai Szand 
iránti elfogultsága miatt. (A Jіrgosz/fiv Spоггélet gyalázatos kritikája a Szand-
Szаk —egyébként 5:0-ás vereséggel végz ődött - mérkőzésről. A nekikeseredett 
drukker, azaz szurkoló: Bruckner László vaskeresked ő). A jugoszláv sportlap 
egyébként a SZak lelkes játékosait, különösen Wolland kapust is megdicséri... 

A mi Ma,jtényink 

Majtényi Mihály zentai tartózkodása mind a zentai hírlapírás tö гténeté-
nek, mind a neves vajdasági író életének csak egy kis ideig tartó epizódja. 
Jelentőssé az író s egyben a jugoszláviai magyar irodalom tö пénete számára is 
az teszi, hogy ez_ volt neves alkotónk írói és újságírói pályájának kezdete, itt je-
lent meg első  novelláskötete, és itteni m űködésének rövid hónapjai alatt ismerte 
meg és raktározta el emlékezetében nem ebry majdani regény- és novellah ősének 
modelljét. Zenta és a zentai hírlapírás tö пénete számára viszont azén nevezetes 
ez az időszak, mert Majtényi Mihály szinte élete utolsó napjáig számos írásában 
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mindig szeretettel emlékezett városunkra, gyakran és szívesen látogatott el kö-
rünkbe. 

Ám Majtényi zentai éveivel kapcsolatban inkább átadom aszót dr. Szeli 
Istvánnak, aki a Zentai Füzetek 6. számú füzetében így eleveníti meg az. író 
Zentára érkezését és a Sentai Friss Uјsиg szerkesztőségében töltött napjait: 

„Harmincnégy esztend ővel ezelőtt egy vékonypénzű  fiatalembert hozott 
meg a vicinális a zentai vasútállomásra. A jövevény idegenül nézett körül a 
földszintes állomás környéken, a sz űrös-gubás tolongó nép között. Bizonyára egy 
kicsit csalódott is, valami mást várt, aszfaltot és városi fényeket, de ez még ak-
kor nem volt a vidéki kisvárosban, legalábbis ott még nem volt. Lármás kofák 
között ballagott be a város felé, a Royalba, a városba tévedt idegenek egyetlen 
azilumábá, zsebében a helyi lap levelével, amely a fiatalember személyében segéd-
szerkesztőjét várta... 

Ha Becskerek és Zombor a kamáslis vidéki úriember, a lateiner és a 
tisztviselő-arisztokrácia megismerésének alkalmát szolgáltatta neki, Zentán a 
félparaszti, félvárosi ember észjárását, lelkét, etikáját, testi-lelki valóját ismerhette 
meg az emberi. viszonylatoknak, az erkölcsöknek, az életnek azt a formáját, amit 
csak ez a patriarchális kisváros nyújthat, ahol mindenki mindenkit ismer, az em-
bernek. úgyszólván nincs és nem lehet titkot rejt ő  magánélete, s a szerkeszt őség 
körüli piactéren zajlik le a hivatalos és magánélet minden jelent ősebb mozzana-
ta, a keresztelőtől a halotti anyakönyvi bejegyzésig. Az élet minden fontos stáci-
ójának megvan itt a maga hivatala: az elemi népi iskola és a bíróság, az ember-
piac és a rendőrség, a bankok és az üzletek, a kávéház és a gimnázium, a plé-
bánia és a fiáker stand, a mozi és az adóhivátal, a nyomda és a kaszinó. A f ő-
téren meg ott nyüzsgött az egész emberi menazséria: korrupt hivatalnok és a 
zsírosparaszt, a gőgös civis és a fényes nadrágú tanár, és a végrehajtótól a pol-
gármesterig minden officiális személy: mind ott vonul el a szerkeszt őség ablaka 
alatt, csak szem és persze fogékony író kell, hogy novella és regényfigurává lé-
nyegüljenek." (Majtényi Zentán) 

Majtényi, azaz akkor még Markovics Mihály fiatal újságíróként 1929 má-
jusától 1930 januárjáig volt az említett zentai lap szerkeszt ője (a nevével mégje-
lent első  szám május 1., az utolsó a következ ő  év jan. 15. dátumot viseli), tehát 
jószerével alig több mint fél éven át. Hírlapírói és szerkeszt ői munkája tehát 
nem sok nyomot hagyhatott vidéki lapunk arculatán, annál is inkább, mivel az 
újságírás (legalábbis lokális szinten) még anonim foglalkozás volt, a 7_eiitai Friss 
Ujsиg cikkei, tárcái, hírei is egyt ől-egyig névtelenül, aláírás nélkül jelentek meg, 
ezért csak találgathatjuk, hogy a sok-sok apró helyi szenzáció, többé-kevésbé ruti-
nosan megírt гefleх ió tengerében melyek leheltek Vajdaságunk kés őbbi „nagy 
mesemondójának" ifjonti tollpróbái. Ám az oroszlánkörmök itt-ott tagadhatatlanul 
előbukkannak, a későbbi érett majtényias humor sziporkái, a közvetlen, családias, 
társalgó modor előcsillan már a hajdani provinciális szerkeszt őségi taposómalom 
szürke és poros m űhelyforgácsainak tömegéből. 

Mutatóban hadd iktassunk ide egy mind Majtényira, mind az akkori (és 
talán іnég a későbbi) zentai közállapotokra is jellemz ő  karcolatot: 
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Sentai problémák 
A publikum 

Beszélgettem valakivel, aki a közönségb ől él. Ki van szolgáltatva a publi-
kumnak, mint az áldozat a hóhérnak. Mutatott egy jegyzéket, amelyen összegezve 
a múlt tapasztalatait, h ű  tükđrképpel szolgálta a zentai publikum lélektanához. 
Kđzreadom ezt a listát, Pilátus szavaival: én mosom kezeimet! 

Tehát — miéi nem jár a zentai kđzönség sehova? 
Kezdjük az újévvel. Istenem szilveszterkor sokáig voltunk fenn, persze, ma 

nem megyünk sehová. Ugyanez a kifogás ót napon át. Háromkirályok. Kezd ődik 
a farsang. Megyünk a bálba? Ha izéék mennek, mi is megyünk. Izéék nem men-
nek — mi se megyünk. 

Az a bizonyos valaki, aki a publikumból él rézignáltan körülnéz a poron-
don — na majd farsang után jönnek, most bálakba jár a publikum. A bálak rende-
zői pedig úgy mondják: biztos moziba járnak. A csalódás kölcsđnös. 

Persze, a farsang után, böjtben rendes ember sehová nem jár. Nagyon he-
lyes: majd böjt után. 

Husvétkor — na most már szép id ő  van, lehet sétálni! Persze, az emberek 
vágyódnak, egy kis szabad levegő  után. 

Husvét után — hát nem szórakoztunk eleget húsvétkor? Nem költöttünk 
elég pénzt? 	 . 

Pünkösdkor már nincsen szezon. Elmúlt a szezon kérlek. 
Időszakok: ősszel eső  van! Télen nagy a hideg, nem lehet sehová menni. 

Tavasszal —szép az idő, hát nem vétek a teremben ülni? Nyáron — nahát ez a 
hőség. Nem járunk sehova. 

Anyagi ügyek. Elsején: ez a sok levonás, kifizetés, az ember ideges, nem 
csoda, hogy nem megy sehová. Elsejét ől huszonnyolc-harmincegyedikéig: az embe-
reknek nincs pénzük. 

Járványok: spanyol, fekete himl ő, tifuszok stb. Nem lehet sehová járni. 
Ha nincs járvány: egészséges ember nem ül egN zárt helyiségben. 
SpoпΡ: futball, tenisz, mindenki odajár. Ezek rendez ői tiltakoznak: — Ide, ide 

se járnak. Hát hova járnak? 
A moziba! 
A moziba? Vígjáték? Nincs ma nevet ő  kedvünk. Dráma? Nevetni akarunk. 

Mind a kettő? Micsoda ízléstelen összeválogatás! Komoly darab — nahát az em-
bernek nincs kedve fejét törni, problémákkal. Könnyű  darab — giccs. Hosszú a m-
sor — hát az ember majd meg vakul, van szívük három órán át... Rövid m űsor: 
na, alig láttunk valamit. . 

És így tovább, egészen a sírig, amely majd csöndet és nyugalmat át. 
Ugye, tisztelői közül sokan ráismernek az íróra? Szerencsénkre, a zentai 

kulturális állapotok azóta már a felismerhetetlenségig megváltoztak — uram bo-
csá', mit is beszélek? — jobbra fordultak... 
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Egy véres epizód 

— A háborúban hallgatnak a múzsák — tartja a közmondás, ám a zsurna-
lisztika múzsájára — akit minden valószín űség szerint fámának hívnak — ez nem 
vonatkozik. A kegyetlenül véres eseményeknek a számunkra legdrámaibb, de egy-
ben legfelemelőbb szakaszában is mindössze egyetlen napra — 1944. október 9-érc 
— maradt városunk újság nélkül. A Zentai Ujság utolsó száma ugyanis a felsza-
badulás napján még megjelent. Igaz, hogy alakosságot kitartásra és h ősi helytál-
lásra, a szülőföld rögéhez való holtig hű  ragaszkodásra buzdító szerkeszt ő  a me-
nekülés kétségbe esett kapkodásában már nem vette észre, hogy a lapot fordítva, 
azaz fejjel lefelé nyomtatták ki, de az el őfizetők azért rendesen kézhez kapták, 
hogy utoljára még egyszer hadd lelkesedjenek h ős honvédcink és páratlan szövet-
ségeseiknek a tervszer ű  visszavonulások és rugalmas elszakadások során aratott 
fantasztikus győzelmein, mint ahogy már évek óta tették. Mert mondanunk sem 
kell talán, hogy ebben a rövid, de szomorú korszakban a helyi hírlapokban is 
túlsúlyba került az ostoba, fasisztabarát propaganda, a „visszatért Délvidék" sok-
nemzetiségű  lakosai közt addig hagyományosan fennálló jóviszony és türelmes 
megértés megmételyezésére tett aljas kísérletek, a nemzeti, vallási és világnézeti 
alapon történő  széthúzásra, gyűlöletre való uszítás. Mindezt a magyar sajtó és 
publicisztika legjobb hagyományait megcsúfoló, 1938. évi sajtótörvény alapján, 
amely a sajtójog megnyirbálásával lehetetlenné tette a munkásmozgalmi, s őt a 
haladó polgári sajtó működését, majd a fasiszta sajtókamara működése nyomán a 
sajtószabadságnak egy id őre végképp bealkonyult. 

Szabad sajtó 

A felszabadulás után két nappal, azaz 1944. október 10-én tehát egyetlen 
egy napi szünet után, ismét újság jelent meg Zentán, ezúttal kétnyelv ű , Sencanske 
Novine - Sentai Ujság.. Fejlécében ott szerepelt a „ Slozan rad sa bracom 
madjarima -Békés munkát szerb testvéreinkkel" felirat. Az egylapos, inkább röp-
iratra, mint újságra emlékeztet ő  kiadvány első  oldalán azonban „ Stanovnici 
Sente!! Braco!! — Senta lakosai! Testvérek!" — megszólítással ott volt olvasható a 
legfontosabb és a negyedfél éves szenvedés után a lehet ő  legjobb hír: „A le-
győzhetetlen Vörös Hadsereg felszabadított benneteket. A város ügyeit intéz ő  ide-
iglenes Bizottság szerb és magyar sentai lakosokból megalakult. A Bizottság leg-
fontosabb feladata, a lakosság teljes biztonságának fenntartása..." 

A Ser іcanske Novine - Sentai Ujságnak azonban ez volt az egyetlen szá-
ma. Utána a szintén kétnyelv ű  Sioboda -Szabadság, majd a szerbhorvát nyelvű  
Sloboda következett. Az előbbinek két, az utóbbinak csupán egyetlen száma is-
meretes. Egyetlen lapon, azaz két oldalon egy-egy vezércikkszer ű, a felszabadulás 
jelentőségét méltató, a békés úјjáépítés megkezdésére buzdító íráson kívül túlnyo 
mórészt a városparancsnok rendeleteit közli a polgárokkal. A Sioboda - Szabad-
ság 1. számában a következ ő  ígéretet teszi a város lakóinak: 
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.,Mcgszoktáiok már. hogy az újságok csak hazugságokkal vannak tile. V ćg-
re itt igy lap. amelynek mondanivalóit nem kill visszáján fordítanotok, mert a 
színtiszta igazság eredeti arculataval jelenik meg benne. Ennek az újságnak az 
č lőállítбja maga a n ćp. a nćp legjobb fiai — a n ćp pedig .nem csapja be önma-

gát. 
Feladata lapunknak. hogy minden sorával a n ćp sribadságának. felemelke-

dć sćnck ćs jobb jöyő jéпck ügyét srolg<ilja.° 

Az ígć rctet már a fcls іаbadulás utáni ilső  tartományi jellegű  napilap. a 
S'lпhnrin гΡr t 'njro(lilln 	 I ‚lj(Iasrn.". majd utódai a .' Іа ' 'аг  • :(í ćs testyćг lap- 

ja a l)nri nik. továbbá at egyre sr.ímosahhan. szebb köntösben, nagyobb terjede-
lemhcn ćs pć ldányszámhan megjelent hetilapok ćs folyóiratok váltották be — úgy-
ahogy. Mert Zcnt:ín a yid ćki hí гlapírís há гonutcgyid ćysі<í/ados hagyom<ínya 
csaknem igy évtizedre megszakadt. 

Hírlapindítási kísérlet 

Hogy ennek mi volt a t  oka. azt ma már csak találgatni lehet. Talán  at  
országot feldúló háború iszonyatos pusztításai után romokban hcyer ő  nemzetgaz-
daság állandó pénzhiánya. kés őbb aránk nchczcd ő  súlyos gazdasági blokád. és a 
politikai függcticns ćgćг t. a siahad önrendelkezésért vívott harc anyagi áldozatai 
taték szt kségcssć  a lokális sajtó fclsiámolását. minthogy a lak оsságnak elsősor-
ban kcnyć rrc ćs nem helyi hírlapokra vo lt  sztiksćgc. de az, is lehet. hogy a 
centralisztikus tcngazdasig. az  ország központi irányítása tette sztiks ćgtcicnnć  a 
decentralii.ali ćs logikussá a közporcosított információs rendszer ki ćpítćsćt. S 

cgyćbkćnt is: a háború borzalmainak chmúltáyal minden oly sz ćpnck t űnt. még a 
jegyre adagolt kukoricake" ć r is puhábbnak a гбpamclasz. is ćdcsebbnck. a rom-
cltaka гј tе  és kulcsohjcktum-épít ő  munka is kdiiiivchbiiek t ű nt. 

Könnyen mosolygunk ma ihár a ..Szövetkezet tagja vagy'' / Ez dcr ćk do-
log! / Dolgozik ott kicsi-nagy. /Sürög ćs forog ' — Gaál Laci hácsi-fć lc jószzíndćkú. 
bár tagadhaiülanul gycrmckicn ügv'cfog}ott propaganda ycrsikéken ćs a szöyct-
kczcti társulásra scrkcnt ő  nem kcyćsbé naivan Iclkcsült ycz ć rcikkckcn. ánt a ma-

ga idcjćhcn hihctcticnül óriási dolognak lálszott, hogy a nincstcicn földtúró 
munkás (Ady siayaiyal ćhc:..ezer ćyi> гбгgc a rögnek") most a kenyérterm ő  ró-

na — akár egyéni, akár kollektív — birtokosává lett. ćs nemcsak az. őslakos _ćs tele-
pes szhiy. hanem az ćyszázadok óta föld után sóvárgó. földet áhítozó magyar 

nincstelen is. Ugyanez vonatkozott a t ~i ainkon akkor még a parasztságnál jóval 
csck ćhcbb számú ipari nnuikásságra is. akik. láma. az  el űzött pы fctcg gyártulajdo-
nosok a basáskodó mesterurak helyett most maguk váltak a gyárak a míihcl'ek 
uraivá. további sorsuk cgycdtili irányítóivá. 

Ezeknek a történelmi csem ćnyeknek a tudatos и i ísá гa valóban nem volt 
túlságosan nagy szükség helyi lapokra. Ám a munkásönigazgatás kibontakozása 
csakhamar ismét felszínre hozta a lokális információ szt ks ćglctćt. Az 19>l)-ben 

bevezetett ćs a t  ćvtizcd folyamán egyre fejl ődő . lassan-lassan társadalmi ćs poli- 
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likai élctönk minden szféráját betölt ő  ćs tcljcs I ćtünkct n ►cghatározó önigazgatá-
si rendszenink tökć lctescn mihámalóvá ćs egcértclmí іvć  tette. hogy tárgyilagos. 
ćгі hctő  ćs naprakész. tájékoztatás nélkül az önigazgatási rendszer ncm kclthct ő  
életre, hiszen Icljcsen világos ćs kćzcnfck' ő  az.. hogy tá јćkoz~ tlan nagy tévesen 
értesült önigazgatók a társadalmi ćs gazdasági ć lct semmilyen tcrülct ćn sem 
hozhatnak ć rdcmbcn h е lу tállÓ. hat ćkom ćs cć lszcrű  határozatokat. int ćzkcdćsckel. 
A tájékoztatás tehát cgćsz. önigazgatási rcndszc гünknck sarkalatos pontja, mond-
hatnánk egyik alappihére lett. 

líven és ehhez hasonló meggondolások гolу tán jelent meg 1952=ben ismét 
helyi lap Zcntán 7c'хhгiгi.í,t címmel. A Népfront (a Szo ć ialista Szövetség el őd-
je). hetilapjának felel ős szcrkcszt ő jc Mucsi József, társadalmi-pölitikai nuu ►kás. a 
szerkeszlősćg ćs kiadőhi'atal pedig a Petar Drnpšin utcában. a Forum jelenlegi 
kömvcsboltja hclyćn volt. A lap G oldalon. az időszerű  társadalmi-politikai tört ć-
nćsckct taglaló ‚czć rcikken kimül a város ćs a járás politikai. társadalmi. gazda-
sági ćs kultur~ílis esenеm•eirő l adott pontos ćs —már amennyire ezt hetilap volta 
megengedte — naprakész. láj ćkіztatást ("a pć ldányókat. lapozgatva úgy érezzük. egy 
kis terjedelembeli eltolódással a kultúra javára). ЕzенКі ' йІ  helyet kaptak a lap-
ban a közérdek ű  közlcm ćncek. a hatóságok, tehát a városi ćs Járási Népbizottság 
rendeletei. A Járáši Népbizottság 195 ć ' i társadalmi tcnrt például négyoldalas 
terjedelemben két nyelven közli az cgy ćbkćnt magyar a}ch ű  .hírlap. 

A '  „mazsola á kalácsban'' azén mégis csak Nothof Károlynak sok évtiz е-
den át Városunk közszeretetnek ćs megbecstil ćsnck öncndő  kultí► гіnunkásának a 
/kui kгrinika címií humoros tárcáit tartahnazó állai ►dó ro'ata roll. Talán nem 

--eszik rokoni elfogultságnak a részemr ől (Karcsi bácsi aurai nagynéném férje. 
ćs ilyen minősćgćbcn keresztapán ►  'is volt) ha a tavak elhumt. Vajdaság — szerte 
de különösen Zcntán nćpszcrű  humoristának ćs`számos bábjáték. g'ennckszínda-

rab ćs -hangjáték szcrzőjćnek egy ekkori m ű ' ćt — a n ►ár szintćü néhainak mond-
ható zentai nyih•ános jódfürd ő  emlékérc is — teljes cgćszćbćn idc iktatom: 

..Amióta a fürdő  megnyílL a zentai polgár el őtt. is új. eddig isncretlen 
távlatok nyílnak. m iladoznak' 

Már azok előtt 'értan akik fctisn егіćk a. fiirdő  mćgnyitásá' af kapcsolatos 
előnyöket: szigórír tekintettel az eg ćszsćgrc. jódra: a kett ő  egymáshoz való v iszo-
mára ćs az összcУ is öm"ítotl kcttőnćk az öss ć-vissza ‚iszomitott viszonyaira. 

Szóval a fcntickből világos ćs teljesen ć rlhčtő . hog' a tisztašág az fontos 
fbladat ćs ebből csak egćszsćg szánnazhatik... Aki tehát beteg az ne csak lábvi- 
rel ‚ ćgyćn liánéin fürödjön is n ć lia. Jódoz%a Ic  in  ig  ii  ne nć  /cn egy kis  költ
sćgrc. Mert á fйnІй  azért van. És a ón fölül is szép a . ha valaki tiszta. 

Kćrdőknck 'élek szolgálatot tenni, ha leírom a fijrdő  1 ►asználatát az eddig 
legjobban ' bećáll módszerek g~ akorlali alkalrnar іsa alapfái ►. - 

Legjobb, ha az ember már n ёІ 'йnу  nappal a fürdés clött nem mosakszik 
ćs ncm isiik: Ezzel fölfokö%уa magában á гürdćš utáni só і•árgйst. A fürdés nap-

ján sósai rcggcjirik. "ag'' cb ćdel. ki  n ►ck szakában a napnak' határozta cl nu ► gál 
a пjrdćšrc. °A sós ćtcl i►  jód után való sóvárgást fcl ćbгćszti 'a szcnczctbcn ćs 
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így sóvárogva nekivág, miután el őzőleg habozás nélkül becsomagol egy darab 
szappant és néhány törülköz őt. 

A füürdő  kacsalábon forgó márvány bejáratán belép és vesz egy kádba 
szóló jegyet. (Aki nem szólóban megy, az két kádra szólót vesz). 

Ha a kádak foglaltak, akkor bemegy a büfébe várakozni, ha pedig vág 
üres kád, ez azt jelenti, hogy nem kell sietni, tehát nyugodtan bemehet a büfébe. 

Általában legyen nyugodt mindenki, aki a büfébe bemegy, mert az már 
magában egy üdülés, ha bent lehet. A fürd ő  büféje nem közönséges büfé, hanem 
gyógy-büfé, ahol a szervezet bels ő  részeibe betolakodott bacilusokat különböz ő  
gyógy-folyadékokkal le lehet zuhanyozni. _ 

Itt nem kell külön jegyet váltani, mert a fizetés zuhanyonként történik. És 
minőség szerint. Az erősebb, illetve jódosabb tartalmú zuhany drágább. Ajánlatos 
megfelelő  mennyiségű  váltópénzt vinni, mert hitel nincs. 

A büfé jódja csodákat művel az emberben. Megfelelő  mennyiségű  jód el-
fogyasztása után kitűnő  a fürdőző  közérzete és már nem is kíván fürödni. Eskü 
mellett állítja, hogy tiszta és úrrá lesz rajta a víziszony. Rendel még féldeci jó-
dot és megvetéssel gondol ismer őseire, akik képesek beülni valamely füstös 
kocsma rosszhírű  belsejébe és lábbal tapossák a higiénát, amit itt szemel őtt tar-
tanak, hiszen ott van mindjárt a bejárattal szemben. Szinte elképzelhetetlen, hogy 
valaki tévedésből egy kabinba tévedjen, Az ilyen csak megrögzött antijódistá le-
het, aki önző  természeténél fogva nem hajlandó tiszteletben tartani egy intéz-
mény korszegyűségét. Mert a mi firdőnk korszerű . Állítom ezt annak ellenére, 
hogy némelyek meg akarják csúfolni és csak fürdésre használják..." 

Apropó, Nothof bácsi! A Testvériségnek 1953. január l-ére, pontosabban az 
1952 és 1953 közötti szilveszter éjszakájára külön száma jelent. meg Éjféli Uj-
sag címen, négyoldalas terjedelemben. Mondanunk sem kell, hogy néhány barátja 
segítségévél jórészt maga Nothof Károly szórta tele •páratlan szellemességének 
ezernyi csillogó sziporkájával. Az akkori zentai viszonyokra jellemz ő, hogy ez az 
üzleti vállalkozásnak is pompás kezdeményezés, (hiszen nyilvánvaló, hogy a lap 
összes példánya szinte percek alatt elkelt), nem vált hagyománnyá. Az Ejféli Uj-
ság következő  száma — megint csak Nothof Károly kezdeményezésére — kilenc 
évvel később jelent meg, és azután — soha többé. Nagy a kísérés, hogy az újság 
egy napra szóló nyilvánosságából innen is átmentett az irodalmi örökkévalóság-
ba egykét tréfát, ám a b őséges kínálatból, sajnos, nem tudok választani! Meg 
egyébként is szorongva állapítom meg, hogy már régen túlléptem a kiadó által 
számomra megszabott terjedelmet... Így. hát megelégszem azzal, ha a fejléc szö-
vegéből a lap árára vonatkozó részt ideiktatom: 

Egyes szám ára 50 dinár. El őfizetés 25 évre 120 dinár, 120 évre 412 di- 
nár. 

Nothof bácsi humoristaként is javíthatatlan optimista volt. Feltételezte, 
hogy a tízévenként megjelen ő  lap ára több mint egy évszázad alatt sem fog 
emelkedni. No de hát könnyű  volt neki: akkoriban még szó sem esett gazdaság-
szilárdításról! . 

Egyébként a Testvériség is alig több mint egy éven át (1952. február 20-
tól 1953. június 24-ig) jelent meg. A társadálmi és gazdasági fejl ődés szükségessé 
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tette az egypár oldalnyi terjedelm ű  hetilap lehetőségeit meghaladó gyakori és 
részletes tájékoztatást, amit részben a Magуar Szб  zentai mellékletei, részben a 
mind népszerűbbé és elterjettebbé váló üzemi lapok oldottak meg. 

A hírlapírás peremvidékén 

Nem lebecsülésként nevezem az üzemi, if úsági és diáklapokat a zsurna-
lisztika peremvidékének. Szerepük — az üzemi lapok esetében — az ipari és mez ő-
gazdasági dolgozók, a munkaszervezetekben foglalkoztatottak és a munkaszerve-
zet termékeit, szolgáltatásait fogyasztók, illet őleg igénybe vevők tájékoztatása 
szempontjából nagyon is jelentős. Az üzemi munkásönigazgatás nálunk általáno-
san elfogadott rendszere, a polgároknak a közügyekben való általános és közvet-
len részvétel iránti. joga és érdeke egyaránt megköveteli, s őt előfeltételként meg 
is szabja a pontos, tárgyilagos és naprakész tájékoztatást és tájékozottságot, a 
nyilvánosság előtti kölcsönös véleménynyilvánítás lehetőségét. 

• 	Az ifjúsági  ёs diáklapok szerepe viszont a tájékoztatáson kívül, s őt véle- 
ményem szerint azt megel őzve: az olvasóvá nevelésen túl az újságolvasóvá neve-
lés (amely az előzőnél társadalmi szempontból semmivel sem kisebb jelentőségű) 
és ha a publicistává/riporterré képzés, nem is lehetséges, s őt nem is kívánatos, 
hogy az ifjúsági és diáklapok minden tollforgatójából újságíró váljon, de a köz-
ügyekkel kapcsolatos egyéni vélemény, a közhasznú megfigyelések írásban törté-
nő  rögzítésére és zsurnalisztikai formába öntésére való készség kifejlesztése. 

A peremvidék kifejezéssel csupán azt akartam jelezni, hogy ezeknél az 
üzemi és diáklapoknál a szakmai tudást és gyakorlatot sokszor az önzetlen lel-
kesedés pótolja. Az el őbbire, tehát az üzemi lapokra visszatérve, örömmel állapít-
hatjuk meg, hogy a dolgozók és polgárok révükön való tájékoztatása iránti igény 

talán éppen a helyi hírlap hiánya miatt — korán és tömegesen jutott kifejezés-
re. Nagyobb munkaszervezeteink szinte. kivétel nélkül kétnyelv ű  tájékoztató köz-
lönyt indítottak dolgozóik minél teljesebb informálása végett. Némelyiküknek 
csak néhány száma ismeretes, mások több évfolyamon_ át rendszeresen megjelen-
tek. A sort  aföldműves-szövetkezet közlönye a Szóvetkezeti Hiradó nyitja, 1958-
tól 1961-ig 27 száma jelent meg. A zentai cukorgyár Informator c. közlönyének 
1971-ig 8 évfolyama évi hat számmal (1972 júniusáig még 9 száma jelent meg) 
a Panonija építőipari vállalat tájékoztatójának 1963=tól 1966-ig, majd 1971-ben 
megjelent számai, a Tisza bútorgyár közlönyének 2 évfolyama (1970-71), a Đuro 
Salaj textilgyár Belső  Tájékoztatójának 1971-72-ben egy-egy száma, a zentai 
mezőgazdasági kombinát szerbhorvát nyelvű  Naš Glasnik és magyar nyelvű  Hir-
lapunk c. lapjának 1971-ben 2-2 száma, a Žitopromet tájékoztatójának 1971-es 
számai ismeretesek. . 

Az üzemi tájékoztatók . egy része beolvadt a Zentai Agrár-Ipari Kombinát 
1974-ben megindult Infornnator c. tájékoztató közlönyébe, amely egyre b ővülő  ter-
jedelemmel, havonta, majd havonta kétszer egészen 1978-ig jelent meg, amikor is 
a munkaszervezet vezet őségének határozata alapján — több más üzemi laphoz. ha- 

~ 
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sonlóаn — annak szerkesztését ćs kiadását a lelkes. ám nem mindig m сgгciclö 
szaktudással rendclkcző  szerkesztők és munkatársak helyett a 7'is:'в  idck szakma-
ilag képzett munkatársai veszik át. 

Az /,r/órm иіor•ral kapcsolatban — melynek öt éven át olvasó-szerkcszt őjc 
voltam —hadd említsem meg, hogy mс llćkletkćnt Zenta tö гtćnctćbćn először tett 
közzé „napilapot', az 1975-ös zentai „Šc ćcrijada", azaz Cukörgyári lát ćkok egy 
hete alatt, amelynek pć ldám•а i eljutottak az cg ćsz. országban minden hova, ahol 
csak cukorgyár üzemel, sőt magyarorszígi vendégeink révén még külföldre is. 

• Ezt a „teijesíUnényt csak a Zentán megrendezett Leámi гúsági Európa-
SаКkbаjnokság kitűnő  szenezői voltak kćpcsek mcgismćtclni, akik napról napra 
szintén figyelemmel kísć rtćk az izgahúas versem' cscm ćйycit, ćs közzć tcttćk a le-
játszott mćrkőzćsek іпenctćt. , 

A társadalmi-politikái ćs társadalmi szervezetek közül — az if і úságt lapok-
kal külön bckczd ćsbcn foglalkozunk — a községi pátbizottság Inј;г"rпcijc' - Íаjr-
kп_Кп iásuk címen 1968-ban ćs a Nćpi Technika Vlado Bagat vízisport-egyesülete 
adott ki közlönyt. A zentai. majd a kikinda-zentai munk аköz•etítő  hivatal 1958-
tól 1968-ig, tehát egy ćvtizcdcn át jelentetett meg többé-kev ćsbć  rendszeresen 
Кć tnyc1'ű  közlönyt pályaválasztási tanácsadás céljából. 

Városunk mí'a ődćsi ć letćnek figyelemmel kísć résc tckintetćbcn igen fon-

tos a Közművclődćsi Közösség közlönye (Bt/tan kudiurrton," Ytvo ѓа  3enkІj, amely 
1959-től jelenik meg. és a hcltört ćncti kutatások felszabadulás utáni felújításában 
is igen nagy szerepet játszott. Kár, hogy két lelkes hclvtört ćnćtkutatónk Erdélyi 
l ѕtv і  tanár és Katona Pál levéltári dolgozó cl'cszt ćsc után a tájékoztató rend-
szeres megjelenése fć lbeszakаdt. Szerctn ćnk remélni. hogy ezt a hÍán1'osságot m ű -
vclődési élcttink irámítói hamarosan fclsz molják. 

VćgО l hadd iegytínk cmlít ćst a községi képviscl ő-testtilct l/ivа ►а lo, Lnpjи -

ró/ és ТпΡјéko_tаі  /íи_/ünviг rő/, amely a siAzad harmadik ćvtizedć ig (192%) vissza-
ncúló Nagyon пу  nyomán hivatalosan közli a közšćg legmagasabb önigazgatási 
szenének határozatait' ćs rendeleteit. az  előbbi autentikus kétnyelvű  szövegczćs-
ben. az  utóbbi pedig egyszerüsített: rövidebb formában  a  küldöttek uij Кoztatásá-
ra. A képvisel ő-testület ,gazdasági és pénzügyi titkársága is indított a múlt ćy 
szeptemberében egy tájékoztatási közlönyt. 

Száгнургб bálgаtás. _: 

Mint már említcttlk. külön fejezetben szcr еUкΡлk számi az i гúsági . ćs di-
áklapokról. Az előbbieken a Nćpi Ifjús<g, később a. Szоcialista lfjús гígi Szövetség 
helyi szervezete által kiadott lapokat. az  .utóbbiakon az iskolákbаn készült diйk-
újs<~gokа t énjük. Céljukról, szcrcptikrő l  a  legfontosabbat már amondtuk. Az alkal-
mat megragadva csak annyit tanunk sz оkségcsnek . hoz"áfűzni. hogy rcndkivtil 
nagy kár az ilyen jcllcgű  sajtó tudatformáló: stílusfejleszt ő  ćs <a közösségi : ćгњć  
kiаlakitб  szerepét. egyáltalán az ilyen lapok szerkcsztés ćvcl járó -  pedagógiai moz-
zanatokat nem kihasználni. mivel az ezzel járó minimális anyagi n і fогd і tйѕ  (a  
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fénymásoló vagy egyéb technika - a riporteri ćs szerkeszt őségi munkáért járó sze-
rćny könyvjutalmak) bőven megt ćr(ilnck. Hiszen köztudott. hogy amclvik társada-
lom nem ruház be a jöv őbe. annak nincs is jövője. Márpedig úgy tapasztaljuk —
Icgalábbis az ifjúsági  ёs diáklapok esetleges ćs hézagos megjclen ćsc erre utal —. 
hogy mi ezen a téren ugyancsak iparkodunk. takar ćkoskоdni. 

A legгćgibb fennmaradt zentai diáklap a Zentai Düиk. a M.Kir. Állami 
Gimnázium Arany János Önképző  Körének lapja . 1942/43-ban 6 rendes ćs i 
külön száma jelent meg R? ~схй:ііnk cinen. Az Еle іünknek, a Bolyai Farkas Gim-
názium diáklapjának 1952/53-ban n ćgv számа . a Ginuna_ijalacnak, a Moša Pijade 
Gimnázium kćtnycl'ű  lapjának pedig 1957/58-ban két száma jelent meg. Ugya-
nebben az ćyben az iskola fizikai szakköre is adott ki kétnyelv ű  lapot. anehmiek 
1 száma jelent meg. Sakiskoláink közül a Vegv ćszeti Technikum próbálkozott 
lapkiadással : Indikalur c. diáklapja 1967-t ől 1972-ig jelent meg. 

Az általános iskolák scm maradtak cl a nemes ycrscng ćsbcn , sőt sok te-
kintetben — legal гíbhis a rendszeressćgct ćs a próbálkozások szm t tekintve — cl 
is hagyták a közćpiskol ~isokat. Az általános iskolai diáksajtó nem tekinthet 
vissza hosszabb útra. az  órán kív(ili tcvćkcnvsćgcknek ez a vállfaja községünk-
ben az ötvenes ćvck végén jött ..divatba Akkor viszont egymással versengve 
adták ki az iskolák a diáklapokat. közlönyöket. 1958--60 között megjcicnt a 
Thurzó Lajos Általános Iskola diáklapja a ,Ili z_mijnk, a Pet őfi Sándoré a 
Horizont : a Dózsa György iskola is adott ki diáklapot (ennek példányai sajnos 
lappanganak. hálásak lcnn ćnk. ha a hajdani írók-ohasók közül valaki átadna be-
lő1(ik a Tört ćnclmi Lcvć lt гí гnak). Égy ćvtizcddcl később csatlakozik a felsoroltak-
hoz a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály iskola lapja, a Jс ivигv ~mv ćs a tornyosi 
Tömörkény István iskoláé. az  1Lv I ran,k .1/i. Ezeknek öt. illetve három ćyfolyann t 
ő rzi lcvć ltánmk. 

Az általános iskolai lapkiadásnak cgy ć rtelm űen a legkomolyabb és Icgć r-
tćkescbb 'állalk лΡzása a Május 25-e Általános Iskola diáklapja. amely nemcsak 
tartalmi gazdagságával ćs minősćgćvel . hanem tetszet ős k(ilalakjáyal is méltán 
felveheti a versenyt hazánk többi hasonló jelleg ű  diáklapjával. A Pionir c. isko-
lai újság egyébkém most tart 7. ćyfohamánál. 

Bár e lapok tanalmi elemzését helysz űke folytán még csak meg sem 
К ísć rclhetcm . nem állom meg . hogy a tornyosi iskola egyik diákköltő jének versé-
bő l ne iktassam ide az első  versszakot . Sután is bájos őszintcsćgćvel mć lt ~n kćp-
viseli a diáklapok - hangulatát . ćs cgvćbkćnt is napsugarat lopott be a levélfari 
poros akták ćs hírlapkötegek között folyó egyhangú kutatómunka szürkcs ćgćbc: 

..Játszol szorgalmasan. 
Nagybuzgón ćs szc гćncn. 
Aztán jön egy lány. 

És szemedbe nevet keyélycn 
Ekkor ćszrc veszed. 
Hogy halálosan szcrctcd." 

(Első  szerelem) 
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Ifjúsági  lapok 

Az ifjúsági  ІароkгбІ  azért emlékezünk meg külön fejezetben , mivel a diák-
lapoktól lényegesen különböznek , illetve különbözniük kellene . A diáklapok tartal-
mában ugyanis túlsúlyba kerül a szépirodalom , azaz a vers - és novellakísérletek, 
a kezdő  tollforgatók művészi igényű  alkotásaik , és aránylag kevés hely jut a di-
ákélet eseményeiről szбló . karcolatoknak , riportoknak , az iskola életéből mentett 
tudósításoknak , híreknek . Elvitathatatlan érdemük , hogy a diáklapok országszerte, 
így városunkban is — nem egy kés őbbi alkotónak , neves irodalmi egyéniségnek 
jelentették apályán tett els ő  lépést , zentai vonatkozású felsorolásuktól csak az 
tart  vissza, hogy a lapok begyűjtött évfolyamainak hézagos volta miatt egyesek 
kimaradnának , ami esetleges önkényes rangsorolásként volna értelmezhet ő . 

Az ifjúsági  lapok a VSZISZ (korábban Népi Ifjúság) helyi- Községi Vá-
lasztmányának támogatásával jelentek meg . Elvárhatnánk tőlük, hogy ilyen minő-
ségükben elsősorban a helyi ifjúsági  szervezet szócsövei lennének , először is a 
SZISZ szervezeti híreit tegyék közzé, a községi és a fels őbb vezetőség intézkedé-
seit és dokumentumait , az alapszervezetek tevékenységét és akcióit ismertessék. 
Ezzel szemben az a helyzet , hogy ifjúsági lapjaink jó része nem sokban külön-
bözik a diáklapoktól, lévén hogy szerkesztőjük-tudósítóik túlnyomórészt a közép-
iskolás tanulóifjúság  kбгёьб l kerül ki. Így a munkás - és parasztfiatalok életével, 
tevékenységével és gondjaival nem foglalkoznak megfelel ő  terjedelemben . Persze, 
minden egyes helyi ifusági lapnál ez sem általánosítható, ám az anyagi nehéz-
ségeken kívül talán ez az egyik oka annak, hogy az if úsági szervezet lap-
jai/közlönyei egyetlen esetben sem egzisztáltak egy-két évnél hosszabb ideig. Így 
az első  ifjúsági lap, a Tribina és a továbbiak, a Mi, az Ifjúsági Közlóny, a 
Scarabeus és a felsőhegyi alapszervezet lapja sem jelent meg hosszabb id őn át. 
Pedig nagy kár, mivel a rendszeresen megjelen ő  ifjúsági  lap  — hozzáértő  egyén 
irányításával — nemcsak a közéleti szereplés iskolája , hanem az ifjúsági  szervezet 
tevékenységének tájékoztat б, irányító és regisztráló szerve is lehet. 

Ezzel eljutottunk munkánk végére , áttekintettük a zentai hírlapírás történe-
tének csaknem 115 évét . Áttekintésünk , sajnos, nem teljes , hiszen egyrészt a 
zentai Történelmi Levéltár, múzeum és népkönyvtár birtokában lev ő  folyóirat és 
hírlapgyűjtemények is hiányosak . A megfelelő  szabadkai , újvidéki , zombori és ma-
gyarországi intézményekben kutatva , ezek a hézagok nagyrészt kiegészíthet őek 
volnának, a kutatások kiterjesztésére azonban sem id ő, sem anyagiak nem álltak 
rendelkezésre . Mindenesetre e sorok olvasói is sokat segíthetnének a munka 
folytatása esetén, ha a birtokukban lev ő  helyi kiadványokat a Történelmi Levél-
tár rendelkezésére bocsájtanák , akár adományként , akár szerény térítés ellenében. 

A hézagosság tudata még nyomasztóbban nehezedik ránk , ha figyelembe 
vesszük , hogy a közélet valódi napszámosairól , a hírlapírókról csak alkalomszer ű-
en emlékeztünk meg, kiemelve egy-egy nevet azoknak a tömegéb ől , akik a toll 
fegyverével szándékuk szerint városunk boldogulásáért küzdöttek a maguk mód-
ján. 

Alkalmi kiadványunk terjedelme és a kutatásra , anyaggyűjtésre rendelke-
zésre álló idő  nem tette lehetővé a fellelhető  anyag komolyabb , tudományos igé- 
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nyű  feldolgozását, elemzését sem. Inkább csak úgy szemelgettünk, mazsolázgattunk 
a csonkán is bőséges anyagból, miközben fájó szívvel gondoltunk arra, vajon 
nyílik-e rá lehetőség, hogy városunk történetének itt hever ő  évszázados anyagát a 
monográfiaírás munkájában hasznosítsuk. Lesznek-e áldozatkész, szül ővárosuk, lakó-
helyük töгténete iránt érdekl ődők, lelkes kutatók, de foleg anyagi lehet őség a 
helytörténet eme kincsesbányájának a feltárására? Nekem mindenesetre óriási él-
ményt jelentett, hogy — ha csak . egy percre is — bepillanthattam a múlt tárnáinak 
mélyeibe. Ezét hadd mondjak hálás köszönetet a zentai Történelmi Levéltár, a 
Városi Múzeum és Városi Könyvtár dolgozóinak a munkám során nyújtott ön-
zetlen segítségükért és nem utolsó sorban a Tiszavidék szerkesztőségének a köz-
zététel lehetőségéé. 

A Tiszavidék húsz éve 

Nem kétséges, hogy sajtótörténetünkben jelentős hely illeti meg a 
Tiszavidékit,  egyetlen magyar nyelvű  napilapunk húsz éve megjelen ő  önálló mel-
lékletét. Igaz nem csupán városunkhoz köt ődő  sajtótermék, minthogy öt Tisza 
menti község erkölcsi és anyagi összefogásával jött létre, ám így is két évtize-
den át páratlan sikerrel töltötte be a lokális hetilap megsz űnése folytán városunk 
szellemi életében több mint másfél évtizedre beállt hézagot. 

A Testvériség megszűnése után Zenta város és a járás — kés őbb Zenta 
község lakossága, valamint gazdasági és egyéb szervezetei, intézményei tájékozta-
tó szerv nélkül maradtak, amelynek hiánya minden téren érezhet ővé vált. A tár-
sadalmi és a politikai élet, a gazdaság valamennyi ágazata egyaránt lendületes 
fejlődésnek indult; a negyvenes évek végén ráffilc nehezed ő  gazdasági blokád si-
keres áttörésével és egyidej űleg békeszerető, el nem kötelezett külpolitikánk nem-
zetközi érvényesülésével hazánk rövid id ő  alatt figyelemre méltó nemzetközi te-
kintélyre tett szert, és az így létrejött nemzetközi kapcsolatai révén megkezd ő-
dött gazdasági felvirágzása is. Mindez anyagi alapot teremtett a felépítmény, s 
ezen belül a tájékoztatás intézményeinek és szerveinek fejlesztéséhez is. A tájé-
koztatás iránti egyre fokozottabb igényt viszont kétségtelenül a munkásönigazgatás 
kiteljesedése hozta létre, minthogy tárgyilagos, pontos és naprakész információ 
nélkül el sem képzelhet ő  a hatékony önigazgatási határozathozatalhoz elengedhe-
tetlen tájékozottság, áttekintés és jólértesültség. 

A Magvar Szó ugyan megjelenését ől fogva törekedett a lakosság megfele-
lő  színvonalon történ ő  tájékoztatására, ám ta гtományi napilap lévén sem terjedel-
me, sem tudósítóhálózatának kiterjedtsége nem tette lehet ővé, hogy szűkebb társa-
dalmi-politikai közösségek helyi eseményeinek, eredményeinek-gondjainak megfe-
lelő  teret szenteljen. Nem sokat segített ezen a téren az 1956-ban megindított új 
rovat, a „Vajdaságon át" sem, amely naponta egy-egy oldalt szentelt a tartomá-
nyunk községeiben történtekr ől szóló tájékoztatásnak. A szerkeszt őság egy-egy ol-
dalas külön rovatokat indít az egyes községek híreinek közzétételére, 1958-ból 
hetente kétszer, szerdán és pénteken megjelenik a Mi úјšág Zentán? 
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Ekkor alakul meg a zentai szerkeszt őség azzal, hogy az újságírás addig 
egyetlen zentai képvisel ője, Thurzó Miklós (Thurzó Lajos zentai származású költ ő  
és újságíró öccse) mellé felveszik Szabó Józsefet, majd három év múlva Keresz-
tényi Józsefet, ő  lesz a zentai szerkeszt őség vezetője, amelyhez szervezetileg 1968 
végéig még Kispál Ferenc adai és Kovács Mária kanizsai tudósítót is beosztják. 
Közben a melléklet terjedelme is heti öt (1+4) oldalra b ővült. Így létrejöttek a 
feltételek a továbblépéshez, vagyis ahhoz, hogy az addig hetenként kétszer meg-
jelenő  zentai, valamint a heti egyszer egy-egy oldalas adai és kanizsai melléklet 
önálló Tisza-vidéki hetilappá integrálódjék.. 

1969. február 13-án őt Tisza menti község Ada, Csóka, Kanizsa és 
Törökkanizsa, valamint Zenta községnek és a Magyar Szó szerkesztőségének a 
képviselői határozatot hoztak a Tiszmvidék című  önálló heti melléklet kiadásáról. 
Az új Tisza-vidéki hírlapnak tekinthető  melléklet 12 oldalnyi terjedelmű , a ki-
adás költségeinek a felét Zenta község viseli, így a terjedelem felére is igényt 
tart. Egyébként a többi község részesedése a lapban: Ada és Kanizsa 2-2, Csóka 
1, Törökkanizsa 1/2 oldal. A fennmaradt fél oldallal a Magyar Szó szerkesztősé-
ge rendelkezik. A lap felel ős szerkesztőjévé Keresztényi Józsefet nevezték ki. 

A 12 oldalas terjedelmének a beosztása a következ ő  volt: az első  három 
oldal a társadalmi-politikai eseményeké, a negyediken érdekességek, színes írások, 
riportok vannak, az ötödiken a művelődési, oktatási intézmények, a hatodikon a 
kereskedelem, a hetediken a gyáripar, a nyolcadikon és kilencediken a mez őgaz-
daság, a tizedik az egyéb intézmények híreié. A tizenegyedik oldalon különféle 
rovatok, olvasói levelek láttak napvilágot, kés őbb apróhirdetések is, az utolsó oldal 
pedig sportoldal volt. 

A lap. a Magyar Szó pénteki számának mellékleteként tízezren felüli pél-
dányszámban jelent meg, a feltüntetett öt Tisza menti község területén terjesztet-
ték. Szerkesztősége, amely 1969 nyarán még egy újságírót kapott Bálint József 
személyében, valamint állandó gépírónőt is, a városháza Népi forradalom utcára 
néző  frontjának egy kis helyiségében (a jelenlegi újságošboltban) kapott helyet. 
Persze a szerkeszt őség munkakörülményei sem létszám, sem elhelyezés tekinteté-
ben távolról sem voltak ideálisak, ám a sz űkös feltételeket pótolta a kisszámú 
újságírógárdának az évszázados zentai publicisztikai hagyományokon alapuló lel-
kesedése és az olvasóközönség támogatása. Ez utóbbi nemcsak az olvasótábor, 
hanem a külső  munkatársak egyre gyarapodó számában is kifejezésre jutott: az 
első  évben már 142, köztük 86 zentai tudósító írása jelent meg. 

Az olvasók támogatását a lap szerkesztősége odaadó, lelkiismeretes mun-
kával igyekezett meghálálni. Elmondhatjuk, hogy húszleves megjelenése folytán a 
Tiszav іdék hétrőlhétre építő  jellegű , időszerű , pontos és mindenre kitérjed ő  infor-
mációkkal látta el olvasóit, a Tisza menti községek lakosságát. Bízvást állíthat-
juk, hogy községeink valamennyi munka- és egyéb szervezete és közössége meg-
felelő  gyakorisággal szerepelt a lap hasábjain és az err ől szóló hírek, tudósítások 
általában fontosnak és alkalmasnak bizonyultak arra, hogy az érintett kollektívh 
tagjait, valamint közelebbi és távolabbi környezetét tárgyilagosan és hatékonyan 
informálja az önigazgatói határozathozatal vagy a gazdaságpolitikai és egyéb 
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szempontból fontos döntések meghozatala érdekében. Ugyanakkor az újság arra 
is törekedett, hogy az olvasók teret kapjanak közérdek ű  véleményük nyilvános-
ságra hozatalához. Erre való a nagyszámú küls ő  munkatárs, tudósító sze-
repeltetése is. 

Nem maradt ki a szempontok közül a lap olvasmányossátételének az igé-
nye sem. Igaz ugyan, hogy a megjelent és eladott példányszám nem volt hatás-
sal a belső  munkatársak személyi jövedelmére, s őt a nyomdaköltség növelésével 
inkább ellentétes irányban hatott, a szerkeszt őség számára mégsem volt .  közöm-
bös az olvasók számának gy дrapodásд , hiszen ez bizonyította a megjelenés jogo-
sultságát, az alapítók által kitűzött cél tulajdonképpeni megvalósulását. 

A lap színvonalának emelkedését jelentette munkatársainak számbeli gya-
rapodása és az általános képzettségi összetétel javulása , ami azt eredményezte, 
hogy minden egyes újságíró az általa jól ismert szakterülettel foglalkozzék a lap 
által felölelt egész területen. Másrészt különféle állandó rovatok bevezetésével 
humoros és szatirikus tárcák, színes írások beiktatásával igyekezett a szerkeszt ő-
ség vonzóbbá, érdekesebbé tenni a lapot. Az olvasó- és tudósítótábor b ővítését, 
gyarapítását. célozták az éveken át nyaránként feln őttek és gyerekek számára 
megrendezett tudósítópályázatok, valamint az újságíró—olvasó találkozók. Ez utób-
biak során a lap által felölelt terület legeldugottabb településeire is sor került, s 
így a 7iszavidék oda is eljutott, ahol addig terjesztésére látszólag nem volt mód. 

Az eredmény nem is maradt el: a példányszám a hetvenes évek közepét ől 
megkétszereződik, a munkatársak száma nyolcra emelkedik. A társadalmi-politikai 
közösség megbecsülésének a jele, hogy a szerkeszt őség a Petar Drapšin  U.  14. 
szám alatt épült hatemeletes épület IV. emeletén megfelel ő  munkahelyiségeket 
biztosított, és felszerelést kapott. 

Sajnos már ebben az. id őben anyagi nehézségek ütötték fel a fejüket, az 
egyre nagyobb iramban nekilóduló infláció a lap el őállítási költségeinek roha-
mos emelkedését és az alapítóknak — a lap költségvetési forrásainak —mind na-
gyobb fokú anyagi kimerülését eredményezték. A fokozatosan idültté váló pénz-
hiány folytán előállt deficitet eleinte az anyalap fedezte, kés őbb azonban a szer-
kesztőség kénytelen lett egyrészt a lap terjedelmének csökkentésével, másrészt új 
pénzforrások felkutatásával hozni egyensúlyba a megbillent pénzügyi helyzetet. A 
nagyobb munkaszervezetek által addig különféle — gyakran kezdetleges techniká-
val .és felettébb változékony szakmai szinten írt-szerkesztett —üzemi lapokat a 
Tis:nvidékben megjelenő  havi egy-négy oldalnyi terjedelmű  mellékletek váltják 
fel. A lap terjedelme azonban így is átlag 8 oldalra csökkent, nemkülönben ol-
vasóinak szárra is mintegy egynegyedével megcsappant, ez utóbbinak okát azon-
ban nem az olvasóközönség érdeklődésének megcsappanásában, hanem abban 
kell keresnünk, hogy Törökkanizsa id őközben a lapkiadásban való részvételét 
visszavonta, s így területén a lapot többé nem terjesztik. 

Mégis bízunk abban, hogy a fent ismertetett válság — gazdasági-pénzügyi 
természetű  bajainkhoz hasonlóan — csak átmeneti természet ű , hiszen a tájékoztatás 
iránti szükséglet egyrészt a lakosság, másrészt a társadalmi-politikai, munka- és 
egyéb szervezetek és közösségek részér ől továbbra is fennáll, s így szocialista 
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önigazgatású közösségünk megleli majd a módot, és felkutatja a szükséges anya-
gi eszközöket, hogy a tájékoztatás, társadalmi életünknek ez az igazán jelent ős 
tényezője továbbra is zavartalanul m űködhessen és teljesíthesse feladatát.. 

Az Újvidéki Televízió részére 
készült forgatókönyv anyaga 

Zenta első  okleveles említése a XIII, század elejér ől, pontosabban 1216-ból 
datálódik, Zentha, majd 1247-től Zyntharew alakban említi egy királyi adomány-
levél. A tiszai átkelőhelyből kifejlődött település nem egészen 300 év múltán 
emelkedik a szabad királyi város rangjára, ám a végzetes mohácsi csatavesztés 
után a török felperzseli, elpusztítja. 

A város azonban ismét talpra áll. A másfél évszázados hódoltságnak a 
világtörténelmi zentai csata vetett véget, s innen kezdve Zenta fejl ődése már tö-
retlen. Noha a történelem viharai nemegyszer alaposan megtépázták,_ gazdasági 
jelentősége és lakosainak száma az újabb másfél évszázad alatt egyre növeke-
dett. A negyvennyolcas magyar polgári forradalom bukását követ ő  önkényuralom 
nyűgétől megszabadulva az akkor már ismét mez ővárosi rangra emelkedett hely-
ség rohamos fejl ődésnek indult. 

A kibontakozó tőkés termelés megteremti a szükséges ipari bázist: 
gabonatermő  vidék központja lévén különösen a malomipar kiépítése halad előre 
öles léptekkel. Egyre inkább hangsúlyt kap Zenta tiszai átkel őhely jellege is: a 
folyami gabonašzállítás fontos gy űjtő- és rakodóhelyévé válik a Tisza alsó szaka-
szának a mindkét partján egyre növekv ő, gyarapodó mezőgazdasági termelés és 
a szaporodó települések számára. 

A helység gazdasági erejének és jelent őségének növekedését er őteljes ur-
banizálódás kíséri. A kiegyezést ől az első  világháború végéig terjedő  fél évszá-
zad alatt alakul ki Zenta városmagjának az a képe, amely a felszabadulás utáni 
évtizedekben megkezdődött, és máig is tartó építkezésekig úgyszólván alig válta 
zott. 

A szóban forgó fél évszázad alatt a város rakpartot, fahidat, vasútállomást, 
villanyvilágítást, vágóhidat, tűzoltólaktanyát, aszfaltos utcákat, takarékpénztárt, köz-
kórházat és al-, majd főgimnáziumot kapott. A leégett régi helyén felépült az új, 
ma is használatban levő  városháza, a középületek közül pedig két nagy szállo-
dáіik: a Royal Szálló és az Eugén Szálló, az utóbbi ma a m űvelődési központ 
és a községi bíróság épülete. S mindez öner őből, minthogy a mindvégig ellenzé-
ki beállítottságú város sohasem részesült kormánysegélyben vagy állami támoga-
tásban. Ekkor létesültek Zenta sokáig nevezetes parkjai és kirándulóhelyei, ekkor 
épült fel az izraelita és két katolikus temploma is. A központi plébániahivatal 
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földszintjén. a jelenlegi Szent István kápolna hety ćn működött az egyik legr ć -
gibb zentai nyomdavállalat. 

S ezzel már helyben is vagyunk: ezekben az években kezd ődik a zentai 
sajtó tö гtćnete . A fellendülő  gazdasági élet eredményeként megjelen ő  polgári jó- 
lét (igaz_ , a dolgozó tömegek : a szegényparasztság , az üzemi és a kisipari mun-
kásság fokozanabb kizsákmányolása á rán) megteremtette a kulturálódás és főként 
az informálódás iránii igényt . A polgári demokrácia keretei közön folyó politikai 
és pártharcok is létrehozzák a maguk sajtóorgánum а it . Természetesen ezek olva-
sóik, azaz a polgárság érdekeit képviselték, igényeit elégítették ki. s ezét nem 
csoda , há a sokkal tárgyilagosabb tájékoztatáshoz szokott olvasó kissé 
csodálkozva -furcsállkodva , nem ritkán megmosolyogva , sőt néha hangos kacajra 
fakadva forgathatja a megsárgult lapokat . A közhaszon aggódó féltésének leple 
alól nagyon is kilógó pán- és csopoгtérdekek aggódó hellyel-közzel egészen mu-
latságos ' ćs felettébb tanulságos olvasmánm уá teszik ezeket a régi újságokat. 

Ilyen mindjárt a legrégibb zentai hírlap, a Zentai l igvelő  megjelenésének 
története is. Első  évfolyamának első  száma az 1879. szeptember 14-ei dátumot 
viseli, csakhogy Czehe Győző  laptulajdonos és felel ős szerkesztő  bevezető  vezér-
cikkč  a kövčtkezőket adja tudtunkra: 

„Négy éve múlt. hogy Vida Sándor társas<gában ugyanezen cím alatt az 
első  helyi lapot mlginditonam." 

A főszerkesztő  állításа  szerint tehát az els ő  zentai újság a hetenként egy-
szer megjelenő  Zentai Еigvelд  „1)elyi és vidéki érdеkű  társadalmi, közm űvelődési 
és közgazdasági hetilap volt. Ennek számai egyel őre még nem kerültek el ő , ám 
tudomáswгk van megszűnésének eléggé viharos körülményeir ől..Joca Vuji ć  közis-
mert zCntai irodalombarát és m űpártoló gyű jtennényébcn ugyanis. fennmaradt né-
hány korabeli röplap. amelyeknek alapján a szerkeszt őség és a helyi hatóságot 
képviselő  polgármester közötti affér rekonstruálni lehet. 

A Zentai Figvekí іnnе /vcn tis;le/I e/őл:etóihe; címzett röplapból arról ćгІe-
sülünk, hogy — mint azt Vida Sándor, a lap felel ős szerkesztője és Czehe Győző  
főmunkatárš írják —  „Jankovich Aurél polgármester' úr, ki lapunknak, mint a vilá-
gošság terjeszt ő jének kerdcnő l fogva engesztelhetetlen ellensége vala. sötét tudat-
lanságában és bosszút liheg ő  roszaka мΡ tból" a lapszerkeszt ők által ázsiai ukáz-
nak minősített 12/875 sz. rendeletével. a lapot betiltotta. 

A teljes szövegében közölt rendelet . a .betiltás _én-ekém azt hozzá fel, hogy 
a „közérdek ű  hetilap nyár megjelent  6-ik. 7-ik. 8-ik és 9-ik számú példányokban, 
čltćnye az eredeti czć ltól. politikai tárgj'ak közlésével foglalkozik — anélkül azon-
ban hogy az ezen cselckm ćm.ћez megkívántató t гv- nyszаbta feltételek 
teljesíttettek volna:..". _ . 

A betiltás alaрjául az -  1867-es kičgуezéssel isnіćt hatályba lépett 1848. évi 
„forradalmi" sajtótörvény azon 18. cikkének 30. -a szolgált ;  amely politikai lap 
indítását, 10 0O0 forint óvadék letétbe helyezéséhez köti: ami viszont ,.a helyi s 
közérdekű , valamint szépirodalmi lapok"-ra nem vonatkozik. A polgármester által 
mondvacsinált indok az volt, hogy a lap inkriminált számaiban közölte a tör-
vényhatósági választásokra vonatkozó új rendeletek szövegét. 
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A helyi lap. híján most már röpiratokon folytatód'ó vitából kidertil, hogy 
honnan a polgármcstcri ellcnszcnv a Еіgvclíi iránt. A  J.  cz. Közönsćgг -megszó-
lításía és 71 el ő fizető   i І ta І  aláírt (egyébként a polgármestert védelmébe vev ő) 
röpiratra válaszoh•a az immár betiltott lap felel ős szerkeszt ő je Ćs főmunkatársa 
a polgármcstcr és a lap közötti kezdett ől fogva tartó cllcnségcskcd ćs indítékát a 
következőképpen adja el ő : 

„A dec. hóban tartott iskolaszéki ülésen a polgári tanárok azon kérelme 
tárgyaltatott. hogy a hideg téli id őben adassék egy kis várószoba, hol az órakö-
zök vagy közbeeső  tires órák alatt meghúzhassák magukat, s ,egész k і 'ánságuk 
egyszerű  kályhára. faasztalra ćs p<ír s ćkre terjed. 

Az iskolaszék annál is inkább шĆ ltáwolta a tanári testület e csekéh 
költségű  kć relmćt, minthogy Magyarország minden tanodájában gondoskodva van 
egy ilyen várószobáról, mely egyúial igazgatói iroda gyanánt is szolgál. csak 
Zentán nincs; miért J. A. úr kiуĆ tс 1Ćvel egyhangúlag elfogadtatott. Jankovich A. úr 
cllenvĆ lemĆm Ćt a következő . s a tanári testület méltóságát sért ő  szavakkal fejez-
te ki: »Dehogynem, majd még zongorát is hclvezünk be. hogy a tanár urak ked-
vükrc mulassanak. s puha pamlagot, hogy azon ázsiai k ćmcicnnncl hcvcrćsszc-
nek. <'" 

S bár a lap első  számában a polgárnеstcr „megrovásáról" a .,sokszer ű  
nyomások" folytán a szcrkeszt ősćg lemondott, az él őbb-utóbb bekövetkezett betil-
tástól ez sem menthette meg az újságot. 

Ám csoda hát. ha négy Ćvvcl később az új tulajdonos ćs fciclős szerkesz-
tő. azaz a régi főmunkatárs diad ~ilmasan jelenti be: az „elkeseredett küzdelem. 
mehet szeretett városom köz ć rdekcinck el őmozdítása körül. a rosszakarat-.a saj-
tószabadság elleni mer ćnylct гe vetemedő  indokolhatatlan g őg ellenében vívtam .. 
гć szcmrc dő lt cl". 

Egy új hírlapnak mcgjcicn ćsc még nagyvárosban is cscm ćnv-számban 
megyei. annál inkább. fcltün ćst kelthet ez a mi kedves városunkban. Zcntán. a 
mi derék bácskai Tiszanкntünkön, hol az e fajta termékb ől talán már több is 
van, mint — kellene" — olvassuk a Zc'nh I 7dćF új untai hírlap гőszcrkcszt ő jć-
nek, a „beszélyírö" Harsámi Jánosnak 1889. december I-i „szerkeszt ő i beköszönt Ć-
sć"-ben, ahol lapját a megsz űnt ,.Heti Lap" foh tatása k ćppen ajálja a nagy ć rdc-
mű  ohasó kcgjcs figyclm ćbc. 

A szcrkcszt ő  úrnak a untai hírlapok mértéktelen elszaporodására utaló 
kesernyés megjegyzćše nem egészen indokolatlan. hiszen Bács-Bodrogh vármegye 
1896-ban megjelent monográfiája szerint két évtized alatt 11 újságot adtak ki 
Zentán. Közülük a. Tört ćnclmi Lc\'Ć ltlr hírlapgv űjtemćnvc a már említetteken kí-
vül a Zentai L'lleп ('iг. a Zeiilai 1' сkül v, a Zenla, a Zentai Ifirlap. a Zentai Friss 
( јѕ  ," ćs a Zentai ЈЈúг d($ eléggé foghíjas Ćvго lуamalt tartalmazza. 

(Városunk tört ćnet ćnck kutatása is szüks ćgcssĆ  tcnnć  a hiánvzó példányok 
bcszcrzésćt, amire Ichct ősćg is nyílna. hiszen a Szin нyci József által alapított 
hírlapkönyvtár ćs utódai. a Magyar Nemzeti Múzeum, valamint az Országos Szé-
chényi Könyvtár hírlapgy űjteménye  1884  óta szerzi be rendszeresen a magyar 
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mclvű  lapokat és folyóiratokat, nem kizár, hogy a zentai helvtü гtćnct iránt ér-
deklődők is ćrtćkcs for гйsanyagra bukkanhatnának a szóban forgó intézmények-
ben. ) 

Ezeken kívül tudomásunk van még az .11s5 '1'is а"idi k című  hírlapról. de 

arról is. hogy a század utolsó évtüedćbcn városunkban a felsorolt ., társadalmi ćs 
közgazdasági", illct őlcg ,.társadalmi ćs k*zm іvеІёdёѕґ  lapokon kívül néhány 
szaklap is megjelent, mint amilyenek a pedagógiai kérdésekkel foglalkozó B3 cs-

kа i 7'пљ  iиgv és a mezőgazdásági inánvú јй)cskni Gа~c а . amely mai kifejezćssć l 
élve koprodukciós folyóirat volt, am čnmwibcn sxe гkesztőségc Adán, kiadóhivatala 
Zcntán szćkclt. 

Az Еllenёг  — a hasonló cím ű  zentai Еllenдггel ellentétben — aprócska. nyol-
cadrét alakú , néhány oldalas vicclap volt. 

A hírlapáradat a századforduló után sem apadt cl. Az új évszázad els ő  
két ćytizédćbcn, illctő lcg az 1. világháború bcfejczćsć ig a S_аhaи lcајhí, a К  :véle-

nriгΡn.v, az lgаannn(k)s, a Zc,itO, O.cs etaг9rs. a Zciziai l rgLе llenлc Q a Zentai l'riss 

Ćfsи., ćs egy szaklap. a Zentai Gvnrsirй  képyiseltćk a lokális sajtót. Egvébk ćnt 
az 1902-1903-ban hcicnkćн t háromszor megjcicn ő  szabad sajtó is ..népnevelés-
ügyi ćs társadalmilap'. Ősuntén bevalljuk. hogy fogalmunk sincs. milyen jellegű  
lehetett az Utиs:. Ide kivánkozik még az a mcgjegyz ćs, hogy talán országos vi-
szonvlatban is páratlan volt az 1919-1920-ban megjelent Zentai Iliг  ketе  (első  
sz<~ іila Zentai ,Уаgvdohnх ), amely csupán hirdetéseket közölt. Ezzel is bizonvítva 
Zcnta gazdasági élcténck páratlan fejlettségét. ' 

A századforduló után megjelent hírlapok köd túlsúlyba k ćrülnek a politi-
kai lapok. Míg a múlt szárad végiek körül csuр  л  a Zentai Friss (.Їјsи  hinteti 
fel fejlécén a „politikai lap" min ősítést (a DMKE — az alföldi gazdas <~gi egyesü-
letek — hivatalos lapja), addig a habom kitöréséig egyszerre k ć1, sőt három politi-
kai lap is megjelenik, mivcl a Zentai l'r с,g en.'ut X'ar (később l ü .,'аknчé'i 

is .Vеgvгеnnvulcа. Кгir) 1905-ben indult hivatalos lapján kíyiil a k ог  íbban .. 

yegvestartalmú közmín•el ődćsi lap", az ()ss:еrаГ  á.c: valamint az 1899-ben .,társa-

dalmi. közművelődési ćs közigazgatási lap'-ként megjelen ő  Zentai llirаdú 1906-
ban (igaz, csak egy évre) szintén ..politikai lap pá lesz.. A magát haladónak valló 
ćs a konzen•átív pártok között egyre élez ődő  politikai harc oda vezet. hogy 
mindkét párt bčlátp a lapindítás clkcrulh čtetlen voltát már a politikai lap ki 
аd іsiаk feltćtelćt Кćpćző  nagy összegű  óvadék sem riassza ć l őket, annál is in-
kább , minihogv a politikai küzdőtć rčn új ellenfél jelenik meg. az  egyre erősödő  
munkásmozgalom : amely a századvégi ~öldnwnkás-megmozdul `ásoktól a XX. szó-
iad első  é' tizeđćbcn a Szос iáldcmoknta Pá rt  fellépéséhez vezet már Zentán is. 
Az új . гélclmctes' ellcnfćliel haladó és maradi polgárok — addigi érdekellcnt ć teiket 
félrctévc = egy cmbcrk ćnt veszik fel a harcót . nemigen válogatva az eszközökben. 

A helyi lapok az egymás közötti csatározásokban is meglehet ősen dura 
hangnemčt alkalmaztak : amelyet Harsan" János . á Zengi iгΡ.c I ukl' főszerkeszt ő je 
így jč llémćz: 

;,Hósszú 7 éve annak már. hogy Zenta városa - Ičgkivájt hírlapjai vćgcu —
a hazai közvć lсmćrn • előd szomorú hírnévre tett szert, a miben az a legsajno- 
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sabb . hogy,. felőlünk . zentaiak fel ő l , ez az átkos rosz hír , széles e hazában még 
manapság is fenntartja magát." 

Köztudomású , hogyan szól az országos sajtó ítélete a zentai hírlapokról' ti: 
„páratlan vad!". És megint , á ltalánosan ismert az a szólásmód. mcllycl min dcn 
vidéki ismerősünk , ha Zenta vis -z_onyairól van szó , imigyen kiált fel: ,.Zentára már 
keresztet lehet vetni!". 

Az önös pártérdekeket képvisel ő  lapok neiii hogy ta пΡózkodtak volná egy-
más munkatársainak sé гtegctésétő l , rágalmazásától , sőt a konkurens lap 
munkatársainak lejáratását . a pártküzdcicmbcn vet ćlvtársként fellépő  közéleti sze-
mélyek lehetetlenné tételét t űzték ki legfőbb céljuknak. . 

Pillantsunk csak bele a két ádáz ellenfél , a kormánypárti Zentai [Јiгаdn és 
az ellenzéki Zentai Е//enёг  , között 1884 januárjában lefolyt „szellemi párviadal" 
egy aprócska mozzanatába : „Több izben tö гtént . hogy a Zentai Ellenőr czimü 
piszkotódó lapocska engem is tollhegyre vett. ócs < rolt sőt sé гtegetett is. 

Méltóságomon alulinak tartottani egy bérencz tollu egyénnel, kinek sem 
állása, scm tekintélhc , scm veszteni valója nincs — polciniába elegyedni, annál ke-
vésbé tartottam érdemesnek kihívó . kötekedő  irkаг rkáira válaszolni , mert nem-
csak engem , hanem sok más. a közügyek terén ćrdemekct szerzett fér иakat is 
megtámadott és sćгtegetctt (...) 

Azonban a »Zentai Ellen ő r« f.é. jan . 13-íki 2-ik számában — ezt mcrészcltc 
irni: »Tudják -e a Hiradóék , miéг  volt az »Ellenőr« decz .. 16-iki számában c köz-
lemény: 

— Az .erkölcs Zentán? Zsarkó A. a közs.. iskolaszék elnöke decz. 14-én es-
ti 7-8 óra közt a piaczon őrjöngött stb. 

Még felőlük sem hiszem . mintha belőlük a tisztesség iránti érzéknek utol-
só szikrája kialudt volna, azért föltételezem róluk , hogy ha tudnák , mit követett 
el mondott időben Zsa гkó. magok is csodálkoznának , hogy én csak igy emlékez-
tem meg róla és nini máskép. Olyan tettre még a i ćgdвгvább lakkcres sem ve-
temedik , minőre Zsarkó kir. közjegyző  s iskolaszéki elnök c lapok szerkeszt ő je 
ellenében magát ragadtatni nem átallotta . Én csak azért ncm léptem föl ellene 
máskép, mert  sötétben nem vehettem ki, kinek jelcnlétébcn követte cl a becstelen 
tettet. « (...) 

Miben állott ezen becstelen eljárás. err ől az Ellenőr hallgat. Nehogy a 
tisztelt közönség ezen hazug s rágalmazó kifejezések által tévhitbén legyen, 
nyiltan kijelentem . hogy az egész idézett czikk Reitmannál ' szokásos aljas rága-
lom, mert én semmiféle becstelenséget cl nem követtem , hanem a mondott idő-
ben Rezsnv t. szólgabi гб  ćs többek társaságában arról beszéltem, mid őn 
Reitmann mellettünk elhaladt . hogy »vau clćg pénzért maró veszett kutya«. 

Ha tehát .ezt Reitmann magára vette, cšak azt jegyzem meg. hogy ha a 
libák közé követ dobnak , az gágog , a melyiket a kő  találja (...) 

Márpedig ha Reitmannra mondottak volna e szavak . semmi oka sincs ne-
heztelni. 

Ugyan miként követelhet tiszteletet egy oly ember, a ki másokat nem csak 
nem tisztel ; sőt alávaló módon piszkol. (...) 
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Nincs tehát semmi. de semmi oka se Reitmannak fent id ćzčtt szavaimat -
mćg ha hoziá intéztem Volna is - becstelen eljárósnak b ćhcgezni. sőt azon maró 
sćгtcgctćsckkcl ćs legutóbbi aljas rígalmá'al szemben ezen kifcjcz ćs »marakodó 
veszett kutya« csak szelid szem гchán}'ásnak tünh čt föl higgadtan it ć lő  ember 
előtt. s meg nagyok győződve. a tisztelt közönség Reitinann kcdv ććгt e siavai-
mćгt nem csak megvetni nem fog. s őt Reitmann el ősorolt tćnveivcl szemben sok-
kal csipősb mcgjcg'rćs гc is tci јбgošítottnak ta гіand. ' 

Tévedés nc cssćk: a múlt siáiad végi Zentá гól van szó. ám clk ćpzclhct-
jtik. hogy. az  egynuís között is dühös ebek módjá га  ma гakodó helyi sajtó micso-
da acsargó dühvel csapott Ic a polgárság ćгdekcit ćs a dolgözó tömćgćk kizsák-
már і"olásán alapuló jól ć tćt ‚aióban "čšrćhcztctő  munkásmozgalom гa ćs annak 
kćpvišclő irc. Dc há1 і t~c1' ik gazda nc hábo гódna fel. amikor a muirkírs ..... úgy az 
aratás, mint a kukorica szcd ćs alkalmával a Ichct ő  legnagyobb munkadíjakat kö-
vitel. nem tö гőd"ćn azial. hogy marad-e a munkaadóknak annyi a tc гmćsből a 
memnit a гámlag ai ő  munkájukért kövctcltc К  ćs minthogy az cgćsz munkás-
csoport egy hígon. pö нdült. nem ‚oit más mit tenni. mint a Icgk ćptcicncbb mun-
kabćгckct mcgfizctni." 

Az Oszt гбk-Magca г  Monarchia összeomlása ćs a arai Vajdaság tc гtilct ć-
nek az ujonnan alakult Szerb-Honát-S х iо"ćn Ki гáhsághoz ‚ а ló csatlakoiísa 
korántsem jelentette v id ćkü ііkön a magyar nych• ű  hírlapírás végét. Igaz ugyan. 
hogy a monarchia idején egzisztált íјságok közül csupán egyetlen cg - alkal-
masint a gazdasági szempontból legn ćlkülözhctctlenebb -. a Zcniai //irdeuí> jelent 
meg továbbra is nrcgsiakítás nélkül 5сn ѓа i llirdeiп  címen. Dc már 1921 első  
felében megindult Tumbász S. B čla fősze гkeszt ő  ćs dr. Ketzeli M ćsiáros Ferenc 
‚'ezet ćsć'cl a 7i.c_пnr'/k еk c. politikai napilap. amely a . fejlécén látható felirathoz 
h і"cn "asá г- ćs ünnepnap ki"ć tclć"el minden nap megjelent. Ezt kövcti 1922-t ő l 
a ._r іі1ni (jѕ  , dr. Répás Nándor ügyvéd. majd a I11. ćvfohautól dr. Kctzeli 
Mćsz гos Ferenc sze гkcsztćsćbcn. A lap -  194  t-tő l - Ze іN'' i (:j.cnL cinien a fclsz,i-
badulást is mcgćгtc. 

Már 1927 ma гán megjelent a S<nlni Kгі.v (.:/cгΡі  c. hetilap, szintén a fel-
szabadulásig egzisztált. 1938'  február 20-ától //Mnd~r. május 31-ć tő l ,'іnnri (a 

megsiíllás alatt Zengni) //irї dxí, címen. Sze гkesztő i: Molnár Szipán Vince. dr. 
Beslic Dinritrijc. Víg Lajos. No"oszcl Andor. Markovics (Majt ćnyi) Mihály. dr. 
Habram Nándor. később Vámos János. majd dr. Tolmácsi István tá гsszc гkcsztők= 
kel, dr. Fercnczi Antal ćs dr. Kuthy Zoltán. a laptulajdonos Vámos János volt. 
1941 áp г ilisától a Zrnini l i'i.c ( ) й  is megjelenik. 

A két konkurens lapot az Szerb-Honát-Szlovén Ki гáhságban. majd a Ju-
goszláv Ki гál у  .ígban m űködő  politikai pártok harca hinta ć letrc. fcjl ćc(ikön is 
fclt(intctt ćk a ..politikai ćs közgazdasági illct őlcg a ..politikai, közmi і"clődćsi ćs 
közgazdasági lap" min ősítést. 

1940-től egy újabb hetilap. az  O..cein,'гиѕ ...a kathotikus magyarok hetilap-
ja" is megjelenik szombatonként dr. Habram Nándor felél ős szerkeszt ő. Gcrc 
Vince szc гkcsztő  ćs Rudics Elek `kiadó köz гeműködćsć"cl. A гezsim"áltoiíts a la-
pok arculatán nemi hagyott különösebb nyomot. To" г Ρibb гa is a szokásos négyо l- 
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dalas terjedelemben jelentek meg. Ha hellyel-köza_el a terjedelem hat oldalra nö-
vekszik, így ebből a hirdetések foglalnak el hármat. 

A felszabadulás után két nappal, azaz  1944.  október 10-én ismét újság je-
lent meg Zentán, ezúttal kétmvelv ű : Sencnnske Novine - Sent аi Uјság. Ez volt az 
egyetlen száma. Utána a szintén kétnyehw Slohodа  - S:nhadság, majd a szerbhor-
vát nyelvű  S/ohodа  következett. Az el őbbinek kettő, az utóbbinak csupán egyetlen 
száma ismeretes. Ezzel Zentán a vidéki hírlapírás háromnegyed évszázados ha-
gyománya csaknem egy évtizedre megszakadt. Az önigazgatás gyakorlata szüksé-
gessé tette a helyi tájékoztatás újbóli kifejlesztését, amelynek az iizemi lapok csak 
részben . tehettek eleget. Helyi lap megindítására 1952-ben tö гtént kísérlet. Egyévi 
fönnállás után azonban megszűnt a /estvériség című  hetilap, és Zenta csaknem 
két évtized után, 1969-ben jutott ismét négy másik Tisza menti községgel együtt 
„saját" sajtószenfiez . A Tis avidék .megjelenésének 20. évfordulójáról nemrég em-
lékeztünk meg bensőséges ünnepség keretében. 

~ 
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Utószó ~ 

A jelen kiadvány a Zentai Monográfia Füzetek egyik darabjaként jelenik 
meg. Eredetileg ugyan más célt szolgált volna A Magyar .Szó állandó heti mel-
lékleteként 1969-től megjelenő  7isaаvidék öt, majd később négy észak -bácskai és 
bánáti község hírközlő  orgánuma húszéves megjelenésének az emlékezetére ké-
szült. 

A fedőlapján a „Alagvnr .Sah - 7isuІУ idék - 20 - 1969-1989" szavakat és 
számokat feltüntető , 135 oldalas . tetszetős külsejű  könyvecskét eredetileg terjedel-
mesebbre tervezték . Felelős szerkesztője , Fodor István (aki egyben aszóban forgó 
heti melléklet szerkesztője is ebben az időben) az Előszóban meg is említi.,,... 
amikor a húsz évfolyam hetvenezernvi írásából válogattunk , legnagyobb gondot a 
helyszűke okozott számunkra". 

A jelen füzet gerincét képező  A Zentai sajtó törtCnete is annak a tervnek 
a részеkćnt készült , miszerint az akkori kiadvány tanalmának nagyobb részét ki-
tevő  cikkek , riportok ; színes írások elé a zentai sajtó, valamint a 7iszпvidék tör-
ténetét ta гtalmažó hosszabb ismetet ő  kertit . Az előbbit a zentai sajtó 110 éves 
évfordulója is indokolta , amelyről annak idején ( 1985-ben) szerencsésen megfeled-
keztünk ugyan , de hát most úgy látszott , itt a jó alkalom a mulasztás pótlására. 

„Sajnos , most sem »jött ki a lépés«". „Jól tudjuk , kedves Olvasó, hogy 
nini vetünk kezdődött vidékünkön az űjságírás, s szándékunkban is állt évszá-
zadnyi időre visszatekinteni a sajtótörténetben, de tervvnkr ől a kiadás költségei 
miatt le kellett mondanunk " — mentegetőzik a kiadvány szerkeszt ője. 

Az anyagiak hiányán kívtil más oka is volt a rövid sajtótö гténeti áttekin-
tés elmaradás <иnak : a zentai sajtó sz< zéves történetének kutatásával megbízott 
Szloboda János és a 7isaпvidék húsz évének összеfoglalását vállaló Keresztényi 
József (aki aszóban forgó mellékletet közel tíz éven át szerkesztette ) alaposan »  
túlteljesítették a normát": a megbeszélt 20, illetve 40 „flekk" helyett 45, illet őleg 
65-öt „produkáltak ". De hát ki tudott volna ellenállni a hol érdekfeszít ő , hol mu-
latságos írásokat ta гtalmazó , ódon , elsárgult újs<glapok forgatása -böngészése nyo-
mán jelentkező  vágvnak , hogy ezt a ,ј6 mulatságot" a saját olvasóival is meg-
ossza! 

Így aztán A Zentai sајtб  története kiszorult a 7iszоvidék 20. évfordulójára 
megjelent alkalmi kiadványból, ám a Аlаgvаr Szд  1989. április 24-étől május 
l0-éig megjelent számaiban folytatásos tárcaként SZйZéves a Zentai sajtó címen 

— az első  két fejezet kivételével — közzétette, azzal, hogy megbízta a szerző t.' egé-
szítse ki a szöveget a 'I''лzпvidék töгtćnetének rövid összefoglalásával. S bárha a 
szerkesztőség által adott cím nem is volt egészen pontos (a zentai sajtó a tárca 
megjelenésekor már nem 100., hanem 11 4 . születésnapját ünnepelhette volna), 
mégis köszönettel tartozom a пу ilvánosságra hozatalé, minek révén, úgy érzem, 
hozaájárulhattam szül ővárosom hírnevének öregbítéséhez. 

Aminthogy ennek meg is lett az eredménye még ugyanabban az évben a 
Zentai Múzeum szép kiállítás keretében emlékezett meg a helybeli sajtó több 
mint egy évszázados múltjáról. majd az Újvidéki Televízió szerkeszt ője, 
Szemerédi Magda is arra érdemesítette a szerz őt, hogy megbízza a helyi sajtó- 
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töпćnctct bcnu ііató mintegy félórás. műsor forgatókönyvének a mcgírásá'al. Ezt 
a n ►űsort tartomsím i tclev íziónk két ízben is bemutatta. 

Végül az í►jvidćki Hungarológiai Kutatások IntCJ.etc is ‚•állalta a kibőví-
tett kćriralnak . a zchtai Monográfia cl őkćszületcin buzgólkodó helybeli Dudás 
Gyula Múzeum- ćs Lc"ć ltárbarátok K ÖгĆvc1 közösen lenezett kiad гisát. csakhogy 
a beálló gazdasági válság. az  annak nyomán fcll ćpő  idiilt pćhzhiám• ezt a szép 
tervet is kcreszttilhí ►zta. / 

Amint hogy a untai sajtónak, illct őlcg az 1993-tól már önálló lapkém 
mcgjcicnő  7i.c m idcknck a I ć tćt is. amely az alapító közs ćgck közül újabb há-
romnak, továbbá az analapnak a támogatás<át is ch•cszih•c a p ćldámszáhmak és 
a terjedelemnek (heti négy oldalra v<iló) csökkcn ćsc és egyéves agoniz<~ lás után -
a 25 éves évfordulót be scm 'ána - a múlt ć' ‚ ćgćn - jobblćtrc sza ►dcrült. 

Rcmć ljük, nem örökre. Mert hogy a jelenlegi anormis helyzetben, ezer . ki-
sebb-hagyóbb gondunk mellett is éreznünk kell a pontos ćs naprakész tájékozta-
tás hiányát helyi viszonylatban is. Még ink'tbb érezni fogjuk. ha majd a társadal-
mi ćs gazdasági ć lct isn ►ćt normaliz<ílódik, hclrc гill. De hát. annak rcndcződćsc 
clőrcláthatóan a t ~íjékoztatással kapcsolatos gondjainkat is megoldja. 

Zcntán.  1994. тагс .l9-сп  
Szloboda János 
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Szemelvények régi zentai lapokból 

7,сп 1н  haladásán лk f1Nl ć lelci 

Rendezett. kö'ezett utcák s dsatornázás јіć lkül virígzó várost képzelni sem 
lehet. meri ezen körülm ćnvck nagy bcfolással birnak nemcsak eg ćszsćgi, de ipar 
ćs kereskedelmi szempontból. 

Tulzottsággal lennék joggal vádolható. ha az cg ćsz város kikövcztct ćsć t 
hahgsulyoznám, mert ezt csakis rendezett amagi körülmények közt lehetne 
kívánni. de a mi viszonyaink a tultcrjcszked ćst meg nem engedvén, csak arra 
szoritkozzunk. mit l ćlesithetünk, mi ć rі  is egyelőre a főbb utcák s piac kikđvezte-
tćsćrc kell a főгgvclmel fordítani, nevezetesen a szabadkai ut. Еötvös. Hid. Kos-
suth ćs aradi ut utcákra ćs az ezek vonalába cső  tć rekre. melyek piaci (ezek ű  
használhatók. Eddig is egyik-másik t ćn сk e célra kellett volna szolgálni, azon-
ban az ott diszl ő  pocsolák a kit űzött cć lrai felhasználtatást akadályozzák. Miért 
óhajtom a fennebb említett utcák els ő  sorbahi 'kiköveztetését. azt agy hiszem in-
dokolnom felesleges? mert ki helyi viszonyaink ismcrct ćvel bir, kétségtelenül csat-
lakozik nézetemhez. nickel ízem az egoisnms. hanem a köz ć rdck kívánalma ćrlclt 
meg bennem. 

Nagyon fontos reánk nćіve a csatornázás l ćtcsitćse. Zenta fckvćsét egćsz-
sćgi szcmpontból alacsony fckv ćse s a rét közcls ćge véged Icf;jobbnak feni 
mondhatjuk s igy meg kell ragadnunk minden ok alkalmat. mely e részben jó-
tćkony hatással van reánk: ily egyik eszköz a csatornázás.. Az cg ćszsćgtelcnséget 
okozó pocsolák száma magábanv ćve oly kćzzel гoghatólag követeli a csatorná-
zasl. hogy időpazarlás lenne annak sztiksćgessćgćt bővebben indokolni, azért átté-
rek a kiviteli módozat, vagyis pénz honnét Icend ő  clő teremtésć rc. 

A f. hó 1K-án tartod közgyül ćs folyamán a 2750 lánc gyepföld jövedel-
mćnck ktilön kczcl ćsc elrendeltetett ćs pedig a már 1869-ik évben megállapitott 
közmiп •elődćsi célokra. Mull cikkemben a csárdai  it  megcsináltatásának 
elodázhatlanságát már hangsuloztam ćs ennek lć tesitćsćt, ha a megyével rüegál-
lapodásra jönni nem sikerül, mindenesetre minél el őbb keresztül kell vinnünk ćs 
pedig összeköt»e az utcai kövezés ćs csatornázással, mely a belvárosban födött. a 
külrćszekberi nyitott lehetne: c ć lszcrű  lenne, ha a képvisel ő  testület egy bizottsá-
gos küldene ki ez ügy lanulmánvozására s a kiviteli .módozatok megállápitására. 
mely bizottság vegye bazisul a 2750 lánc föld évi jövedelmét ćs pályázatot hir- 
delhi oly ć rtelćmben. hogy a vállalkozó ebből fog kicl ćgittetni ćs pedig annyi 
ćv alatt. niennyi elég fedezetet nvujt. 

Felhozhatják c terv ellen azt. hogy vállalkozót ol' feltételek mellett nem 
kapunk. ćn pedig meg vagyok győződve, hogy igén is kapunk, mert a kérdéses 
munka egy-két évig eltart. mely id ő  alatt 11)0.000 frtot fog jövedelmezni a gyep-
föld. mely összeg elég ‚ekinidlves arra, hogy jobb nev ű  vállalkozók is pályázza-
nak. tehát nincs ok arra. hogy e munkálat létesit ćsćhez már 1876-ik évben, ha 
egyebet nem, de Icgalább az cl őlegcs intézkedéseket nеgtegyük. Ellenzékre e 
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tárgyban nini számitok, me rt  a birtokosságnak fekszik igazán érdekében, hogy 
csárdai ut , kövezés és csatornázáás mielőbb létesüljön. 

Égető  szükség a laktanya épités is, mert népünk 100 évig folyton tartott 
katonaságot és igy közvetlen tudomása van arról , hogy az mennyi kellemtelen-
séggel jár. 

A belvárosi lakoss<~got e tche гіő l okvetlen föl kell szabadítani és ez leg-
helyesebben aként törtéhük, ha laktanyát építünk. Sokáig evvel scm késhetünk, 
meg jövő  évre valósz_in ű  egy század itt leendő  elhelyezését fogja a megye elha-
tározni. 

Tény az , hogy iparunk és kereskedelmünknek nini kis lendületet ad a 
katonaság ittléte, azét haladásunk egyik föltételének azt is tekintem, hogy 
állandólag legyen katonaságunk azonban csak azon esetre , ha laktanrvát építünk. 
Könnyű  kimondani, hogy „ćpitünk", de ahoz pénz is kell. 1876-ik ćyre költ,ég-
előirányzatunk kis vigasztalást nyujt, mert az ott felvett 12 ezer forint és az 
1875. évi 29104 frt 71 kr. összesen 41104 frt 71 kr. még nem olv összeg, mely 
egy nagyobb szabásu laktanya felépités ćre elegendő  lenne, de igen is elég arra, 
hogy ez ügvgyel komolyan foglalkozzunk. A magas koгnány bizonyára segédke-
zet nvujtana városunknák e terv létesités ćben , ha nem hozzájárulás , akkor előle-
gezési ségitséggel, mi .már magában véve nagy nvereség lenne. Nehánv év alatt 
könnyen nagyobb megerőltetés nélkül lenne vissza гzethető  az előleg. 

Ez eszme többek el őtt kedves nem lesz, mind azon által hiszem , hogy ko-
molyabb megfontolás után más utra térnek , miután a javasoltam munkálatok na-
gyon sürgősek és aszó szoros értelmében köz_érdeküek. 

Zenta városa egy évtized alatt az eddig felhozottakat t. i. a tanügy virág-
zását, közlekedési utak jó karba helyezését, kövezés, csatornázás és laktanya 
építést minden hátrány nélkü г  eszközölhetné jövedelmeib ő l , sőt 10 év alatt, ha a 
lć tesitendők értékét veszszük, fölösleg jövedelem is marad, melyre vonatkozólag 
elhelyezési alapot képez a világítás és vízvezeték, tisztvisel ői, tanítói nyugdíj-alap. 
pad-erősités, szegények háza épittetésc stb. mind meg annyi követelményei a 
kornak és egy virágzásra hivatott — sok tekintetben elhanyagolt — városnak. 

A járás föld netáni felosztása a haladási föltételek létesit ćsi calculusába 
ütközik és nézetem az, hogy közköltség mellett megsz űnünk lenni azok, mik 
nem vagyunk , mert el fogunk a szomszédos községes mellett maradni . Legyen 
közköltség; nem :  tartozom azok közé, kik rettegnek attól, mert én azok sorában 
vagyok, kik féltik városuk jövőjét és ez által a közlakosság érdekeit. 

7_enln és 1 гсléke 
Zenta, 1875. december 5-én 

~ 
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Tűzoltó-bál 

Tűzoltóink által f. hó 23-án rendezett táncvigalom, sajnálattal kell kijelen-
tenünk, nem úgy sikerült, mint szokott sikerülni. Ennek oka egyréses abban is 
keresendő, hogy a tűzoltói mulatságok éltet ő  lelke, Zsarkó Antal főparancsnok 
úr, betegsége miatt a mulatságban a század nagy sajnálatára meg nem jelenhe-
tett. 

De megrovást érdemel intelligenciánk is, hogy annyira kivonta magát on-
nan, ahol hivatásszerű leg kellett volna megjelennie. 

Tudjuk azt, hogy tűzoltó-egyletünk; levonva kevés honorator tagjait, ipara 
sokból áll,.éspedig oly iparosokból, kik a haladás zászlóját t űт_ték ki, kik meg 
nem elégedve az anyagi hasznot hozó iparral, törekednek szellemileg is haladni, 
hogy a társаdalmi téren is megállják helvöket.. És ezen törekvés őkben nem 
hogy elősegítenék a hivatott körök, de mint ez alkalommal is mutatták, egészen 
közönyösek voltak. j... I Tűzoltóink pedig daczára a fentebb leirt körülménynek, 
túltették magukat mindenen. Megmutatták ügvességöket itt is, mert a rendezést 
illetőleg megfelelték minden várakozásnak. S amint már többször tapasztaltuk, 
hogy egyes katasztrophák alkalmával mily ügyesen oltják a pusztító elemet. ép 
úgy törekedtek ezen alkalommal éleszteni a vígságtüzét, mi sikerült is nekik, 
mert a társaság, mely reggeli 5 óráig együtt volt, a legvígabb kedélylyel távo 
zott. 

Mondanunk sem kell. hogy ezen jó kedv felvillanyozásához nagymérvben 
hozná járullak hölgveink is. S ha a kitüntetetteket meg szabad nevezni? Szrits 
Amália, Sinkay Mari, Zettin Juliska és Miklósvárv Nina kisasszonyokat méltán 
megnevezhetjük, kik kedvességök által nagyészben járultak a bál sikeréhez. 
Blázek. 

Zentai  Figvelгг  
Zenta, 1879. nov. 30. 1. évf. 12. szám 
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Majtényi Mihály újságíró igazolványa 

Thurzó Lajos Keresztényi József 
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