
Simonyi Mária 

ÜJVIDÉKI HÍRLAP 
1891—1905 

1891. december 19-én ú j lap hagyta el Hirschenhauser és Reitzer 
újvidéki könyvnyomdáját: dr. Nemes Sándor lapja, az Újvidéki Hírlap. 
A laptulajdonos volt a kiadó és a felelős szerkesztő is. 

Dr. Nemes Sándor nem Újvidék szülötte. A Bihar vármegyében levő 
Derecskén született, 1858-ban. Jogi egyetemet végzett. Mint ügyvéd, 
1889-ben Újvidéken telepedett le. Izraelita vallású, s a zsidókérdésbe 
elfoglalt álláspontja érezhető lesz később a lap hangján is. 

Nagy anyagi befektetés kellett a lap megindításához és állandó to-
vábbi pénzbeli támogatás. A lap anyagi hátterét egyedül dr. Nemes 
Sándor biztosította, akinek ambíciója, erkölcsi és anyagi áldozatkészsége 
végigkísérte a lap 15 éves fennállását. 

Az Újvidéki Hírlap első számában bejelentette a szerkesztő, hogy 
az újság hetenként kétszer fog megjelenni, 8, illetve 4 oldalnyi terje-
delemben. Rendes rovata lesz a bel- és külpolitika, a városi érdekű 
közlemények, a szépirodalmi tárca, a helybeli és vidéki hírek, valamint 
a törvényszéki értesítő. 

Pártharcok, nemzetiségi összetűzések, kormányválságok és rendezett 
szociális problémák nehezítették meg a magyar belpolitikát s ezek a 
problémák érezhetők voltak Újvidéken is a lap megjelenésének évében. 
A szerkesztő ezért hosszan foglalkozik a lap programjának magyaráza-
tával. Nyíltan említi, sokat fontolgatta, van-e az Újvidéki Hírlapnak 
létjogosultsága? Úgy véli, hogy az utolsó évtizedben uralkodó politikai 
rendszer az egész országban elaltatta a közvéleményt, s az a „laissez 
fairé, laissez passer ' elve alapján közömbösséget tanúsít a közügyek 
iránt. A politikai öntudat letargiája különösen Újvidéken érezhető. Ezért 
mivel egyedül a sajtó képes a közvéleményt szendergéséből felébreszte-
ni, az Újvidéki Hírlap hivatottnak érzi magát arra, hogy Újvidék lakos-
ságát rávezesse a közügyek iránt való érdeklődésre. 

A lap iránytadó elve a nyílt és egyenes szókimondás, a legtárgyi-
lagosabb bírálat, legalábbis ezt ígérik első vallomásai. Pártállást az első 
számokban még nem jelöl ki magának, mert véleménye szerint vala-
mely párthoz való tartozása korlátozottá tenné számára a tiszta tárgyi-
lagosságot. 

Az időszerű politikai események tárgyalásakor már 1892. elején fog-
lalkozik Újvidék város képviselőjének megválasztásával. Ennek kapcsán 
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tanulmányozza a helyi politikai pártokat, s keresi, melyik párt program-
ja a legpozitívabb a közérdeket s a város közügyeit illetően. 

A politikai rovat szerkesztője szerint Újvidéken két párt áll szem-
ben egymással: a magát liberálisnak nevező kormánypárt s a Függet-
lenségi és negyvennyolcas Párt. Bírálja a Liberális Pártot és leleplezi 
korteskedését. Nemrég például megszavaztatott magának egy öthavi 
költségvetési felhatalmazást, beterjesztette a tisztviselők fizetésemelésé-
ről szóló javaslatot, de gondoskodott egyidőben arról is, hogy e javasla-
tok törvényerőre ne emelkedjenek. Ilyen párt mellé nem állhat az Új-
vidéki Hírlap, í r ja a szerkesztő, de a Függetlenségi és negyvennyolcas 
Párt elvei a szabadságnak legtökéletesebb eszményét képezik s azok ér-
vényesülni is fognak, mert az ország jólétének velejárói. 

A lap ezt a pártot választja saját jának és felhívja Űjvidék polgárait 
a Függetlenségi és negyvennyolcas Párt tal való együttműködésre, nem 
tekintve a nemzetiségi és vallási különbségekre és a társadalmi ellen-
tétekre. Ez a párt szerinte nem ígér, de szívvel-lélekkel a haza és a vá-
lasztókerület felvirágzásáért harcol. 

Ezek után hosszú választási kampány ismertetésével foglalkozik a 
lap, ismertetve és éltetve Újvidék képviselőjelöltjét, dr. Visontai Somát, 
a Függetlenségi és negyvennyolcas Pár t vezérét. Beszámol a párt újvi-
déki alakuló gyűléséről, melyen dr. Nemes Sándort, a lap szerkesztőjét 
alelnöknek választják meg. Egyetért a lap a párt budapesti kiküldötté-
vel, aki azt mondta, hogy végre talpra kell állni s ezt a kormányt, mely 
csak ámítgat és ígér, de nem ad, meg kell buktatni. 

Nemes Sándor cáfolja a kormány újvidéki férclapjának, valószínű-
leg az „Űjvidék"-nek rágalmát, mely szerint a Függetlenségi és negy-
vennyolcas Pár t (a továbbiakban röviden Függetlenségi Párt) állambontó 
elemekből áll. A lap kijelenti, hogy pár t ja Magyarországnak külön vám-
területet, külön külügyi vezetést, külön hadsereget követel. A konzu-
látusok ne csak a német és az osztrák, de a magyar érdékeket is szol-
gálják. A magyar ipart és közgazdaságot fejleszteni akarja. 

Részletesen ismerteti a lap dr. Visontai Soma, Űjvidék képviselője-
löltjének beszédét, aki megtiszteltetésnek tartja, hogy Űjvidék ellenzéke 
őt választotta jelöltjének. Szavaiból kitűnik, hogy Magyarországon már 
1848 óta folyik a belpolitikai harc. Pár t j a lázít, titokban forradalmat csi-
nál. Tiszteli az uralkodó jogait, de a nemzet jogainak tiszteletben tartá-
sát feltétlenül elvárja tőle. Rátér a kormánypárt újvidéki magyar lap-
jára, mely a kormány szubvencióját húzza, de félre akarja vezetni a vá-
ros lakóit. Az „Űjvidék"-re céloz. A magyar demokrácia érdekében meg 
kell akadályozni az efféle tevékenységet. — Beszédét később németül 
folytatja s ezzel a város izraelita polgáraihoz szól. Beszél a mostoha bá-
násmódról, melyben a kormány a zsidókat részesíti. Szerinte nem egyen-
rangúak a zsidók a többi felekezetekkel s egyedül a Függetlenségi Párt 
az, amely küzd az antiszemitizmus ellen, ezért felhívja a város zsidó 
lakosait, hogy sorakozanak a negyvennyolcasok zászlaja alá, mert csak 
attól remélhetik érdekeik védelmét. 

Nem mulasztja el a lap a Liberális Párt elmarasztalását és jelölt-
jének, Harkányi Károly hibáinak és melléfogásainak felsorolását. Nem 
gondoskodik például a Közép-Duna szabályozásáról, ami Újvidéknek 
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hasznára lenne nem szorgalmazza az újvidéki rakpart kiépítését, pedig 
párt ja ígéretet tett rá. Az adókat beszedték, de semmit sem intéztek, 
mondja a lap. Hát mi célra adózunk? — kérdezi. 

Tovább folytatódik a szópárbaj az ellenlappal, az „Űjvidék"-kel, a 
Szabadelvű Párt lapjával. Az Újvidéki Hírlap felrója neki, hogy e lap 
szerkesztőit rossz hazafiaknak minősíti az „Újvidék", elveiket, azaz a 
negyvennyolcas elveket frázisoknak tartja. Ugyanakkor a Szabadelvű 
Párt mulasztásairól olvashatunk a lap hasábjain, gúnyos hangú cikke-
ket a liberális képviselőjelölt, Harkányi Károly Újvidékre érkezéséről 
s gyér fogadtatásáról. 

A helybeli kormánypárt azonban nem hagyja válasz nélkül a meg-
jegyzéseket. Azzal vádolja a Függetlenségi Pártot és lapját, hogy fel-
zavarta a város lakosságának nyugalmát. Az Újvidéki Hírlap azonban 
megjegyzi, hogy Újvidék lakosságának nagyobb része az ellenzékkel 
érez, pedig a Liberális Párt előre meghatározta saját jelöltjét s ráerő-
szakolta őt az újvidékiekre, figyelmen kívül hagyva a polgárság óha-
ját. E célból zavarta fel a nyugalmat a városban a Liberális Párt lap-
ja. Erre azonban a kormánypárt s az „Újvidék" adott okot, mert nem 
vette tekintetbe a helyi viszonyok követelményeit. 

A választások tisztességéről szólva, kijelenti a lap, hogy nem szabad 
nyomást gyakorolni a választókra, de a kormánypárt régi fegyverei-
vel, a hivatalos presszióval s a megfélemlítéssel küzd, korteskedéssel 
szavaztat. 

Méltatlankodással és vádolóan említi meg a lap az „Újvidék"-ben 
megjelent cikket, mely a „Branik"-ból és a „Zastavá"-ból közöl részle-
teket. Az utóbbi lapok kijelentik, hogy Visontai nem az ő párt jaik (a 
szerb Liberális és Radikális Párt) jelöltje, s amennyiben párt jaik tagjai 
közül valaki mégis rájuik szavazna, ahhoz nekik semmi közük sincs. A 
lap szerint ezzel a Függetlenségi Párt nemzetiségi politikájára alkar ha-
tást gyakorolni az „Újvidék", a város lakosságának tudomására hozva, 
hogy a nemzetiségek vezetőinek semmi gondjuk sincs a negyvennyolca-
sok jelöltjével. Ez izgágáskodás tőlük, mondja az Újvidéki Hírlap, hiszen 
az itteni híres Liberális Párt politikai tapintatlanságából született el-
lentéteket a negyvennycolasoknak sikerült letompítani, büszke is erre a 
lap. 

A kormánypárt félti pozícióit a választások előtt — véli a lap, ezért 
összeszedi minden erejét, hogy ne maradjon alul. A nemzet ugyanis tisz-
tában van azzal, hogy a mostani kormányzási rendszer mellett léte és 
önállósága sodródik veszélybe. 

De a kormánypárt is érzi, hogy pártja, melynek csak cégére a libe-
ralizmus, veszélyben van. Ezzel magyarázható, hogy sok a visszaélés vá-
lasztás idején: etetés, itatás, vesztegetés, ígérgetés, hatalommal való visz-
szaélés. A törvény büntetendőnek nyilvánítja mindezt. A lap még hoz-
záteszi, hogy a büntető törvénykönyv 187. szakasza értelmében az a 
hivatalnok, aki visszaél hivatali tisztségével, két évre büntetendő. Itt a 
korrupció megelőzése céljából követeli a lap, hogy a választások tiszta-
ságát meg kell őrizni. 

A következő számok tele vannak a vesztegetők s a csapdába került 
megvesztegetettek ismertetésével. Részletesen megtudjuk, kit és mivel 
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vádolnak, kit és mivel vesztegettek meg a kormánypárt vezetői. Pél-
dául 200 forinttal vesztegettek meg egy választót, hogy az a liberálisok 
vezetőjére, Harkányi Károlyra szavazzon. (Űjv. Hírl. 1892. jan. 8.) 

Ilyen címek olvashatók a lap ekkori számaiban: Ütközet előtt, Tisz-
tázzuk a helyzetet, Hátrább az agarakkal stb. Diadallal nyugtázza vé-
gül is jelöltjének, Visontai Somának győzelmét. Nem gúnyolja az ellen-
tábort s ezt kihangsúlyozza: nem bánik vele úgy, mint legyőzöttel, ha-
nem biztatja a további becsületes munkára. Leírja a választás lefolyá-
sát, feltüntetvén, hogy a Visontai-párt már hajnali 5-kor gyülekezett, 
míg a kormánypárt csak 8-<kor. Az utóbbiak kocsin jöttek, lenézve a 
„mezítlábos", paraszt Visontaiékat. Noha a kormánypártra 188 helyen, 
tehát legtöbb helyen szavaztak, mégis a Függetlenségi Pár t jelöltje gy'í-
zött. 

A választások utáni helyzetet elemezve, kijelenti a lap, hogy az el-
lenzék győzelme nagyjelentőségű. Azt jelenti, hogy Újvidéknek nem 
küldhetnek jelöltet felülről. A városban csakis a helyi érdekű politika 
érvényesülhet. Az általános, országos jellegű közvéleményt itt nem lehet 
megvalósítani. 

Az adófizetésről szólva, ismét vádoló hangú cikkeket olvashatunk 
a lapban: a népet sajtolják, követelnek tőle, csikarják. A szegény nép 
alig győzi, miközben a vagyonosabbak hátralékban vannak, maga Üj-
vidék polgármestere is, aki 618 forint adóval tartozik. (Űjv. Hírl., 1892. 
febr. 6.) 

A polgármestert itt nem nevezi meg a cikkíró, de a későbbi számok 
egyikében nyíltan megmondja, hogy Pétzy Popovits István polgármester 
a szegény népen irgalom nélkül ha j t ja be az adót, míg ő polgármesteri 
zsöllyéjében éveken át tartozásban marad. A lap azt várta, hogy meg-
magyarázza hét évi adóhátralékát, de a polgármester hallgat. — Ebből 
látható, hogy a lap cikkírója az adóhivatalba bejáratos volt s nem vona-
kodott kipellengérezni a város első emberét. 

Habár az Újvidéken megválasztott képviselő negyvennyolcas párti, 
hatalmon mégis a liberálisok maradtak. A lap sajnálattal állapítja meg, 
hogy a kormány rúdját a nagyravágyás, a hatalom megtartása utáni tö-
rekvés igazgatja. Mit gondolhatunk a kormányról? — kérdi. E bírálat s 
a kormánypárt iránti ellenszenv gyakori kihangsúlyozása azt mutatja, 
hogy bátor hangú lappal állunk szemben. 

Az újvidéki magyar kaszinó megalapításának kérdésével foglalkoz-
va, azt állapítja meg a lap, hogy a kaszinónak van létjogosultsága és fő 
feldata volna a magyarosítás. Hatnia kell a város német és szerb polgá-
raira és toboroznia kellene tagokat nemcsak a magyar tisztviselői kar-
ból, de a német és a szerb pogárokból is. 

Erős bírálat hangján szól a lap a rendőrségről mint állami intéz-
ményről is. Elismeri, hogy a rendőrség a közrend és a személyi bizton-
ság őre, de fájlalja, hogy vannak rendőri túlkapások, mert egyes rend-
őrök polgári bíróságot megillető intézkedéseket tesznek. 

A főispáni tisztségben olyan ember ül — mondja egy cikk a lapban —, 
aki nem törődik az Árva megyei éhezők ügyével, pedig ez az ő feladata 
lenne. De ő csak a választási kampány és annak sikere iránt érdeklő-
dik. A városban sokan adóztak az éhezőknek, de van — a lap szerint — 
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a város lakói között olyan, aki ezt nem tette meg, pedig módjában állt 
volna. Apellál itt az „aranycsatos" öltözékű osztályra, a nemességre, va-
lamint a „bíborszegélyt viselőkre", a főpapságra. A lap tehát e két réteg 
bírálójaként is fellép, az Árva megyei éhezők problémáját kihasználva. 

Március 15-e napját először volt alkalma megünnepelni a lapnak. 
A Függetlenségi Párt szellemében emlékszik meg a jeles dátumokról, 
melyéknek óriásaira e kor parányi emberei hódolattal tekintenek. A ké-
sőbbi számban megjegyzi, hogy a főispán három évvel ezelőtt megtil-
totta március 15-e megünneplését, s mind ez ideig nem engedélyezte, 
de most beleegyezését adta hozzá. Szerb és német egyesületek is ünne-
pelték, mert ezek a nemzetiségek is e haza szülöttei, s most igaz ma-
gyarok. 

A nemzetiségekkel szemben tanúsított politikára vonatkozik az a 
cikk is, mely a lap munkatársának táviratban küldött értesítését közli 
Újvidék képviselőjének, Visontai Somának a parlamentben megtartott 
beszédéről. A Függetlenségi Párt újvidéki képviselője polémiába bo-
csátkozott Tisza Kálmánnal a nemzetiségek ügyeit illetően. Szemére ve-
ti Tiszának s a kormánynak, hogy e kérdésben határozott politikai irányt 
nem követ. Elvárja tőle, hogy — a Függetlenségi Párthoz hasonlóan — 
a kormány is vegye kezébe és iktassa programjába a nemzetiségi tör-
vény végrehajtását. A következő számban közli a lap a képviselő egész 
beszédét. 

E számok tele vannak a nemzetiségekre vonatkozó ügyek tárgyalá-
sával. Alig múlt el március 15-e, mely nap kapcsán a nemzetiségek po-
zitív magatartását dicsérte a lap. „Néhány szó a Braniknak" címmel 
választ ad a szerb liberálisok lapjának március 15-ei írását illetően. A 
Branik arról ír, hogy a szerbek nem ünnepeltek március 15-én, amikor 
évtizedekkel ezelőtt e napon apáik és öregapáik a vágóhídra hurcoltat-
tak. Az Újvidéki Hírlap magából kikelve válaszol a Braniknak, mely 
szerinte nem ismeri a történelmet, március 15-én ugyanis, többek kö-
zött a sajtószabadságot és más alkotmányos jogokat is követeltek a for-
radalmárok az egész ország lakosságának. A szerb lakosság nagy részé-
nek pártja, a Radikális Párt a lap szerint elismeri a magyar állam szu-
verenitását s nem tar t ja magát a leigázott Dusan-birodalom hozzátarto-
zójának. Értelmes vezetői jónak látják a közeledést a szerbség érdeké-
ben, de a Branik igyekszik őket visszatartani. Pedig az már eljátszotta 
a szerb nép bizalmát. Az a kevés, aki magát a hatalmas „Branik-párt"-
nak nevezi, nem liberális elveket vall, csak liberálisnak nevezi magát, 
de egységes vezetésre többet nem képes. 

S következő héten is e kérdésről van szó a lapban, amikor azt írja, 
hogy az „Újvidék" is közölte a Branik cikkét, azonban nem fűz hozzá 
kommentárt. A lap cikkírója neheztel az amúgy is lenézett lapra, s szid-
ja, amiért ily sorokat válasz nélkül hagyott. 

A Branik állásfoglalására való reagálás a két lap pártállását igazolja. 
Az „Újvidék", mint a magyar Liberális Párt lapja, nem sérti a szerb 
liberálisok lapját a cikk miatt s megelégszik annak saját hasábjain 
való ismertetésével, mindössze azt használva fegyverül. — Az Újvidéki 
Hírlap reagálása harciasabb, követelőbb és izgatóbb, ez pedig a Függet-
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lenségi Pár t szellemének hangja, mely nem tűri a negyvennyolcas ese-
mények Barnik-féle magyarázatát. 

Negyedéves fennállása napján, az előfizetésre való felhíváskor biz-
tosítja olvasóit a lap, hogy célja továbbra is a függetlenség megóvása és 
harc a nemzeti eszmékért. A magyarosítást elő akarja mozdítani to-
vábbra is és ahol a közérdek nyílt szót követel, ott a lap helytáll. Füg-
getlen volt eddig is és az marad a jövőben is. 

Azzal kapcsolatban, hogy három magyar katona a hadseregben 
agyonlőtte magát, arról ír vádoló cikket a lap, hogy a hadseregben ne-
héz viszonyok uralkodnak. Teres és kímélet nélküli a szolgálat, az 
elöljárók igazságtalanok, brutális fegyelmi büntetéseik vannak. A leg-
nagyobb erő a hadseregben: milyen szellem uralkodik benne. Változ-
tatni kell az ott uralkodó állapotokon. 

Újabb cikk a nemzetiségi viszonyokról: az újvidéki magyar keres-
kedők és iparosok vonakodnak kitenni magyar nyelven írott cégéreiket, 
félve, hogy a szerbek nem fogják látogatni őket. Ne féljenek, biztatja 
őket a lap, a szerbek jobban szeretik a magyarokat, mint a németeket. 
Az ország német és szerb városai a legnagyobb részben magyarrá let-
tek, mondja a cikk, majd folytatja: nincs arról szó, hogy tűzzel-vassal 
magyarrá tegyünk mindent, hanem arról, hogy azon társadalmi osztá-
lyok, melyek magyaroknak érzik magukat, külsőleg is nyilvánítsák a 
nemzethez való simulásukat. 

Közeleg ebben az időben a kiegyezés évfordulója. A 25 éves jubi-
leum alkalmából várható a király Magyarországra való látogatása. A 
következő cikkek ezzel kapcsolatosak. 

Wékerle Sándort, a pénzügyminisztert a kormány legrokonszenve-
sebb emberének nevezi a lap és közli nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy a királyi udvartartásban is érezhető legyen Magyarország állam-
jogi helyzete. Itt az ország költségvetésének ügyét tette szóvá a pénz-
ügyminiszter s a lap üdvözli azt. 

Bekövetkezett az ünnep: a kiegyezés 25. éve. A lap szerint örömmá-
morban úszik az ország. De ismét alkalom adódik a nemzetiségi és sze-
mélyi izgatásra. Kifogásolja a lap, hogy Újvidék polgármestere, Petzy 
Popovits István házára nem tűzött ki zászlót a magyarok nemzeti ünnepén. 
A polgármester liberálispárti ember s innen magyarázható a lap iránta 
tanúsított ellenszenvének immár másodszori kihangsúlyozása. Nem tar t -
ja elég bűnnek a lap a polgármester adóhátralékát, most még azt akarja 
bebizonyítani, hogy nem jó hazafi. — Petzy Popovits nyilatkozatban vá-
laszolt a vádakra és tiltakozik az ellen, hogy ő nem magyar hazafi. Ra-
gaszkodik hazájához és csak azért nem tűzött ki zászlót, mert azt hitte, 
csak középületekre kell. A nyilatkozatot később megcáfolja a lap, mond-
ván, hogy a polgármester irtózik a nemzeti színektől, s bár elfogadja 
mentegetődzését, nem hiszi el a mondottakat. 

A nemzetiségi problémák kiéleződéséhez hozzájárulnak a többi prob-
lémák. Kolera pusztít a városban. A lap kifogásolja, hogy nem csapol-
ják le a barát. Szerinte senki sem törődik a közegészséggel. 

Munkászendülések vannak. A lap szerint a kormány keveset fog-
lalkozik ezzel a kérdéssel. Ha nem orvosolja, anarchizmus lesz a vége. 
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Véleménye szerint a munkát mennyisége és minősége szerint kell dí-
jazni. 

Csehországi zavargásokról ad hírt a lap. A csehek a németek ellen 
lázadtak. Ezt helyteleníti egy cikkíró és Magyarországot a szabadság ha-
zájának nevezi. 

Üdvözli a lap Űjvidék szabad királyi város monográfiájának meg-
írását s megjegyzi, csak akkor ítélhetjük meg jelenünket, ha ismerjük 
múltunkat. 

Sok cikket közöl a lap az iskolaügyről is. Ne adja mindenki úrnak 
a gyermekét, mondja, kell az iparos és a földműves is. Sok a kereskedő, 
ezért nyomasztó a helyzet a kereskedelem terén. Ne tóduljanak a f iata-
lok erre a pályára sem oly nagy számban, mert a gazdaság meg fogja 
érezni a negatív következményeket. 

Űgy véli továbbá a lap, hogy akár az egyházé, akár az államé az 
iskola, fő feladata, hogy jó hazafiakat neveljen. Mégis, a leplezés elle-
nére is érezni lehet a lap titkos állásfoglalását e kérdésben, nevezetesen 
azt, hogy az iskolák államosítását kívánja. Cikkeit olvasva, erről később 
is bizonyságot szerezhetünk. 

A diákzavargásokat azzal magyarázza a lap, hogy a tanárok csak 
tanítanak, de nem nevelnek. A tanítók fizetését túl alacsonynak talál-
ja és fizetésemelést követel számukra. Követeli továbbá az egységes is-
kolaprogramot. Ne legyen külön a magyar s külön a nemzetiségi isko-
lák programja. Legyen egységes az ország s legyen homogén a tanterv is. 

•Helyesnék tar t ja a lap a magyar kaszinó megnyitását, de egy ké-
sőbbi cikkben kifogást emel az ellen, hogy a kaszinó tisztújító válasz-
táskor három zsidó beválasztását ellenezte. 

Az 1892-es év utolsó számainak egyikében újabb támadást zúdít a 
lap az „Űjvidék"-re, amely tárgyilagosnak és elfogulatlannak nevezi ma-
gát, pedig nem az. 

Az 1893-as év már Wekerle kormányának éve, aki 1892 végén vette 
át a magyar politika vezetését. A polgári házasság bevezetésének kér-
dését vi tat ják a parlamentben, s Wekerle tervét helyesnek tar t ja a lap. 
Szerinte nincs különbség az egyházi és az úgynevezett polgári házasság 
között, mert mindegyik alapja a felék beleegyezése. A főszerkesztő és 
laptulajdonos, dr. Nemes Sándor vezércikkben üdvözli a polgári házas-
ság bevezetését, mert véleménye szerint vannak vegyesházasságok s ezek 
megkötéséhez szükséges a polgári intézmény. 

Míg az 1893-as év elején a választási cenzus leszállításáról, mint a 
Függetlenségi Párt diadaláról ír a lap, addig a későbbi hónapok számai 
a párt válságáról adnak hírt. A város parlamenti képviselője, Visontai 
Soma megbeszélés végett a városba érkezett. Majd a párt sajnálatos 
szakadásáról ad hírt a lap. Állást nem foglal, csak a tényt közli. Egyes 
párttagok követelték pártjuktól, hogy támogassa a kormány egyházpoli-
tikáját, amely ellenzi a polgári házasságot, mások pedig ellene vannak. 
Későbbi számban olvashatunk a kecskeméti Függetlenségi Párt Kecske-
méten megtartandó országos pártértékezletéről, melyre meghívják az 
ország minden választókerületének képviselőjét. A lap véleménye az, 
hogy ez az értekezlet nem éri el célját. 
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„Békülés előtt" címmel Justh Gyula, a párt ú j elnökének szolnoki 
beszédét ismertette a lap, melynek következményeként a párt mindkét 
frakciójából 3—3 ember ül le tárgyalni az egység ügyében. A lap nem 
bízik az ú j pártvezérben; azt mondja, nem lehet követni olyan vezetőt, 
aki a liberalizmus köpönyegét ölti magára. 

1894-től kezdve csak hetenként egyszer jelenik meg a lap, mivel ne-
héz a szerkesztése, kevés a támogatója s kiadása megnehezül. Erről 
értesíti olvasóit a lap. 

A polgári házasság kérdésének folytatásaként szól a lap a Budapes-
ten megtartott katholikus nagygyűlésről, melyen a hercegprímás, Vaszary 
Kolos beszélt, aki szónoklatában ellenezte a polgári házasságkötés beve-
zetését, mondván, hogy a házasság szentség, az egyház jogaihoz tarto-
zik, hogy ez ügyben határozzon, de soha nem egyezhet bele az ú j törvény-
javaslatba és harcolni fog ellene. A közoktatásügyről beszélve, kijelen-
tette, hogy katolikus elemi-, közép- és főiskolák alapításáról kell gon-
doskodni. — A lap nem kommentálja a nagygyűlést. 

Sokkal kritikusabb magatartást tanúsít a piac helyzetével szemben 
és azt írja, hogy gazdasági válság előtt áll az ország. Kevés a pénz, a 
kereskedők hitelre dolgoznak a gyárral szemben. A bankok nem adnák 
pénzt. Ennek oka a rossz gabonatermelés és a valutarendezés. Pedig van 
pénz, csak a bankok nagyurai nem adnak. A lap helyteleníti az effajta 
eljárást. 

„Nők az alkotmányban" címmel a nőik közéleti szerepléséről s a 
kisdedővásba való bevonásáról ír a lap. 

Kifogásolja egy cikk Újvidék társadalmának szeparációját. A helyi 
céllövész egyesületbe csak német a jkú iparosok járnak, akik „urak"-nak 
tar t ják magukat, nem ereszkednek le hozzájuk. A kaszinó tagjai magyar 
tisztviselők, akik kereskedőt, iparost, gyárost nem vesznek be maguk kö-
zé. A szerb olvasókörbe csak szerbek járnak. A lap véleménye az, hogy 
az ilyen különválás bénítja a társadalmi élet kifejlődését és mind na-
gyobb széthúzáshoz vezet. 

Tovább folytatódik a vita az egyházpolitikai kérdésekben a parla-
ment tagjai között s ez újabb cikksorozat megjelenését vonja maga után 
a lapban. Az egyházpolitikai törvény pártoskodásra késztette a parla-
mentet, pártokon belül szakadásokat idézett elő. A pártok reagálása kü-
lönböző. A ellenzékiek legtüzetesebbje, a közjogi párt hívei támogatják 
a kormányt és a törvényjavaslatot, pedig alkalom lett volna a Szabad-
elvű Párt megbuktatására. — A szabadelvűek azt mondták, aki nem 
fogadja el a javaslatot, lépjen ki a pártból. — A Függetlenségi Pár t is 
támogatni fogja, noha a kormány iránt nincs bizalommal. Egyedül a 
Nemzeti Pár t taktikázik, s mint mindig, most sem mer színt vallani. A 
lap szerint a párt vezére, Apponyi addig taktikázik, míg a nemzet hite-
lét is végképp eltaktikázza. 

Hamarosan szó lesz a lapban a pártvezér, Justh Gyula állásfoglaló 
beszédéről, aki egyetért a házassági jog reformjával, mert így házasságra 
léphetnek a különböző felekezetűek. „Elsősorban magyar vagyok, s aztán 
jön felekezetiségem" — jelentette ki. — Visontai Soma is elfogadta a 
javaslatot. 
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Miután megtörtént a színvallás és a parlament 175 szótöbbséggel 
elfogadta a javaslatot, a lap a Függetlenségi Pár t győzelmének könyveli 
el azt. Mégis, Wekerle és javaslata megbukott, mivel a kormányelnök 
nem fogadta el a király kompromisszumos ajánlatát. Wekerle lemondá-
sát sajnálattál adja hírül a lap. 

De nem sokáig időznek a cikkek ezzel a problémával. Személyes-
kedés ügye vált ja fel az országos jelentőségű kérdéseket. A lap tulaj-
donosa és főszerkesztője válaszol az újvidéki „Bács-Bodrogher Presse" 
című német lapnak, mert az kompromittálta személyét: valamely városi 
pozíció elfoglalására alkalmatlannak találta. A lap vezércikke éleshangú 
írásban válaszol a rágalmakra. 

„Agrár-szocializmus" címmel egy alföldi nagyvárosban történt zen-
dülésről ír a lap és megjegyzi, hogy ezek a mozgalmak egyre jobban 
terjednek. Különösen nehéz a proletártömegek helyzete a nemzetiségek 
lakta széleken. A lap szerint elterjedt köztük a szocialista eszmék masz-
laga. Azt mondja továbbá, hogy szerepe van ebben az izgatásnak is, a 
8 órai munkaidő hangoztatásának, de az itteni parasztok nem akarnak 
kommunizmust, csak munkát. A kormánynak kell kezébe vennie ezt az 
ügyet. 

Ismét személyeskedés következik a lap hasábjain: az „Újvidék" kö-
zölte szóról szóra a „Branik" cikkét, amely azt mondja, hogy a vidéki 
hírlapirodalom a zsidók kezében van és hogy a hírlapírók ma korrum-
páltak. E kérdés kapcsán felháborodott hangú cikket közöl a lap és til-
takozik a korrupció vádja miatt. 

Az újvidéki magyar színház megalakításával kapcsolatban azt ír ja 
a lap, hogy .a magyar színészet hozzájárulhat a város magyarosításához, 
ott, ahol a lakosságnak csak egyharmada magyar s ahol a vagyon és a 
jólét nem-magyar kézben van. 

A „Zastava" megkérdőjelezi a magyar színház ügyét, mondván, hogy 
a becsukott szerb színház épületében ne magyar színház legyen, mert 
az nem arra épült. A lap szerint ezt közös pénzből építették. 

A Függetlenségi Pár t követeléséről ír a lap, Önálló magyar jegybank 
és közös vámterület érdekében. Erre szükség van a mezőgazdaságot fe-
nyegető válság elhárítása miatt. A párt védelmébe veszi a hitelre szo-
ruló földműveseket, iparosokat, kereskedőket, mert „iparosodnunk kell". 
Ne csökkenjenek a gabonaárak. Gyárakat kell alapítani. A magyar ga-
bona-termékek legyenek versenyképesek. Az iskolában terjesszék a me-
zőgazdasági ismereteket. — A hadseregben a szolgálati időt szállít-
tassák le. 

E kérdéseket illetően megjegyzi a lap, hogy a helyi szerb sajtó csak 
az általános politikai viszonyokkal s a szerbek autonómiájával foglal-
kozik, a város ügyeivel keveset törődik. Az Újvidéki Hírlap azonban a 
közügyet szolgálja. 

Újvidék díszpolgárává választották Wekerlét és még két politikust, 
akikkel rokonszenvezik a lap. Üdvözli a cikkíró a liberális politika ve-
zetőjét, Flatt Viktor főispánt. 

A magyarországi kormányválságot illetően arról ír a lap, hogy a Li-
berális Pár t már sokszínű zászló alatt felvonult. Volt már Deák-párti, 
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Hentzy-párti, miért ne legyen most Héderváry-párti is? így beszél iro-
nikusan a lap a liberálisok színeváltoztatásáról. 

1895 márciusában a Függetlenségi Pár t egyes tagjainak különválá-
sáról ír a lap, majd a párt felhívását teszi közzé, mely egységre szólítja 
a párttagokat, mer t csak így múlik el Ausztria híveinek öröme. 

„Mit várunk az egyháztól" — címmel a katolikus klérus haza-
fiságáról, valamint a reformátusok helyes magatartásáról szóló a lap. 
Szorgalmazza az egyházakkal való együttműködést. Ez nemcsak párt-
jának, hanem saját létjogosultságának szempontjából is érdeke. 

A nemzetiségekkel való együttműködést is tovább szorgalmazza a 
lap. Ír a szerb liberálisoknak, azaz, ahogy említi, a „Branik-pártiaknak" 
Újvidéken megtartott értekezletéről, melynek tárgya az volt, hogy részt-
vesznék-e a szerbek a Budapesten megtartandó értekezletén. Habár min-
den joguk megvan nemzetiségi szempontból, azt tanácsolja nekik, hogy 
— ha panaszuk van, ne Bécsbe menjenek, hanem a magyar parlament-
be. 

1895 októberében, a Zágrábban megtörtént esettel kapcsolatban, ami-
kor — a lap szerint — „éretlen suhancok" elégették a magyar lobo-
gót, említést tesz arról, hogy ez Bánffy miniszterelnök csapdája is le-
het, hogy vetélytársát, Héderváryt kiüsse a nyeregből, de azt tanácsol-
ja a horvátországi magyar nagyuraknak, teremtsenek olyan helyzetet 
Horvátországban, hogy általa számítani lehessen a horvát nép bizalmá-
ra. Olyan kormányra van ott szükség, amely a horvátoknak is jót akar, 
de a magyaroknak is hasznot húz. Szerinte két nemzetiségű lakos van 
Horvátországban: a horvát és a szerb. Az utóbbit békével, az előbbit 
jogarral lehet megnyerni a magyar állam ügyének. 

A további évfolyamok számainak mondanivalója is általában a pár t -
harcokat és a nemzetiségek közötti ellentéteket hangsúlyozza ki. 

„A legújabb nemzetiségi manifesztum" cím alatt az 1898-as év első 
számaiban arról ír a lap, hogy Budapesten szerbekből, tótokból, romá-
nokból álló vezetők csoportja találkozott, akik német nyelven tiltakozó 
manifesztumot adtak be a kormánynak. Tiltakoznak az ellen, hogy a 
magyar parlament megváltoztatta a helységnevek magyarosításáról szóló 
tövényjavaslatot, valamint azt jelentiki, hogy a magyar parlament nem-
zetiségi képviselői renegátok, azaz árulók. A lap elítéli ezt a ma-
nifesztumot és a nemzetiségi izgatókat, annál is inkább, mert — mint 
ismeretes — párt jának politikai programjában ott áll a nemzetiségiek-
kel való együttműködés és az azok megnyerésével történő magyaro-
sítás. 

Érdekes cikk jelent meg nem sokkal ezután a lap hasábjain. Cáfolja 
a la;p az „Újvidék"-ben megjelent „Egy kis hazafiasságot kérünk a ke-
reskedőinktől" című cikket, amelynek éle az újvidéki zsidó vallású ke-
reskedők ellen fordult. A cikkíró nem tar t ja őket jó hazafiaknak, amiért 
német cégfelirataikat nem cserélték át magyarra és német nyelvű könyv-
vitelt vezetnek. Az Újvidéki Hírlap is a magyarosítás mellett van, de 
azért nem tar t ja rossz hazafiaknak a zsidókat, sőt véleménye szerint 
magyar érzelműek ők és számítani lehet rájuk. Azt ajánlja, hogy senki 
ne tekintse őket „magyar zsidóknak", hanem annak, amik ők lenni akar-
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nak: zsidó magyaroknak. — Ez a cikk ismét aláhúzza a lap antiszemita-
ellenes magatartását. 

A szocialisták május elsejei ünnepségeivel kapcsolatban a szocialista 
izgatókról van szó a lapban. A kormány represszáliákat tesz ellenük, pe-
dig helyesebb lenne, ha egységessé tenné a teherviselést, csökkentené az 
adókat és emelné a népoktatást. 

Egy későbbi cikk a munkanélküliek segélyezéséről ír. Lehetővé kell 
tenni számukra az ideiglenes keresetet, népkonyhák, munkásotthonok 
és műhelyek felállításával. Természetesen csak e módon látja megoldha-
tónak a munkanélküliség orvoslását, párt jának programjából többre nem 
fut ja . — Egy később végbement nyomdászsztrájkot nem tart rendelle-
nesnek s csak azért említi meg, mert e imiatt a lap csak négy oldalas 
terjedelemben jelenhetett meg. 

A népoktatás kérdésével gyakran foglalkozik a lap. Az egységes 
középiskolák és a középiskolák szakmák szerinti csoportosítása mellett 
foglal állást. Le a sok Vergiliusszal és egyéb hiábavalóságokkal, mondja, 
s követeli, hogy az iskola az életre neveljen. 

Az 1898-as év vége felé azt í r ja a lap, hogy a kiegyezés válságban 
van. Magyarország 31 éven át volt Ausztria gyarmata s gazdasági élete 
ez idő alatt egyoldalúan fejlődött. A mezőgazdaság képezi az ország 
fő jövedelmi forrását, ipara nehezen bontakozhat ki az osztrák konkur-
rencia miatt. Önálló vámterületet, az alkotmány gyakorlatban való pon-
tos és reális megvalósítását követeli a lap és bírálja Bánffy rendeletek 
szerinti kormányzását. Az abszolutizmus órájának tar t ja ezt az időszakot. 
Követéli továbbá a magyar gabonakivitel lehetővé tételét s üdvözli a 
magyar királyi vasutaknak a szállítási díjak mérséklésére irányuló tö-
rekvését. Jelszava: hódítsuk vissza a magyar gabonának a külföldi pia-
cot. — E cikksorozat arra a megállapításra ad magyarázatot, hogy a 
lap csak a magyar gazdasági élet önállósításával látja lehetőnek a társa-
dalmi-politikai élet megmagyarosítását. 

1899-ben ismét a nemzeti kérdés van műsoron a lap hasábjain. Ta-
pintatlannak nevezi egy cikkíró a lapnak már oly régen ellenszenves 
szerb nemzetiségű, de magyar érzelmű polgármestert, Petzy Popovits 
Istvánt, aki csak szerb nyelven üdvözölte a püspököt beiktatásakor, és el-
mulasztotta ezt az állam- és a törvényhatóság hivatalos nyelvén is meg-
tenni, sérelmet ejtve ezzel a magyar állameszmén abban a városban, ahol 
csak 8000 a szerb lakosság száma s több, mint kétszer akkora a nem-
szerbeké. A polgármester szereplését tendenciózusnak tar t ja a lap s azt 
az elvet akarja imételten kihangsúlyozni, hogy a magyar tisztviselői kar 
szerb nemzetiségű tagjainak feltétlenül eleget kell tenniük a magyar 
követelményeknek, sőt jó példát kell mutatniok szerb alattvalóik előtt. 
Alig egy év múlva, 1900 júliusában a főispán, dr. Flatt Viktor állásából 
való felmentéséről ír a lap. Más lapok véleményét közli, de úgy látszik, 
maga is egyetért azzal, hogy a főispán nem volt képes helytállni az Új-
vidéken 'kiélesedett nemzetiségi súrlódások között. Mint a kormánynak 
egy határvidéki városba helyezett képviselője, feladata volt, hogy a nem-
zetiségek törekvéseit ellensúlyozza és Bánffy miniszterelnök vasöklét 
éreztesse velük. A főispán népszerűtlenné lett Újvidéken. A lap tehát 
nemcsak helyesli s ezekkel a cikkekkel a kormány és a liberális párt 
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vezető tisztviselői gépezetét marasztalja el. Néhány későbbi cikk azon-
ban az ő politikáját is bírálat tárgyává teszi és az egyszerű közigazgatás 
mellett foglal állást. Hamarosan azonban üdvözli a lap főszerkesztője az 
ú j főispánt, Péter Pált, akitől jobb politikát vár. Néhány későbbi cikk 
azonban az ő politikáját is bírálat tárgyává teszi és az egyszerű közigaz-
gatás mellett foglal állást. 

A kormánypárt bomlását, azaz e bomlás lassú processzusát, valamint 
az újvidéki Szabadelvű Párt bel viszályait örömmel konstatálja a lap, 
mert a város politikai érdekei is ezt kívánják. Követeli a városi köztiszt-
viselők anyagi helyzetének javítását, legalább akkora fizetést látva elő 
számukra, amekkora az állami tisztviselőknek van. A kistisztviselőket 
felkarolja a lap, mert olvasótáborát és pár t ja tagjainak számát bőví-
tenék. 

Éles társadalombírálatot olvashatunk 1900 szeptemberében a lap 
egyik számában, „A mi demokráciánk" című cikkből. Írója azt adja a 
nagyközönség tudtára, hogy a magyar demokráciánál nagyobb hazugsá-
got alig lehet találni Európa legújabb történetében. Ennek fő oka az, 
hogy a magyar mágnások soha nem voltak demokraták. A legtöbb vi-
déki kaszinó születés, vagyon és felekezet szerint oszlik meg. Az ú j ma-
gyar nemes napról napra szaporodik, gyászára a magyar demokratikus 
elveknek. A demokrácia meghalt, de föl fog támadni, ha akad ismét né-
hány nagy ember, aki fel tudja rázni a nemzetet. 

E cikk bátor, de egyoldalú kritika a magyar előkelő földbirtokos osz-
tályra, amely nem akarja befogadni sorai közé a más felekezethez tar-
tozót és a más nemzetiségűt, de ha ez megtörténne, akkor vajon elége-
dett lenne a cikkíró és véleménye szerint helyreállt volna a demokrácia? 
Korlátoltságától eltekintve, pozitív a cikk bíráló tendenciája. 

1901 májusában népszámlálási adatot közöl a lap: 20 millió állam-
polgár él Magyarországon, 2 millióval több, mint 10 évvel ezelőtt, ö r -
vendetesnek tart ja, hogy a sovén magyar politikának nem az a válfaja 
érvényesül, amely erőszakkal magyarosít, hanem az, amely a béke olaj-
ágával hat a nemzetiségekre. A lap s a Függetlenségi Párt régi óhaja 
a békével magyarosító politika, amely mellett következetesen kitart a 
lap. 

„Tengerre, magyar!" — cím alatt ez időben utal vissza a lap Kos-
suth 54 évvel ezelőtti jelszavára, mely szerinte ma is időszerű. Nagy 
jövőt és nagy gazdagságot lát az Adriára való kijáratban és a fiumei 
kikötőben. Elítéli azokat a politikusokat, akik a kikötőre 50 évvel ez-
előtt költött milliókat kidobott pénznek tart ják. A korszerű magyar vas-
úthálózat csonka alkotás lenne a tengerre való kijárat nélkül. E cikk 
nem tagadja a lap s a Függetlenségi Párt imperialista tendenciáit, mely-
hez a felelős szerkesztő szerint a magyar társadalomnak joga van. 

Ilyen jellegű bel- és külpolitikai témákat tárgyaló cikkek jelennek 
meg a következő évfolyamok számaiban is. Effa j ta meghökkentő jel-
mondatok gazdagítják a Függetlenségi Párt lapjának szólamait továbbra 
is, mint „Váljunk el!", „Legyen perszonál-unió!", „Rázzuk le a közösség 
igáját!", „Romjain épüljön fel az ú j alkotmány!", „Nálunk valamiképp 
helyreállt a rend, Ausztriában teljes az anarchia!". — Merész kijelen-
tések ezek a lap részéről, de mögöttük sorakozik fel az egész Függet-
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lenségi Párt, mely Kossuth nyomdokain halad A későbbi cikkek is ha-
sonló hangúak. Az egész 1904-es év tele van a magyar ipar és a ma-
gyar gyártmányú ipari cikkek pártolását követelő írásokkal. Anti-pro-
pagandát fej t ki a lap a bécsi, a szerbiai, a romániai árut illetően. 

„Megkezdődött a harc" címmel 1904 novemberében arról ír a lap, 
hogy Bécsből dirigálják a kormányt a nemzet ellenállásának megtörésé-
re. Tisza viszont azt mondja, hogy a házszabály-szorítást vagy keresztül-
viszi a paramentben, vagy megbukik. — Az ország súlyos belpolitikai 
válsága érezhető a lap hangján. Az ellenzék — s így főként a Független-
ségi Pár t — a Tisza-kormány és a Szabadelvű Pár t ja ellen van. 

„Tiltakozzunk!" — címmel a kormány megbuktatását és vele együtt 
a korrupció megszüntetését követli a lap. Űjvidék, a határszéli város, 
a délvidéki magyarság hivatott végvára nem nézheti, mint rombolják 
szét az ország évezredes alkotmányát, mondja a lap, majd folytatja: Űj-
vidék egyesült ellenzéke fővárosi ellenzéki képviselők részvételével til-
takozó népgyűlést fog tartani. 

„ítéljen a nemzet!" „Tisza labancgárdája hirdeti, hogy az ellenzék 
hazafiatlan!" A lap mesebeszédnek minősíti az utóbbi mondatot. A kö-
vetkező számok egész sora Tisza-ellenes cikkekkel van tele. 

Ritka eset az újvidéki magyar sajtóban, hogy rendkívüli számot ad 
ki egy lap. Ez megtörtént 1904 december 13-án, amikor az Újvidéki Hír-
lap XIII. évfolyamának 101/b száma rendkívüli kiadásként jelent meg 
s „Vér a magyar parlamentben" címmel vezércikket közöl, melynek 
tartalma az egyesült ellenzék tagjainak verekedése a kormánypárt hí-
veivel. 

E parlamenti botrány főszereplői Apponyi Albert, Kossuth Ferenc, 
gróf Andrássy Gyula és Justh Gyula voltak. Az utóbbi jogosan követelte, 
a Függetlenségi Pártnak tagjait, valamint az egyesült ellenzék többi tag-
ját engedjék be a parlamentbe, s mikor ezt lehetetlnné tették, Justh 
megverte az ajtónálló rendőrt. 

Az 1905-ös év egyik februári számában már azt olvashatjuk, hogy 
Justh Gyula a parlament ú j elnöke, s az Újvidéki Hírlap vezércikkben 
üdvözli a kitűnő politikust és pártvezért, megválasztása alkalmából. 

1905 májusában ú j képviselőt választott Űjvidék, Teleki Árvádnak, 
a Függetlenségi Pár t jelöltjének személyében. A lap örömét fejezi ki a 
lap újabb diadala fölött és gyászkeretben, szidalmazó szavak kíséreté-
ben közli azon személyek neveit, akik szerb képviselőkre szavaztak. 

Egy hónap múlva ismét rendkívüli kiadást tesz közzé a lap: Nemes 
Sándor laptulajdonos és felelős szerkesztő, az újvidéki Függetlenségi 
Párt megalapítója és vezére, a lap éltető lelke, meghalt. Vezércikk közli 
életútját, érdemeit. Mint ügyvéd telepedett le Újvidéken és 15 évvel ez-
előtt megindította az Újvidéki Hírlapot, amely rövid időn belül a Füg-
getlenségi Párt lapja lett. Ostorozta a közügyekre káros eszméket és 
felébresztette a közönségben a szabadon gondolkodó szellemet. Az ő 
érdeme Űjvidék jelöltjének, Visontai Samának parlamenti képviselővé 
való megválasztása 1891-ben. Tíz év múlva őt jelöli a párt, de az ellen-
pártok korrúpciós tevékenysége megakadályozta képviselővé való meg-
választását. Vezére az ellenzéknek a városban. Egy időben az izraelita 
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hitközség elnöke. Büntetőjogász. A városban ügyvédi irodája volt. Anyagi 
áldozatokkal indította meg az Újvidéki Hírlapot. 

A lap tulajdonos halála meggyorsította az Újvidéki Hírlap beszün-
tetését. Az anyagi problémákkal amúgy is sokat küzdő lap a kormány-
párt állandó támadásának volt kitéve. Dr. Nemes Sándor politikai si-
kert és anyagi hasznot remélt tőle, de mindkettőt csak részben kapta 
meg. Híveinek táborából senki sem volt többé, aki anyagi és erkölcsi ál-
dozatot hozott volna a lap fenntartása céljából. 

1905. július 30-án jelent meg az Újvidéki Hírlap utolsó száma. Az 
utolsó vezércikk szomorú hangon közli, hogy dr. Nemes Sándor halálá-
val rombadőlt egyik legszebb alkotása, az egyetlen újvidéki magyar füg-
getlen újság. Majdnem 15 évi fennállása küzdőteret jelentett a Függet-
lenségi Párt számára. Restellni való, mondja a vezércikk, hogy egy 30 
ezer lakosú város nem tudja eltartani a magyar függetlenségi lapot. A 
városban ezidőtájt, 1905-ben, valóban csak egy magyar lap működött, a 
kormánypárti, szabadelvű „Újvidék", ra j ta kívül pedig 13 szerb és egy 
német lap. 

A lap utolsó száma biztosítja olvasóit, hogy csak távozik, de nem 
búcsúzik, mert Nemes Sándor hívei fel fogják ébreszteni nagy tanítójuk 
és pártvezérük művét. 

AZ ÚJVIDÉKI HÍRLAP JELLEMZÉSE 

Közel 15 évig fennálló lap volt az Újvidéki Hírlap. 1891-től 1894-ig 
hetenként kétszer, majd hat éven át egyszer, 1900-tól 1905-ig ismét két-
szer jelenik meg hetenként. 

Az újvidéki Független Párt lapja. Megalakulásakor még nem tarto-
zott egy párthoz sem, amit a laptulajdonos és felelős szerkesztő, dr. 
Nemes Sándor ki is hangsúlyozott. Hamarosan azonban, amikor megala-
kul a párt, melynek létrehozásában a lap tulajdonos is nagy szerepet ját-
szott, az Újvidéki Hírlap is elkötelezi magát a Függetlenségi Párthoz. 

Pár t ja ellenzéki párt, ennélfogva a lap is izzig-vérig kormányelle-
nes. Bátor hangon bírálja a kormány politikáját minden téren. Első-
sorban Magyarországnak az Osztrák—Magyar Monarchiában elfoglalt 
helyzetét tanulmányozza, melyet hazája számára hátrányosnak talál. Ki-
hangsúlyozza, hogy Magyarország alárendelt helyzetben van a Monar-
chiában, mert nincs önálló ipara, vámterülete, pénzügyi önállósága. 
Gyakran hivatkozik a kiegyezési feltételekre és az alkotmányra, melyet 
jobb híján elfogadhatónak tart, de úgy véli, hogy Magyarország kor-
mányzása gyakran eltér az alkotmányos feltételektől. Nyíltan követeli 
magyar pénzintézetek, önálló magyar bankok alapítását, mert véleménye 
szerint a pénzügyi önállóságra és a szilárd anyagi alapokra kell felépí-
teni az ország függetlenségét. Helytelennek tartja, hogy a magyar gyár-
ipar nem fejlődik és Ausztria árnyékában áll. A hazai hitelképes intéz-
mények kölcsöneitől várja a segítséget és bírálja a meglevő bankok 
„nagyurait", az amúgy is kevés részvénytársaság vezetőit, akik nem ré-
szesítik kellő támogatásban az arra rászorulókat. Még attól a merész ki-
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jelentéstől sem riad vissza, hogy Magyarországnak el kell szakadnia 
Ausztriától és önálló életet kezdenie. 

A lap egész fennállása alatt szabadelvű kormányok vannak hatal-
mon s kormányzási rendszerük alkalmat ad a lapnak a bírálatok egész 
sorára. 

Bírálja a kormány osztrákhű magatartását és annak a véleményé-
nek ad kifejezést, hogy a liberalizmus politikája Magyarországot eladja 
Ausztriának. Megalkuvó embereknek tar t ja a minisztereket, és nem tit-
kolja, hogy a magyar közvélemény nagy része ellenszenvesnek tar t ja a 
kormányt. Ilyen jelszavak is olvashatók a lap hasábjain, mint: „Le a 
kormánnyal!" „Bukjon meg Tisza!" — Labancgárdának nevezi a minisz-
tériumot és az ország ezer éve fennálló alkotmányrendszerének rombo-
lóját lát ja benne. 

A korrupció elterjedése Magyarországon korjelenség, de a lap lelep-
lezi a kormány korrupciós politikáját is, kihangsúlyozván, hogy a kor-
rupció gyökere a minisztériumból indul ki és keresztül-kasul hálózza 
az ország egész társadalmi-politikai életét. Megállapítja, hogy a megvesz-
tegetések, lefizetések napirenden vannak a parlamentben a tisztviselői 
kar körében, az iskolahálózatban, a sajtóban és különösen a választá-
soknál. 

Kritikus szemmel tekint a lap a kormány bürokratikus tisztviselői 
karára, melynek magas rangú tagjai csak az előkelőségek soraiból kerül-
hetnek ki s nagy vagyonuk mellett még órási fizetéseket is húznak, 
míg a köztiszviselők nyomorognak. Különválasztja az állami tisztvise-
lőket a városiaktól, az előbbieket elmarasztalja, az utóbbiakat védelembe 
veszi, mert ezekről csak a város szegényes költségvetése gondoskodik, 
míg amazokat az állam fizeti búsásan, természetesen rangjuktól függő-
en. Gyakran felemeli szavát a kisttisztviselők érdekében és fizetéseme-
lést követel számukra. 

A helyi tisztviselői kar vezetőit is bírálja és a kormány embereinek 
tar t ja őket. Az újvidéki főispánnak, Flatt Viktornak működését sem 
tart ja megfelelőnek, mert nem gondoskodik kellőképpen a városi ipar 
fejlesztéséről, az iskolahálózat bővítéséről, a szociális zavargások okának 
orvoslásáról. Nem csodálkozik azon, hogy a főispán végül is állásából 
való felmentését kérte, mert nem tudott megbirkózni a rá váró felada-
tok elvégzésével, többek között a nemzetiségi helyzet rendezésével. — 
Azonban az ú j főispánt sem tar t ja jobbnak a réginél. 

A város polgármestere, Petzy Popovits István, aki szerb nemzeti-
ségű, külön bírálat tárgya a lapnál. Adóhátraléka van, melyet a lapban 
való szóvátétel után sem rendez, szerb nyelven üdvözli a püspököt, nem 
tűzi ki a nemzeti színű zászlót, rossz hazafi stb. A lap nyíltan kimondja, 
hogy nem barát ja e magas rangú hivatalnoknak. Noha a polgármester 
számára, pozícióját illetően, semmilyen következményekkel nem járt a 
lap bíráló magatartása, a közvélemény felfigyelt rá, ami nagy jelentő-
ségű volt a lap számára. A kormány azonban nem tett lépéseket me-
nesztése érdekében. Ennek magyarázata pedig Újvidék lakosságának 
nemzetiségi összetételében keresendő, s a kormány afölötti érdekében, 
hogy a határszélhez közel eső Újvidéken híveket szerezzen magának. Ez 
a tény természetesen nem kerülte el az Újvidéki Hírlap figyelmét. 
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Különösen ostorozza a lap a kormány nemzetiségi politikáját, me-
lyet pár t jának politikájától eltérőnek tart. Míg a kormány és Szabad^ 
elvű Pár t j a erőszakos magyarosítást és a nemzetiségeknek a magyarba 
való lassú beolvasztását követeli, nemzetiségi jogaik gyakorlásától meg 
nem fosztva őket, addig az Újvidéki Hírlap, a Függetlenségi Párt nem-
zetiségi politikáját gyakorolva azt hangoztatja, hogy a nemzetiségek iránt 
békés magatartást kell tanúsítani, igyekezve őket megnyerni a magyai 
politikának. Az erőszak helyett tehát a békés asszimilálódást szorgal-
mazza, de elve mellett nem mindig sikerült kitartania. Látható ez töb-
bek között a helyi szerb lapok, különösen a „Branik" lappal való polé-
miából; az újvidéki magyar színház megnyitásának sürgetéséből, még 
akkor is, ha az a szerb színház épületét használná; valamint a március 
15-i ünnepség-szülte történelmi nézetek tisztázásakor. De elismerhető a 
lapnak a békés magyarosításra irányuló tendenciája például abból a 
szempontból, hogy nemzetségre való tekintet nélkül mindenkit felhív a 
Fügetlenségi Pártba való belépésre (ez azonban pártérdeke is); valamint 
abból, hogy a magyar kaszinóba követeli a más nemzetiségek: szerbek, 
németek felvételét. 

Kormányt ostoroz a lap akkor is, amikor a rendőrségben és a had-
seregben uralkodó állapotokat bírálja. Túlságosan szigorúaknak, sőt bru-
tálisaknak tar t ja az ott uralkodó állapotokat; kipellengérezi a katonai 
parancsnokok és rendőrségi vezetők embertelen intézkedéseit, s mind-
ezért végül is a kormányt vonja felelősségre. 

Ellenpártjának, a szabadelvű kormánypártnak túlzottan ironikus, élet-
halálharcra menő riválisa a lap s amikor azt bírálja, valójában a kor-
mánypárt-politikáját használja célpontul. Hitszegéssel vádolja, azt mond-
ván rá, hogy választóinak sokat ígér, de jóformán semmit sem valósít 
meg abból. — Amikor a Wekerle-kormány a polgári házasság intézmé-
nyének bevezetését akarta keresztülvinni a parlamentben, a lap ez eset-
ben a kormány mellett foglal állást. 

A kormány bírálatakor megemlíti a lap, hogy a szabadelvű vezető-
ség minden eszközt, így a korteskedést is felhasználja arra, hogy párt-
jának híveket toborozzon. Választások alkalmával lefizeti a választókat 
pénzzel (megnevezi, hogy hol és mennyivel), csakhogy a liberálisokra 
adják le szavazatukat. Megemlíti a söröshordókat és kalácsokkal teli 
kosarákat, melyeket a választási kampányok idején a választókerületek 
felé irányítottak és a nép között szétosztottak. Uraknak nevezi a sza-
badelvű képviselőket, akik kocsin járnak és lenézik választóikat, a me-
zítlábos parasztokat. 

Górcső alá veszi a lap az „aranycsatosakat", azaz a kormányhű és 
azt mindvégig tisztelő nemeseket, akik a kormánynak köszönhetik ma-
gas állásukat, társadalmi helyzetüket, anyagi előnyeiket. Szemükre veti 
zár.kózottságukat, azt, hogy nem akarnak leereszkedni a középosztályhoz; 
németbarátok; nem adakoznak az éhezőknek, közügyekkel alig törőd-
nek. 

Hasonló véleménnyel van a főpapságról is. Nem barát ja a magas 
klérusnak, de az alsóbb papsággal való együttműködést és barátságot 
nem ta r t j a helytelennek. A minden egyházzal való kapcsolatot szorgal-
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mazza, de amikor az iskolákról van szó, azoknak az egyháztól való el-
választását és államosítását propagálja. 

Az iskola-kérdésben azzal vádolja a kormányt, hogy kevés iskola 
van Magyarországon. Különösen a népiskolák fejlesztését követeli és 
azt, hogy azokban foglalkozzanak a mezőgazdasági ismeretek oktatásá-
val, mert Magyarországnak elmardott mezőgazdsága van s a bajok or-
voslásánk egyik eszközéül ezt az ajánlatot tart ja. Kormány- és társa-
dalombírálat van abban a követelésben is, hogy a középosztály többsé-
gének gyermekiből hivatalnokokat vagy kereskedőket akarnak nevelni, 
mellőzve ezáltal a mezőgazdasági és ipari pályákat, ami e fontos gazda-
sági ágak további pusztulásához vezet. A tanítóktól, tanároktól azt vár ja 
a lap, hogy ne a klasszikus és elvont tudományokra, de gyakorlatra és 
életre neveljenek. 

Külön említést érdemel a lapnak a zsidó-kérdésben elfoglalt állás-
pontja. Az Újvidéki Hírlapnak az izraelita vallásúak társadalmi problé-
máit megoldani követelő tendenciája nemcsak azzal magyarázható, hogy 
a lap tulajdonosa és felelős szerkesztője izraelita, hanem azzal is, hogy 
a Függetlenségi Párt felekezetre való tekintet nélkül is toboroz soraiba 
tagokat és elve, hogy mindenkit megnyerjen politikai céljainak. Az Új-
vidéki Hírlap kifogásolja, hogy a zsidóságot nemzetiségnek tar t ja a köz-
vélemény, holott az felekezet. Követeli, hogy Újvidék s az ország lakos-
ságát ne magyar zsidóknak, hanem zsidó magyaroknak nevezzék, amik-
nek érzik magukat. Kifogásolja továbbá, hogy az izraelitákat kiközösítik 
a város többi lakóitól, azáltal, hogy fontosább politikai tisztséget és po-
zíciót megtagadnak tőlük. Érzik, hogy megkülönböztetettek. Ez káros 
hatással van a közhangulatra és izgatólag hat, a lap tehát a város ve-
zetőségétől várja el a probléma megoldását. 

Az újvidéki sajtót állandóan figyelemmel kíséri a lap. Egyetlen ma-
gyar újság működik az Újvidéki Hírlappal egyidőben a város területén, 
az „Újvidék", a szabadelvű kormánypárt lapja. Pártállásánál fogva, nem 
lehet az ellenzéki Újvidéki Hírlap barátja. A pártellentétek következ-
ményeként napirenden vannak a két magyar lap közötti sajnálatos, egy-
ségbontó és nézetkülönbséget szító harcok. Az egymásra szórt kritikák 
nemcsak a pártok, hanem a lapszerkesztők közötti személyi ellentéteket 
is napvilágra hozzák. Cseppet sem udvarias, sőt gyakran túlzottan ener-
gikus hangú cikkek vált ják egymást, különösen választások idején. A 
két lap semmiben sem talál közös hangot, hiába adják ki mindkettőt 
ugyanazon a nyelven. Polémiájuk nem nyelvi és nemzetiségi hovatar-
tozásukból, hanem pártpolitikájukból ered, amiből arra lehet következ-
tetni, hogy a századforduló Magyarországán ez elsődleges volt. 

Nem marad ki a lap ellentáborából a szerb liberálisok lapja, a ,,Bra-
nik" sem, mely lap ellen nem kevésbé harciasan emeli szavát az Újvi-
déki Hírlap. A „Zastava" sem barátja, a szerb radikálisokat bírálja ra j ta 
keresztül, de mégis közelebb áll hozzá, mint a „Branik". 

A szocialista eszmék terjedését veszélyesnék látja a lap, de a május 
1-i zavargások, tüntetések kapcsán kihangsúlyozza, hogy a munkások jo-
gosan követelnek béremelést. A kormány hibájának rója fel, hogy nem 
gondoskodik e kérdés rendezéséről, de a munkáskonyhák, szociális ott-
honok és hasonló intézmények követelésén kívül nem megy tovább. 
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A magyar imperialista célok megvalósítását helyesnek találja. Ma-
gyarország aspirációi az adriai kijáraton túl a további terjeszkedésre jo-
gosulták. A „Tengerre, magyar!"-elv az ő elve is s mindaz, ami ez mö-
gött van, mert Kossuth jelszava és a negyvennyolcas eszmék nem ide-
genek előtte. Az emigrációban élő Kossuth Lajost a legmesszebbmenőkig 
tiszteli, összeköttetésben van vele s hangsúlyozza, hogy Kossuth most is 
segít Magyarországnak a problémák megoldásában. Fájdalommal emlék-
szik meg haláláról és szorgalmazza a Kossuth-szobor felállítását. Az 
1848-as elveket majdnem egészében elfogadja, csak a nemzetiségekre 
vonatkozó Kossuth-féle nézeteket módosítja a helyzet követelményeinek 
megfelelően. Kevésbé harcias, engedékenyebb, békét követelő. 

Ha összehasonlítjuk az „Újvidék"-kel, az Újvidéki Hírlap bátrabb, 
szókimondóbb, kritikusabb lap. Fennállásának ideje felét sem teszi ki 
az „Űjividék"-ének s ez nemcsak azzal magyarázható, hogy szubvenció-
kat nem élvező, anyagi problémákkal küzdő sajtótermék. A kormány-
párt elnyomja, a hatóságok nem pártolják, semmilyen politikai és tár-
sadalmi intézmény nem támogatja, a nemzetiségek körében nem nép-
szerű, sőt a magyar olvasók táborában is megoszlásra talál. Ilyen kö-
rülményék között nem működhet tovább és megszűnésre kényszerül, az 
újra-megindulásba vetett reményét soha be nem váltva. 

R E Z I M E 

„ÜJVIDÉKI HÍRLAP" — (NOVOSADSKI VESNIK) 1891—1905 

Kao zvaniicni organ Nezavisne i cetrdesetosmaske stranke, „Újvidéki 
Hírlap" je u vremenskom razmaku od cetrnaest godina okupio oko sebe onaj 
deo stanovnistva Novog Sada koji je bio nezadovoljan sa liberalnom politi-
kom Madarske na kaju proslog i pocetkom ovog veka. Njegova glavna te-
matika je unutrasnja politika i odnos Madarske prema Austriji. Pokazao se 
ne samo kao ostri kriticar vladine pol'itike i njenog birokratskog cinovnickog 
aparata, vec i kao dosledan borac za samostalno ekonomsko i tarifno pod-
rucje Madarske, te za njenu personalnu uniju sa Austrijom. Belezi dogadaje 
u drzavi i gradu. Citajuci stranice tog lista, mozemo pratiti smenjivanje vla-
da, polemiku izmedu clanova Liberalne i Nevazisne stranke, zaostravanje 
nacionalnih odnosa u gradu itd. Na taj nácin svedoci smo jednog veoma ne-
mirnog i slozenog perioda u drustveno-politickom zivotu Novog Sada, grada 
sa neresenim naoionaalnim, verskim, socijalnim i ekonomskim problemima za 
vreme krize duaKstickog sistema Austrougarske Monarhije. 

S U M M A R Y 

„ÜJVIDÉKI HÍRLAP" (ÜJVIDÉK NEWS) 1891—1905 

As the organ of Independent Party upholdiing the prdnciples of 1848 the 
„Üjviidéki Hírlap" gathered those inhabitants of Novi Sad who were not sa-
tisfied with the liberal politics of Hungary at the end of the last and at the 
beginning of this century. Its main topics were home politics and the rela-
tion of Hungary to Austnia. It was not only a severe critic of the governmen-
tal politics and its bureaucracy but alsó a persistent fighter for the indepen-
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dent economic and tariff region of Hungary, and its personal union with 
Austria. It noticed the events in the country and city. "When reading the 
pages of the newspaper one can follow the changing of governments, the 
polemics between the members of the Liberal and Independent Party, natio-
nal conflicts in the city etc. Thus we are roitnesses of a very unrestful and 
complicated period in the socio-political life of Novi Sad, the city in which 
there were unsolved national, religious, social and economic problems in the 
critical period of the dualistic system of the Austro-Hungarian Monarchy. 

109 




