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I. Az alapítás körülményei 

Újvidék első magyar nyelvű újságja a város nevét viselő Űjvidék 
volt. Politikai, társadalmi, közgazdasági és közművelődési hetilap, első száma 
1875. december végén jelent meg. A lap tulajdonosa és felelős szerkesztője 
1875-től 1881-ig Franki István, 1881-től a megszűnéséig, 1907-ig viszont 
Zanbauer Ágoston. 

1905-től 1907-ig hetenként kétszer jelenik meg, s ez a tény olvasottságára 
vall; előzőleg 30 éven át hetilap volt és vasárnap reggelenként jelent meg. 
Vasárnapi megjelenése nagyobb példányszámban való terjesztését is előmoz-
dította. 

Szerkesztőségi irodája a Királyi Magyar Főgimnázium épületében volt 
a Főutcán, kiadóhivatala pedig Fuchs Ágoston könyvnyomdájában. 

Négyoldalas terjedelemmel indult és nagy formátumú volt. Egy-egy 
szám 15 krajcárba került. 

A Fuchs-féle könyvnyomda Újvidék sorrendben második nyomdája 
volt. Az első alapítására 1796-ban jött meg az engedély a királyi helytartóságtól 
Jankovics Jován könyvnyomdász kérésére. Ez a nyomda szerb könyveket adott 
ki, 1840-ig összesen tizenötöt, de tulajdonosainak halála után több ízben is 
gazdát cserélt, és végül megszűnt. 

A második nyomdát a Kaulitzi-testvérek alapították 1843-ban. Ők kez-
detben könyvkereskedők voltak, iskolai könyvek és naptárak árusításával 
foglalkoztak. Ext a nyomdát vette meg 1861-ben Fuchs Ignác, akinek fia, 
Ágoston, a nyomda tulajdonosa az Újvidék megjelenésének évében is. 

A lap nyomtatását 1881 és 1893 között a később alapított nyomdák: 
Dimitrijevic Miklós (1881-1884), Jojkits Mladen (1884-1885), majd Pav-
lovié és Jocic (1888 — 1893) nyomdái végezték, az utóbbiaktól megvásárol-
ták a nyomdát a szerb kolostorok, s ettől kezdve 1894-ig ők nyomtatták az Új-
vidéket, míg 1894-ben ismét a Fuchs-nyomdába kerül, melyet most 
már Fuchs Emil vezet. Ebben a nyomdában adják ki az utolsó számot is. 

A lap szerkesztője és tulajdonosa Franki István, az újvidéki M. Kir. Fő-
gimnázium igazgatója, 1876-tól pedig a Polgári Leányiskola ideiglenes igaz-
gatójais. 1876-banértesíti a város akkori főispánját, hogy miniszteri kinevezéssel 
tanfelügyelő lesz. így tehát mint két iskola igazgatója és tanfelügyelője irá-
nyítja a lapot. 1885-től a Ferenc József-rend lovagkeresztjének viselője. 

1881-től kezdve új szerkesztője van a lapnak Zanbauer Ágoston személyé-
ben; erről a személyi változásról a miniszterelnök értesíti Újvidék főispánját, 
tudomásulvétel céljából. 

1 



i 

GO S I M O N Y I M Á R I A 

Zanbauer Ágoston az újvidéki gimnázium tanára, később a Tűzoltó 
Egyesület főparancsnoka, 1881-től az Újvidék, 1908-tól a Határőr szerkesz-
tője. 1847-ben született Esztergomban, s 1874-ben került Újvidékre a 
Főgimnáziumhoz, ahol mint rendes tanár 1902-ig működött. Több művet 
fordított magyar nyelvre. Számos Újvidéken működő egylet választmányának 
volt vezetőségi tagja. 

A lap megindításának évéről eltérő adataink vannak. Szalády Antal 
A magyar hírlapirodalom statisztikája 1780— 1880-ig, Bp, 1884 c. munkájában 
azt állítja, hogy a lap 1876-ban jelentkezett; Érdújhelyi Menyhért Újvidék 
története c. munkájában az 1875-ös évet tünteti fel; Vasa Stajic szerint, aki 
Újvidék kultúrtörténetével foglalkozott, Hirsch Teodor 1876. jan. 14-én óvadé 
kot helyezett le az Újvidék c. lap ügyében. . . Mivel a lap első száma sehol 
sem található meg, az Újvidék híradására alapozzuk feltevésünket; a lap a 
tízéves jubileumkor azt írja, hogy: „. . . jövő számában tízéves pályafutását 
fejezi] be" (Újvidék , 1885. december 20.) Eszerint a lap 1875 karácsonyán 
jelenhetett meg először. Az említett óvadék letéteményezőjét valószínűleg 
anyagi érdekek fűzték a laphoz, s feltehetően ennek az óvadéknak a kiutalvá-
nyozását kéri az Újvidék megszűnése után a város polgármesterétől Hirsch 
Tivadar özvegye. így tehát a lap első, valószínűleg mutatványszáma 1875-ből 
származik. 

Az Újvidék abban az időben jelentkezik, amikor Magyarországon 
egy új párt,a Szabadelvű Párt kezdi meg működését (1875). Hívei Újvidéken 
is megalakították a helyi Szabadelvű Pártot, s ennek magyar nyelvű sajtóorgá-
numra volt szüksége. Á párt vezetője, Tisza Kálmán, akinek sikerül kormányt 
alakítania s azt egészen 1890-ig fenntartania, szorgalmazza vidéki hírlapok 
megalakítását, melyek kormányának és pártjának politikáját népszerűsítenék. 
A helyzet ezen a vidéken zavaros és bizonytalan: ekkor indul meg az 1875-ös 
hercegovinai felkelés Törökország ellen, s a Monarchia területére, így Újvidékre 
is hercegovinai menekültek érkeznek. A miniszterelnök s a belügyminiszter 
élénk érdeklődést tanúsít az újvidéki események iránt. Az Újvidékre menekült 
hercegovinaiak javára pénzsegélyt rendel el a főispán, majd a belügyminiszter 
értesíti a főispánt, hogy a szerbeknek, akik „a hercegovinai háborúban részt-
venni szándékoznak, engedélyeztessék a határátlépés," mert ő megadta az enge-
délyt. 

Röviddel ezután jelenti a főispáni hivatal a belügyminiszternek, hogy 
„Újvidékről néhány szerbek Hercegovinába mentek, éspedig Zimonyon át". 

A belügyminiszter továbbra is állandó összeköttetést tart fenn Újvidék 
főispánjával és ismételten jelentést kér tőle a fontosabb hercegovinai hírek-
ről, 1875. aug. 18-án pedig ezt írja neki: „A hercegovinai felkelés. . .terjedésben 
és erőben növekedni látszik, és lehetséges, hogy az Omladina oda fog törekedni, 
hogy a magyarországi szerbek között szimpátiát gerjesszen és részvételre buz-
dítson. Felkérem Méltóságodat ez ügyet figyelemmel, kísérni, és minden 
ezirányú mozgalmat idejekorán ellensúlyozni és meghiúsítani szíveskedjék." 

Flatt Endre főispán jelenti Tisza Kálmán belügyminiszternek, hogy 
Újvidékre folyton agitátorok érkeznek, de „. . . jelentem Nagyméltóságodnak, 
hogy Horvátország-, Bosznia- és Szerbiából Újvidékre a közlekedés meg van 
nehezítve.. 
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A belügyminiszter érdeklődik Karadordevic volt szerb fejedelem párt-
híveinek itteni „üzérkedéseiről", „gyanús személyeknek" a város területére 
való érkezéséről, az Omladina titkos gyűléseiről, és értesíti a főispánt az Újvi-
déken esetleg bekövetkező délszláv megmozdulásról. 

Mindezek az intézkedések a Tisza Kálmán-kormánynak azzal a kül-
politikai törekvésével magyarázhatók, hogy a Monarchia érdekeinek Orosz-
ország érdekeivel való összeütközését a Balkánon enyhítse, és beleszóljon 
a balkáni népek felszabadulásába és önálló államalkotásába. A kormány arra 
is törekedett, hogy a Monarchiával rokonszevező politikai áramlatokat erő-
sítse ezekben az országokban. 

Ilyen körülmények között lép színre az országban a Szabadelvű 
Párt, és effajta diplomáciai ténykedések idején válik uralkodó párttá az újvi-
déki szabadelvűek pártja is. 

Annak pedig olyan személyeket kellett hírlapalapítással megbízni, 
akik Újvidék akkor még elég kisszámú magyar értelmiségének legrátermettebb 
képviselői voltak. 

így került sor arra, hogy Franki István, később pedig Zanbauer Ágoston, 
mint tanügyben dolgozó, jó íráskészséggel rendelkező, szervezésben jártas, 
széleskörűen tájékozott és pártszempontból megbízható emberek vegyék 
kezükbe a lap irányítását. 

A kettőjük közül tekintélyesebb és idősebb Franki István gimnáziumi 
igazgató és tanfelügyelő alapította meg a lapot és vállalta a laptulajdonos sze-
repét. 

A belügyminiszter jelentést kér a főispántól a sajtótermékekről, amelyek 
Újvidéken megjelennek, és figyelmezteti, hogy a nyomdák figyelemmel kísé-
rendők. 

A lapindítás tehát felette fontos, mert ellensúlyozná a szerb és a német 
nyelvű ellenzéki lapok hatását, és terjesztené a szabadelvűségnek a bel- és 
a külpolitikára vonatkozó elveit. 

Mivel az alapítandó laphoz anyagiakra van szükség, miniszteri szubvenció 
áll rendelkezésére. Szükség volt ugyan a laptulajdonos anyagi áldozathoza-
talára is, de 1877-től kezdve dokumentumok bizonyítják a szubvenció rendsze-
res érkezését. Feltételezhető azonban, hogy már korábban is érkezett segély 
az Újvidék címére. 

1877. dec. 31-én a Magy. Kir. Miniszterelnöki Hivatalból Tisza Kálmán 
miniszterelnök személyes aláírásával a következő irat érkezett Flatt Endre 
újvidéki főispán címére: „Az Űjvidék c. lap subventiója fejében a folyó 
év utolsó negyedére van szerencsém Méltóságodnak 150 forint összeget 
küldeni." 

Az irat tartalmából arra következtethetünk, hogy a lap évente 600 forint 
összeget kitevő szubvenciót kapott a kormánytól, valamint arra, hogy ez az 
összeg negyedévenként jutott el a laphoz. 

1878-ban a főispáni iktató az Üjvidék szubvenciója tárgyáról tesz 
feljegyzést, s ugyanilyen az 1879-ből való is, amely megemlíti, hogy az Újvi-
déknek küldött segély, (valószínűleg a negyedévre szóló) 150 forint. 
Ugyanekkora szubvenciót jegyez fel a főispáni iktató 1880-ból, s ezt a szub-
venciót küldi a Magy. Kir. Belügyminiszteri Hivatal Flatt Endre főispánnak 
az Újvidék számára 1881. márc. 31-én is. 
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Értékes dokumentuma Újvidék sajtótörténetének az az irat is, amelyet 
Tisza Kálmán írt alá, s amely a Belügyminisztériumból érkezett Flatt Endre 
főispánhoz: „A Budapesten megjelenő hírlapok szerkesztőihez másolatban 
idezárt iratot intéztem. (. . .) Felkérem, hogy a vezetésére bízott megye 
területén megjelenő hírlapok szerkeszőit kérje fel, hogy az iratban lévő tárgy-
ról az általuk szerkesztett hírlapokba semmiféle tudósítások fel ne vétessenek. 

Az említett másolat tartalma: a katonai előkészületekről és a mozgósí-
tott csapatok számának elhelyezéséről, s egyébről, ami e témával kapcsolatos, 
ne írjanak a lapok, valamint arról se, hogy Dalmáciában és Boszniában mely 
és mekkora csapatok állomásoznak. 

A háborús veszélyről, a kormányt és pártját kompromittálható, valamint 
a közvéleményt károsan tájékoztató figyelmeztetések azonban az Újvidék 
számára nem voltak szükségesek, mert az úgyis csak arról és úgy írt, ahogyan 
azt pártja és a kormány érdekei megkövetelték. 

Az Újvidék szócsöve volt tehát a Szabadelvű Pártnak és a kormánynak. 
Ez volt a leghosszabb ideig fennálló újvidéki magyar nyelvű politikai lap. 
Több mint három évtizedes, összesen 32 éves fennállása, s azután két másik 
lapba való beolvadása lehetővé teszi az Osztrák-Magyar Monarchia kül- és 
belpolitikai, illetve társadalmi és gazdasági életének figyelemmel kísérését. 
Történelmi szempontból tekintve, az Újvidék, majd az 1907. év után a 
Határőr, amelybe az Újvidék beleolvadt, s végül ennek folytatása, 
az Újvidéki Napló, 1914-től 1918-ig Magyarország történetének majd fél 
évszázadát követik nyomon az 1875-ös hercegovinai felkelésből kialakuló, 
1876-tól 1878-ig tartó szerb-török háborútól kezdve az I. világháborúig. 

II. Az Újvidék szerepe, jelentősége 

Az állameszme gondolata az Újvidék szerint a következő: az 1867-es 
kiegyezés határozatainak tiszteletben tartása és ennek állandó továbbfejlesz-
tése alapján az Osztrák-Magyar Monarchia dualista államrendszere, mely-
ben Magyarország teljesen egyenjogú társállama Ausztriának, s önálló 
belpolitikájával biztosítja az ezeréves magyar állam eszméjének és létének to-
vábbi fennállását. 

Erről az állameszméről az aug. 20-i Szent István-napi ünnepségekről 
való megemlékezéssel és az István-napi gondolatokkal, elmélkedésekkel 
tesz tanúbizonyságot, de minden egyéb alkalmat is felhasznál arra, hogy a ma-
gyar állameszme gondolatát ébren tartsa. Rövid tudósításokban rendszeresen 
megemlékezik ugyan a március 15-i ünnepségekről; Kossuthról is ír, de nem 
a diqséret és különösen nem az ováció hangján. Az 1848-as események ugyan-
is nem mindenben élvezik a lap rokonszenvét, hisz a Mit kíván a magyar 
nemzet? pontjai nem egyeznek,teljes egészében a liberális eszmékkel, a Sza-
badelvű Párt alapgondolatával: Kossuth eszméje az Ausztriától való elszaka-
dást illetően távol áll tőle. Tiszteletben tartja társállamát, Ausztriát, de cik-
keivel mégis igyekszik bebizonyítani, hogy Ausztria semmilyen, sem poli-
tikai, sem gazdasági nyomást nem gyakorolhat Magyarországra. Gyakran 
olvashatunk a lapban cikkeket, melyek a magyar ipar és kereskedelem fellen-
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dítését és a magyar pénzintézetek terjesztését szorgalmazzák, megakadályoz-
ni akarván ezáltal az osztrák ipar termékeinek Magyarországon való érté-
kesítését és a magyar gyáripar és bankrendszer háttérbe szorítását. 

Az uralkodó, Ferenc József személye és uralkodói mivolta iránti tisztelet, 
hódolat a lap egész fennállása alatt kifejezésre jut. Feltűnően „király"-nak 
titulálja az uralkodót, és véletlenül sem említi „császár"-nak, kifejezvén ezáltal, 
hogy az uralkodót Magyarország a királyává választotta, s a császári tisztség 
csak Ausztriára vonatkozik. Új miniszterelnök kinevezésekor dicséri az uralko-
dó bölcs előrelátását, amikor megbízatást ad a kormányalakításra, és sohasem 
helyezkedik szembe a király véleményével a miniszterelnök személyét ille-
tően : mindig megfelelőnek tartja azt, akit Ferenc József kinevez. Ha az ural-
kodó ritkán „haza'Mátogat Magyarországra, büszkén jelenti ki a lap, hogy nem 
vendégként, de haza érkezik Ferenc József a budai várba. Minden alka-
lommal megemlékezik a király születésnapjáról; az uralkodó személyéről, 
a királyi család tagjairól a legnagyobb tisztelet hangján beszél. Üdvözli Rudolf 
trónörököst (akiben Magyarország jövendő királyát látja) Stefánia belga ki-
rályi hercegnővel való eljegyzése és esküvője alkalmából; később gyászke-
retes vezércikkben ad hírt a trónörökös tragikus haláláról. Nagyra becsüli a 
király hitvesét, Erzsébet királynét. 

Különös hangsúllyal jut kifejezésre a lapban a magyar nemzetiség fel-
tétlen elsőbbrendűségéről vallott nézet. Gyakran és határozottan említi ugyan, 
hogy nem soviniszta, de Magyarországon s így Újvidéken is a magyar 
nemzetiség és a magyar nyelv terjedését propagálja. Figyelemmel kíséri a 
népszámlálás adatait, és örömmel állapítja meg a magyarság számának növe-
kedését az országban is és Újvidék városában is, s nyíltan kimondja, hogy min-
den más nemzetiségnek kötelessége megtanulni és a hivatalos helyeken hasz-
nálni a magyar nyelvet. Postán, hivatalokban, vasúton, gyűléseken köte-
lezőnek tartja a magyar nyelvtudást és nyelvgyakorlást. Üdvözli, hogy a magyar 
nyelvet kötelezővé tették a nemzetiségi iskolákban, sőt az óvodákban való 
alkalmazását is helyesnek tartja. Cikkeivel többször követeli az újvidéki ke-
reskedőktől, hogy magyar nyelvű cégtáblákat tegyenek üzleteik fölé; nyíltan 
kimondja, hogy minden nemzetiség gyakorolhatja jogait, de mindenkinek 
kötelességé, hogy jó hazafi legyen. Vonatkozik ez szerinte szerbre, németre, 
szlovákra, románra, és minden más nemzetiségűre egyaránt. 

A horvát kérdés külön fejezetet érdemel a lap jellemzésében, mert hang-
neméből teljes egészében kiviláglik, hogy egyáltalán nem horvátbarát; sőt, 
mint írja, „nem szeretjük a horvátokat". Magyarország igényét, hogy kijárata 
legyen a tengerre, jogosnak tartja, és nincs ínyére a horvátokkal való kiegye-
zés. 

Ez a nemzetieskedő, gyakran nacionalista állásfoglalás természetesen a 
nemzetiségek nyílt ellenszenvét váltja ki. Ezzel magyarázható az újvidéki 
nemzetiségi lapokkal, különösen a Zastavával való erősen ironikus hang-
váltás és perlekedés. Az Újvidéknek a Zastaváv al nem csak nemzetiségi 
okokból, hanem az eltérő pártállásából is erednek ellentétei. A Zastava 
1891-től a szerb radikális párt lapja, a szerb nemzetiség jogainak védelmezője 
és azok mind jobban való terebélyesedésének szemszögéből tekint a magyar 
lap nemzetieskedő törekvéseire. Ezzel magyarázható a véget nem érő és csak 
ritkán és rövid időre szünetelő polémia. Mind a két lap erősen a maga pártjá-
nak programját követi, és ki-ki a maga nemzetiségének jogait követeli. 

- 6* 5 



84 s l m o n y i m a r i a 

Az Újvidéki Hírlapot, az Újvidék magyar nyelven 1891-től megjelenő 
ellenlapiát gyakran éri támadás, mert a Függetlenségi Párt lapja. Különösen 
választások idején érezhető a két magyar lap nézetkülönbsége, éppen akkor, ami-
kor a nemzeti egység szempontjából nagy szükség lett volna összetartásra. Erő-
sebbek voltak azonban a pártprogramok, s így mind a két lap a saját pártjá-
nak programját népszerűsítette. 

A Branik című szerb nyelven megjelenő lap hasonló elveket vall mint az 
Újvidék. Mint a szerb liberálisok lapja, pártprogramját tekintve közel áll az 
Újvidékhez, bár ez a tény nem zárja ki, hogy az Újvidék, a rá jellemző 
szókimondással nemzetiségi síkon támadást ne intézzen a Branik ellen. Ez 
azonban korántsem olyan vérmes és harcias módon történik, mint amit 
a Zastavával vagy az Újvidéki Hírlappal való vitákban van alkalmunk 
tapasztalni. Az Újvidéki Hírlap ezt fel is rója neki. 

Az Újvidék a városban német nyelven megjelenő Bács Bodrogher 
Presse, a későbbi Neusatzer Lokalblatt ellen is támadást indít. Mivel azonban 
ennek a lapnak nincs kimondottan politikai mondanivalója, így az ellentétek 
forrása inkább a magyar gazdasági élet, a magyar nemzetiségű kereskedők 
és iparosok jogkövetelései. Energikusan kimondja mégis, hogy a magyarországi 
németek, tehát az újvidéki német ajkú polgárok is magyar hazafiaknak kell, 
hogy vallják és érezzék magukat. Anyanyelvüket és nemzetiségi jogaikat gya-
korolhatják, de csak mint magyar alattvalók és az uralkodó magyar nyelv 
elsőbbségének tisztelői, arra való tekintet nélkül, hogy Ausztriában a német 
nyelv dominál. A lap ezzel is hangsúlyozottan hozza tudomására az említett 
német újságnak — és az egész közvéleménynek—, hogy Ausztriának semmi-
lyen fölénye nem lehet Magyarországgal szemben. Ausztria és Magyarország 
teljesen egyenjogú társállami voltára figyelmeztet. 

Kevés szót szól a lap a szlovákokról és a románokról, valamint a többi 
nemzetiségről, a zsidókérdésnek azonban nagyobb figyelmet szentel. Tiszte-
letben tartja „az izraelita testvérek" vallási, politikai, gazdasági és egyéb jo-
gait, de tőlük is elvárja, hogy jó hazafiak legyenek. Az izraelita vallásúakkal 
való együttműködés a lap anyagi érdeke: kiadóvállalata és nyomdája rend-
szerint izraelita iparosok tulajdonában van (Fuchs A., Fuchs E.). 

Az Újvidék keresztény szerkesztők lapja. Az egyházról s a papságról 
a megkülönböztetett tisztelet és megbecsülés hangján szól. Tiszteli 
a főpapokat, rendszeresen hírt ad a városba látogató kalocsai érsekről, akinek 
Újvidék katolikus vallású hívői a vallási vezetése alá tartoznak. Magasztalja 
a felsőbb egyházi méltóságokat, akik közül többen tagjai a lap pártjának, a 
Szabadelvű Pártnak, és ott vezető pozíciót töltenek be. így például Újvidék 
szabadelvű jelöltje, később országgyűlési képviselője Bende Imre apát, 
Szlezák Lajos stb. 

A lap megemlékezik a vallási ünnepekről, s ilyenkor vezércikkben elmél-
kedik a karácsony, a húsvét, a pünkösd és a többi ünnep jelentőségéről; 
ünnepi hangulatot kíván terjeszteni olvasói között. 

A szociális problémák megoldásának lehetőségeit a jótékonykodásban látja. 
Legyen az iparosoknak,munkásembereknek becsületes megélhetésük; a szegé-
nyeken segíteni kell; támogatni kell az árvaházaknak, az aggok és a szegények 
otthonának építését; meg kell akadályozni a nagyméretű kivándorlást Ameri-
kába. A szocialista zavargásokról mint világjelenségről beszél, de ezeket 

6 



a z ű j v i d é k c . l a p t ö r t é n e t e 85 

Magyarországra nézve nem tartja túlságosan veszélyeseknek, habár nem ta-
gadja rohamos terjedésüket Európában és azon kívül is. Mégis csak a agitá-
torok „áldatlan" munkájanak eredményét látja a szocialista mozgalomban. 

A hatalmon levő kormány politikáját buzgón népszerűsíti. Igaz, fennállása 
idején túlnyomórészt szabadelvű kormányok váltakoztak. Mint a Szabadelvű 
Párt lapja Tisza Kálmántól kezdve, Bánffy Dezsőn és Széli Kálmánon át 
Khuen- Héderváryig minden kormányelnököt támogat, a koalíciós Fejérváry 
kormányát is beleértve. A kormányelnökkel állandó összeköttetésben áll. 
Ügyesen húzza ki magát akkor is, ha nem az ő jelöltje győz a választásokon, vagy 
ha nem szabadelvű kormány jön létre. Diplomatikus hangvétele nem sérti a 
koalíciós kormány elnökét, de súlyos vádak érik részéről a pártja és programja 
ellen áskálódókat. 

A pártok közötti harcok kiéleződésekor van igazán elemében. A cikkek 
hangja nem ismer tapintatot egyetlen politikai párt iránt sem, csupán a Sza-
badelvű Párt létjogosultságát és politikai elveit ismeri el. Ezt nyíltan hangoz-
tatja is, kíméletlenül leleplezve más pártok, különösen az ellenzék problémáit, 
nehézségeit s —az Üjvidék szerint — politikai melléfogásait. A pártviszályok 
a lap hasábjain mellőzik az egymás iránti udvariasság szabályait, ami az e 
viták jellegzetesen parlagias stílusában is kifejezésre jut. 

A választások idején külön cikksorozatot közöl. Aprólékosan informál a 
Szabadelvű Párt jelöltjére vonatkozó tudnivalókról, a választási gyűlésekről, 
összejövetelekről, a pártvezér érkezéséről, beszédéről, közli a választási 
gyűlések jegyzőkönyvének másolatát, végül a választások eredményét, amely 
választások rendszerint a szabadelvűek győzelmével érnek véget. Ilyenkor 
ujjongó lelkesedéssel, túlzott diadalhirdetéssel adja tudtára olvasóinak pártja 
célbajutását. Ha nem a liberálisok győznek, hanem az ellenzék, arról az Üjvi-
dék alig ad hírt. 

Külpolitikai téren az Ausztriával mint társállammal szorosan összeegyez-
tetett, közös úton való haladást tartja helyesnek. Egyetért vele a Német-
országgal kötött barátsági szerződés kérdésében, és aggódva tekint, szintén az 
osztrák politikával összhangban, az Oroszországból kiinduló pánszláv eszme 
mind jobban terjedő mozgalmára, melyet a legnagyobb veszélynek tart 
az Osztrák-Magyar Monarchia politikai presztízsére nézve. Megindokolja 
a nagy katonai beruházások tervét, amely annyi kormánynak okozott gondot, 
amikor a parlament elé terjesztették; legtöbbször a szomszédos Szerbia po-
litikai aktivitását kíséri figyelemmel, sok esetben kiemelve á szerb, de burkolva 
az osztrák-magyar tendenciákat a Szávától és a Dunától délre eső 
területeket illetően. Felrója Szerbiának, hogy — szerinte — nemzeti moz-
galmakat szít Bosznia—Hercegovinában, amely terület — véleménye sze-
rint — túl sokat követel anyagiakban a Monarchiától. Nem titkolja a magyar 
imperialista törekvéseket, részleteket azonban nem közöl ezekre vonatkozóan. 

Az iskola és a nevelés ügye sem kerüli el a lap figyelmét. Helyesnek tartja 
a népiskolai hálózat kiszélesítését, az ipar fejlesztése érdekében népszerű-
síteni igyekszik a tanonciskolákba való iratkozást, a gimnáziumi oktatást 
különösen a felsőbb osztályok fiúifjúsága számára követeli, ezért azt ajánlja, 
hogy egyes városokban, így Újvidéken is, nyíljon magyar nyelvű főgimnázium. 
Természetesen a magyar nyelvű iskolákat illeti dicsérő szavakkal, a többiektől 
pedig elvárja, hogy neveltjeiket kötelezően oktassák magyar nyelvre. A neve-
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lés feladatának tartja a szabadelvűség állameszméjét terjeszteni az ifjúság 
körében. Vallásos, hazafias, szorgalmas munkára való nevelést vár el az okta-
tóktól. Foglalkozik a leányifjúság polgári iskolákban való oktatásának gondola-
tával és háziasságra való nevelést kér számukra. Az egyházi iskolák mellett 
helyesnek tartja az állami iskolák létezését is. 

Általában az államiság eszméjének a gyakorlatban való alkalmazását 
is kifejezésre juttatja a lap. A tisztviselői kar számbeli gyarapítását propagálja, 
és természetesnek tartja a bürokratikus állami szervek feltétlen működését, 
mert e szervek létezése segíti elő a birodalom politikai rendszerének fennállá-
sát. Többször is említést tesz a hivatalnokok alacsony fizetéséről és ennek eme-
lését követeli a kormánytól. 

A tisztviselői kar fizetésemelését, a kishivatalnokok nyomorát gyakran 
szóvá teszi, de inkább csak választások idején, ezzel is megnyerni akarván a 
hivatalnokokat a Szabadelvű Párt számára. A fizetésemelés kérdése, bár nem 
tartja megoldhatatlannak, néha csak ürügy a párt táborának növelése érde-
kében. 

Az Újvidék a magyar középosztály lapja. Olvasótáborát vármegyei 
tisztségviselők, funkcionáriusok, a papság képviselői, orvosok, hivatalnokok, 
kereskedők, iparosok képezik. Népszerűségét bizonyítja, hogy a hetenként 
egyszer megjelenő lap hamarosan kétszer kezd megjelenni hetente, terjedelme 
négy oldalról nyolcra növekszik; nagyobb események és választások alkalmá-
val külön kiadásokkal is jelentkezik. Újévi első számaiban mindig megismétli 
a lap programját, ezzel is propagálva a terjesztését. 

Újvidék város közügyeivel sűrűn foglakozik. í r a lakosság számbeli és 
nemzetiségi, valamint felekezetek szerinti összetételéről, a város kulturális 
eseményeiről, az újvidéki pártok ügyeiről, amelyek gyengítik a lakosság össze-
tartását és egységét, és ír a város gazdasági fejlődéséről. Szó van benne az 
iskolahálózat bővüléséről, az artézi kutak fúrásáról, az Újvidéken áthaladó 
vasútvonalakról és a dunai hajóforgalomról, a híd lebontásának kérdéséről. 
Ez utóbbit érthetetlen módon helyesli, amit azzal lehet magyarázni, hogy fél-
ti Újvidéket, hogy egy háború esetén, ami könnyen bekövetkezhet, lehetővé 
válna rajta keresztül a város megközelítése. 

Mindent összegezve, egyoldalúan szabadelvű politikájától és magyar-
kodó hangjától eltekintve, az Újvidék fontos szerepet játszott Újvidék város 
és Bács-Bodrog vármegye történetében. A vármegyének is szüksége volt egy 
olyan politikai lapra, amely magyar nyelven értesíti olvasóit a város és az 
ország legfontosabb eseményeiről, ugyanakkor pedig politikai tájékozódást, 
kulturális felemelkedést és részben szórakozást is biztosít számára. A lap célja 
ugyanis az volt, hogy megnyerje olvasótáborát a szabadelvű politika és a ma-
gyar állameszme számára; egyik negatívuma éppen ez volt. Ám a laptulajdonos 
anyagi érdekeltsége is hatással volt a lap tartalmára, ezzel magyarázható, 
hogy az elsősorban politikai célokból megindított lap többi cikke — a tárcák, 
a kishírek, a társasági tájékoztatók stb. — többségükben elfogadhatók. Ha a 
hibáit akarjuk keresni, megállhatunk merevsége, politikai maradisága mellett, 
mellyel gátat emel minden haladó gondolat terjedése elé. A nemzetiségekkel 
való együttműködést és engedékenyebb politikát hirdető Mocsáry Lajos 
tevékenységét például elmarasztalja, ironikusan ír a radikálisok programjáról, 
magáénak vallja Magyarország imperialista törekvéseit. 
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Az Újvidék harminckét éven keresztül jelent meg, ami egyetlen másik 
első vi lágháború előtti magyar lapról sem m o n d h a t ó el. H a ehhez még hoz-
závéfcszük, hogy a lap a Határőrben (1908—1914), m a j d az Újvidéki 
Napló ban (1914—1918) folytatódott , akkor azt lát juk, hogy elénk tá r ja az 
Osz t rák—Magyar Monarch ia és Bács-Bodrog vármegye, valamint Újv idék 
városának tör téneté t a kiegyezés utáni első évektől a Monarch ia összeomlá-
sáig. __ 

Értékelésekor azt is tekinte tbe kell venni , hogy nagyszámú olvasótábort 
gyűj tö t t maga köré, hogy felfigyelt rá a vármegye és az ország. Hozzájárul t 
városa, Újv idék kul túrá jának fejlesztéséhez, s n e m utolsósorban jelentős 
lépést te t t v idékünk magyar nyelvű sajtójának fellendítése felé. 

REZIME 

Prvi novosadski politički list na mađarskom jeziku 

„Űjvidék" je bo prvi mađarski politički list u Novom Sadu koji je izlazio od 1875 
do 1907. godine. Kao organ vladine Liberalne stranke, uživao je njenu subvenciju, a za 
uzvrat postavio je sebi za cilj širenje ideje liberalizma, propagiranje vladine politike, isti-
canje predestinacije mađarske nacije i hiljadugodišnjeg prava državnog jedinstva Mađarske, 
te potpomaganje dualističkog sistema Austro-Ugarske. Koncepcija mađarske državnosti 
po „Űjvidék"- ubila je: poštovanje odluka nagodbe od 1867. godine, dalje i stalno širenje 
ovih odluka, po kojima Mađarska predstavlja potpuno ravnopravnu državu u zajednici 
sa Austrijom i poseduje pravo na samostalnu unutrašnju politiku. Prema opozicionim 
partijama pokazuje se kao energičan i nepopustljiv protivnik. Pristalica je birokratskog 
državnog aparata i upravno-administrativnog sistema Mađarske. Prihvatio je ekspanzivnu 
spoljnu politiku vlade. 

I pored svojih nedostataka „Űjvidék" je uspeo da prikupi oko sebe velik broj čitalaca, 
a o tome svedoči njegovo tridesetogodišnje postojanje. Doprineo je razvitku kulture svoga 
grada i učinio značajan korak u širenju mađarske političke štampe u južnom delu Ugarske. 

SUMMARY 

The first political journal of Novi Sad on Hungarian 

„Űjvidék" was the first Hungarian political newspaper in Novi Sad (1875 — 1907). 
As the organ of the Liberal Party of the government it was subventioned, and in return 
it spread the ideas of liberalism, propagated the policy of the government, stressed the 
predestination of the Hungarian nation and the thousand year old rights of the govern-
mental unity of Hungary, and aided the dualistic Austro-hungarian system. According 
to the „Űjvidék", the conception of the Hungarian statehood meant respecting the decisions 
of the 1867 Compromise and promoting these decisions by which Hungary had been made 
a state enjoying equal rights with Austria and possessing rights to develop its own internal 
policy. The newspaper manifested an attitude of an energetic and unyielding opponent 
towards the opposition parties. It was an adherent of bureaucracy and the administrative 
system of Hungary. It accepted the expansive foreign affairs of the government. 

In spite of these drawbacks, „Újvidék" Succeeded to attract a great number of 
readers, what can be proved by its thirty year existence. It contributed to the cultural 
development of Novi Sad and to the spreading of Hungarian political press in the Southern 
port of Hungary. 
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