
XIX. ÉVFOLYAM. 

KALOCSAI NÉPLAP. 
P O L I T I K A I ÉS VEGYES T A R T A L M Ú H E T I KÖZLÖNY. 

Ara egész évre 2 írt. 
S z e r k e s z t i é s k i a d j a : MÓCSY ANTAL. 

KALOCSAI NÉPLAP kezdeményezője s mond
hatni megalapítója 1878-ban Lichtens te iger 
R. Fe rencz kalocsai kanonok (meghalt mint 

iipázai felszentelt püspök s nagyprépost 1895. január 
2ő-én) volt. A boldogult olyan lapot óhajtott, mely a 
népet egyrészt a napi politika terén keresztény alapon 
tájékozza, másrészt 
annak hasznos és ár
tatlanul szórakoztató 
olvasmányt nyújtson. 
Ezért a Kalocsai Nép
lapnak inkább általá
nos, semmint helyi ér
dekűnek kellett lennie. 
Ilyen ismaradt éveken 
át. Azonban, mivel 
egyrészt lassankint az 
ország több vidékén 
keletkeztek néplapok, 
másrészt, mivel Kalo
csa város nélkülözött 
egy más helyi érdekű 
lapot: a KaloesaiNép-



lapnak napról-napra több figyelmet kellett a helyi és 
vidéki érdekű dolgoknak szentelnie ; úgy aztán mindin
kább a vidéki lap jellegét vette fel, mégis anélkül, hogy 
általános jellegét elvesztette volna. 

A mutatvány szám 1878. febr. 20-án jelent meg. A 
homlokán gyászkeretben IX. Pius pápa haláláról volt 
szó. Sokan rossz ómennek tartották, hogy az első szám
nak gyászkerettel, halotti jelentéssel kcllettmegjelcnnie. 
Annak daczára immár 19. évét futja a K. Néplap. 

A mutatványszám a lap ezélját „Mit akarunk ?" czi-
men a következőkbe foglalta összes: 

„Akarjuk a népnek helyzetéből folyó művelését 
előmozdítani." 

„Akarjuk a keresztény társadalom alapjait támo
gatni." 

„Ápolni akarjuk a törvényes tekintély iránti tisz
teletet." 

„Ismereteket akarunk közleni, melyeknek a csa
ládapa, a polgár, az elöljáró, a gazda, a nép barátja 
hasznát veheti." 

Az első szám 1878. ápril 1-én jelent meg. Ezen év 
végéig a lap havonkint csak !3-szor jelent meg, 1879-
től kezdve hetenkint. 

Az első év tetemes deficzitjét (600 frtot), boldogult 
Lichtensteiger fedezte. 

A lapot kezdettől fogva Mócsy Antal — a jelenlegi 
szerkesztő — szerkeszti. Első főmunkatársa volt 
Szülik József áldozár, tanár, jónevíí költő, ki mint 

óbecsei plébánoshalt el. Szulikotmár 
1878. végén Kleiner Lajos áldo

zár, tanár, most kanonok, követte, 
ki 1886. végéig támogatta a la
pot ilyen minőségben. 1882-től 
kezdve Petrovácz József nőtaní-

tóképezdei igazgató-tanár szintén 
főmunkatársként lépett be, ki azóta 



állandóan működik ilyen minőségben Virág István 
áldozár- s tanárral együtt, ki Kleinev Lajost váltotta fel. 

Á munkatársak közöl, kik gyakrabban keresték és 
keresik fel dolgozataikkal a K. Néplapot, megemlít
jük; Aaer István budapesti hírlapírót, 
Érdujhelyi Menyhért kis-kőrösi plébánost, 
Fonyó Pál (Keletéri) ez idő szerént ó-becsei 
plébánost, Hang Ferencz kalocsai ügyvédet, 
Joáchim Ágoston kalocsai iparost,Kirschbaum 
Lajos (Dunamenü) titcli plébánost, Modor 
Ferencz kalocsai gazdászt, Rosty Kálmán és 
Tóth Miké Jézustársasági atyákat, Suliimon 
László gazdászt és Szabély Antal mérnököt, 
Sztára József kalocsai tanárt. 


