
ZOMBOR ÍS VIDÉKE 
POLITIKAI HETILAP 

„Zombor és Vidéke" ezimü, Bács-
Bodrogh vármegye székhelyén, 
Zomborban megjelenő politikai 
hetilap a megye kulturális ha
ladásának köszöni létét. 1880-

ban Xadaseh, Muzsik és Partlics czég alatt nyom
dai vállalat keletkezett Zomborban, mely kísérletet 
tett egy második helyi lap megalapítására. 

Szerkesztőül Molnár Gyula szabadkai lapszer
kesztőt nyerte^ meg s 1880. év végével mutatvány
számot bocsájtott ki. — A vállalat kezdettől fogva 
sikerültnek jelentkezett, — az előfizetők száma biz
tosította a lap existentiáját s a „Zombor ós Vidéke" 
1881. január elsejétől fogva hetenként kétszer, va
sárnap és csütörtökön, társadalmi programmal, va
sárnaponként könyvalakban nyomott regénymellók-
lettel — megindult. 

Tizenöt éve immár, hogy a „Zombor és 
Vidéke" él. 

Nagy idő egy hírlap életében, s nem könnyű 
feladat megírni küzdelmeit : ama vakmerő s elkese
redett harczokat, melyeket a lap kitűzött ezéljainak 



eléréséért —• Báesmegye közéle ének purifikálásáért 
győzelmesen megvívott, azokat a súlyos megpróbál
tatásokat, melyek olykor-olykor létét is fenyegették. 

Első sorban az akkor általán dívott s Bács-
megyében, — különösen annak félhivatalos sajtójában 
is gyakran kifejezésre jutott antisemitizmus ellen 
emelte föl tiltakozó szavát. — E részben nagy küz
delmei nem voltak, mert valójában Báesmegye soha 
se szolgált alkalmas talajul e társadalmi kórság ki
fejlődésére. 

De nem sokára megérté a Z és V. magasabb 
missióját. 

Báesmegye köz- és társadalmi élete telve volt 
visszaélésekéi és ferdeségekkel. 

vármegye 120 községében a korrupezió bor
zasztó pusztításokat vitt véghez. 

A közpénzek elkallodása, árvava-
gyon elkezelése napirenden volt. 

A hivatali visszaélések véghetet
len sorozatát adhatnók, ha e tér — 
melyen mozgunk — eleve is szűknek 
nem mutatkoznék. 

Mindez azonban köztudomású s 
arról vált hírhedtté a báesmegyei köz
igazgatás. 

A „Zombor és Vidéke" feladatául 
tűzte ki : ezt a korrupeziót kiirtani. 

Kíméletlen szigorral támadta a 
vármegj^ei administratiót, a hivatali 
visszaéléseket, a közhivatali sikkasztá
sok és csalások sokféle nemeit. 

A mind merészebben s kérlelhe
tetlenül folytatott bünleleplezés eleintén 
megdöbbenté az illető köröket, később 
oly gyűlölséget keltett föl, melynek a 
hírlapirodalom történetében párja nincs. 



A „Zombor és Vidéke" lassan-lassan ugy érezé ma
gát, mint a sülyedő hajó, melyet már a patkányok 
is elhagyogatnak. 

Eleintén Bácsmegye majd minden tollforgató em
bere táborában fejté ki irodalmi munkásságát. Tekin
télyesmunkatársi gárda vette körül, mely sok szelle
mes s tanulságos közleményt nyújtott az olvasóknak. 

De az elkeseredett irtóháboru a munkatársak 
legtöbbjét lassanként elijesztő a laptól s apránként 
el-elmaradoztak. 

Maga a lap szerkesztője társadalmi téren mint 
egy salt-lake-beli kiátkozott, számtalan üldöztetés
nek volt kitéve. 

A ki barátjának vallotta magát, csakhamar 
hasonló sorsra jutott. 

Mindez azonban legkevésbé se tántoritá el a 
„Zombor és Vidéké-''t követett irányától. 

Merész s kiméletlen leleplezései igazak voltak 
s a megtámadottak kénytelenek voltak hallgatag 
tűrni nyilvános ostoroztatásukat. 

Tizenöt éven át a „Zombor és Vidéke" kérlel
hetetlen üldözője volt a visszaéléseknek, de hogy 
mennyire lelkiismeretesen ragaszkodott az igazmon
dáshoz : bizonyítja az, hogy egyetlen egy sajtópere 
se volt. 

Azaz . . . hogy mégis . . . Egy volt! Nem 
volna illő eltagadni. 

Báró Edelsheim-Gyulay bu
dapesti hadtestparancsnok indítot
ta a közös hadügyministerium föl
hatalmazása alapján. 

A „Zombor és Vidéke" egy 
közös hadseregbeli közkatona ön
gyilkossága alkalmából szóvá 



tette a közös hadseregnél akkor divott 
brutális bánásmódot. 

E miatt állították esküdtszók elé a 
közös hadsereg fő-fő intézői. 

Azonban a budapesti esküdtszék 
egyhangúlag mentette föl a lapszerkesztőt s 
ezen egyetlen sajtóper is az igazmondás dia
dala volt. 

Sajtópert nem indíthattak a „Zombor 
és Vidéke" ellen, meginditották tehát ellene 
a sajtóiendőri eljárást jogosulatlan politizá
lásért. 

Ebbe aztán bele is tört volna a la]) 
éles kése. ha az a merész hang, mely im
már évek óta tiltakozott a hivatali vissza
élések ellen, nem rázta volna föl lethargiá-
jából Bácsmegye független s vagyonos in-
telligentiát. 

Alig jutott azonban köztudomásra, hogy 
a „Zombor és Vidéke" elnémitására s meg
fékezésére alkalmas eszköz találtatott, — 
legott talpra állott, mint egy ember, Bácsme
gye független intelligentiája s Szemző István 
nagybirtokos, megyei virilista lakásán nagy 

megyei értekezletet tartott. 
Az értekezletet az tette nevezetessé, 

hogy részt vett benne gr. Apponyi Albert 
s Szilágvi Dezső. 



E kiváló államférfiak lejöttek Báesmegyóbe, 
hogy tanúi legyenek ama. férfias* s önérzetes szer
vezkedésnek, mely Bácsmegye legkiválóbb embereit 
gyüjté zászló alá azzal a czélzattal, liogy a „Zombor 
és Vidéke" által megkezdett ösvényen haladva, 
Báesmegyét purifikálja. 

Az értekezletre a „Zombor ós Vidéke" szer
kesztője is meghívást kapott, s itt Szilágyi Dezső 
intézett hozzá tartalmas buzdító szózatot, tudtára 
adván, hogy a megalakult megyei ellenzék a ,,Z. 
és V"-t politikai lappá emeli s a buzdító beszédet 
azzal fejezte be : sic itur ad astra! 

Hosszú küzdelmek, fájdalmas mellőztetések 
után jóleső szózat volt az, talán annak köszönhető, 
hogy a „Z. és V." mai napig is fennáll. 

A kijelentést tett követte, IÍ. ,,Z. és V." kö
zelebbi száma, — melyet a közönség A 
lázas hévvel kapkodott szét, — po- \Jfy 
litikai programmal látott napvilágot. 

A cautiót, egyelőre Mártonfify 
Károly, volt megyei főispán tette le, 
később Szemző Gyula nagybirtokos 
biztosította. 

Azontúl a „Z. és V." szabadon 
s függetlenül gyakorolhatta a kriti
ka jogát. 

De küzdelme a korrupczió ellen 
nem volt meddő. 

Leleplezései kormánykörökben 
is élénk érdeklődést keltettek, a bács
kai visszaélések iránt a kormány is 
nagyobb figyelmet tanúsított s a 
fegyelmi eljárások egész özöne zú
dult a megyei s községi tisztviselők 
nyakába. 



Tömérdek fölfüggesztett jegyző, számtalan 
biinper s az irányadó körük szokatlan szigorú föl
lépte tesznek tanúságot arról, hogy a „Z. és V." 
hasznos munkát végzett. 

A megye fő- és alispánjának aláírásával nyilt 
fölhívás intéztetett a vármegye közönségéhez, hogy 
a kik a ,,Z. és V."-ben megjelent vádakhoz hasonló 
visszaélésekről nyertek tudomást, tegyenek följe
lentést. 

Itt járt a miniszter megbízásából Szél Ignátz 
miniszteri biztos s számtalan szabálytalanságot 
konstatált. 

Szóval egy szép napon csak arra virradtunk, 
hogy Báesmegyébeu a közállapotok megjavultak. 

És javulnak folyton, szemmel látható alakban. 
Ma már egy fiatal, tetterős, lelkiismeretesség

gel működő főispán, dr. Yojnits István áll a megye 
élén, eg}T szorgalmas, odaadó s körültekintő alispán, 
Karácsonj7 Gyula vezeti a tisztviselői kart, az árva
szék élén egy ritka puritán jellem, Mihályi János 
áll s az 1896-iki rostauráczió ujabb s friss elemeket 
juttatott a megye elernyedt organizmuszába. 

A „Z. és V.-"nek nagy befolyása volt a me
gyei orsz. képviselőválasztásokra ugy, hogy ma — 
a hajdan csupán kormánypárti képviselőket választó 
nagy megye központja s kerületeinek fele ellenzéki 
képviselőket küld a parlamentbe. 

Szóval : a milleni-
umi év meghozta a ,,Z 
és V." várva-várt remé
nyeit, melyek bizonyára 
teljesedésbe mennek. 

A „Z. és V." nek 
nincs többé módjában 
vehemes támadásokatin
tézni a megyei adminis-



trátió ellen, — de azért létjogát lenn és fenn 
elismerik. 

Ma már saját nyomdával rendelkezik, s a lap 
sem képezi idegen kiadó tulajdonát. 

Hogy minden irányban független legyen — 
a lap szerkesztője nyomdát állított föl, megsze
rezte a lap tulajdonjogát s a kaucziót a megyei 
nemzeti párt elnöke, Szemző István ur biztosította. 

Megemlitendőnek tartjuk, hogy a ,,Zombor és 
Vidéke" 1883. és 1884-ben betétiként háromszor, 
1894 —1895-ben hetenként ötször, s 1895. október 
1-től 1895. január 15-éig naponként megjelent, de ez 
időtől fogva ismét visszafejlődött eredeti megjelenési 
idejére t. i. hetenként 2-szerre. 

Alakja többször változott. Eleintén nagy alak
ban, majd kisebb formában, most pedig az alant 
fotográfiában bemutatott nagyságban jelenil 
meg. 

Iránya, miként szerkesztője fennállása 
óta nem váll ózott. 

Megemlitendőnek tartjuk, hogy a „Z. és 
V"-nek 1894. évi július 1-től kezdve képes 
élczlap-melléklete van,,,Bácskai Karezos" czim 
alatt, mely feladatául tűzte k i : a bácsmegye 
közviszonyok ferdeségeit s kinövéseit tréfás 
alakban ostorozni. 

Az élczlap alakjai közül Szomboracz (-
Sacza megyeszerte népszerűséget vivőit ki. 

A ,,Z. és V." 15 éves fennállása alatt 
a következő munkatársakkal birt: dr. Al-
földy Árpád, Arányi Dezső, Buchwald Lá
zár, Blitz Sándor, Bárány Zsigmond, Bog 
dány Károly, dr. Blau Géza, Bányai 
Géza, dr. Czeisel Lajos, Cziglányi Béla, 
Ettinger Mór, Dömötör Pál, dr. Donosz 



lovits Vilmos, Fleseb Rezső, dr. Feles Adolf, Fa-
ludy László, Fellegi Lajos, Gábányi Árpád, Hiador 
(Jámbor Pál), Hollósi István, Indali Gyula, Jusztus 
Mór, Kozma László, dr. Konrád Sándor, dr. Kabos 
Márton, 

Kun 
Melánia 

Kunig 
Her

máim, 
Krausz 
Bernát, 
Lévay 
Gyula, 

Lo-
schitz 

Sándor, 
dr. Mil-
kó Izi
dor, dr. 
Molnár 

Mór, 
Müller 
Róza, 

ry Mór, Szabadka Gyula, Seblesingerné Hahn Rózsa, 
Schmitt Jenő, Borsodi Szilágyi Dezső, Schaffer An
tal, dr. Schuller Simon, Sigel Angyalka, Szieben-
burger Károly, Seháffer Géza, dr. Szilasi Zsigmond, 
dr. Sziklai Soma, dr. Szilágyi Vilmos István, Tábory 
Róbertné, Tukoray Árpád, Vértesi Károly, Virter Fe-
rencz, Winternitz Ilma, Zilahy Gyula. 
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