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Szabó Flóris (1926—1988). 1988. augusztus 2-án, 63 esztendős korában elhunyt Szabó Flóris, a 
Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár főkönyvtárosa. Életét ifjúságától kezdve végigkísérte súlyos 
betegsége, de ebből másoknak jóformán semmit sem árult el. Feladatait, munkáját mindig kiválóan 
végezte, bölcs derűjét és szelídséget a hosszú, makacs betegség és korának számos embertelensége sem 
tudta megtörni. Halálával azt a lelkiismeretes és nagytudású bencés könyvtárost vesztettük el, aki 
csaknem négy évtizeden keresztül viselte gondját a Pannonhalmi Fóapátsági Könyvtár nemzeti 
értékekben oly gazdag gyűjteményének. Szabó Flóris, miként számos, neves elődje, szintén magáévá tette 
és haláláig megfogadta azt az intelmet, amit Európának ezen a táján minden bizonnyal Szent László 
fogalmazott meg első ízben, a l l . század végén, a kulturális értékek védelméről. A pannonhalmi Szent 
Benedek Rend könyveinek számbavételét elrendelő 11. századi oklevél tanúsága szerint a nagy magyar 
király a külső erőszaktól és a belső kártevőktől egyaránt óvni kívánta az értékes gyűjteményt. Az a rend, 
amely oly nagy szerepet játszott az európai kultúra magyarországi meghonosításában, kivette részét a 
könyvkultúra hazai elterjesztéséből is. A pannonhalmi könyvtár, amelynek alapjait még bizonyára Szent 
István néhány kötetből álló ajándéka vetette meg, csakúgy mint maga Pannonhalma mindig is a 
humanista kultúra és a béke szigete volt, még akkor is, amikor körülötte más hullámokat sodort a szél. 

így volt ez 1944-ben is, amikor Szabó Flóris a rend tagja lett: a pannonhalmi domb akkor is, az egyik 
legembertelenebb újkori barbárság dühöngése idején, jótékonyan emelkedett ki tevékeny, humanista 
kereszténységével. I)e a fiatal szerzetes nem csak a kor szörnyeivel, hanem saját betegségének 
szenvedéseivel is szembe találkozott: 1951-től, felszentelését követően csaknem egy évtizedet betegséggel 
kellett eltöltenie. Amint egészsége megengedte, tanulni, dolgozni kezdett; az ELTÉ-n magyar-
könyvtáros oklevelet szerzett. 1959-től kapcsolódott be a könyvtár munkájába, amelynek 1975 óta 
főkönyvtárosa lett. Mint főkönyvtáros és mint főiskolai tanár, számos egyéb feladata mellett, jelentős 
tudományos munkát is végzett: katolikus egyházi könyvtáraink közül elsőként készítette el a 
gyűjtemény kéziratkatalógusát, amely a sorozat második tagjaként jelent meg. (A Pannonhalmi 
Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa. Bp. 1981.) Bevezetőjében megírta a gyűjtemény rövid történetét 
is. Ugyancsak szép bevezető tanulmánnyal látta el A Pannonhalmi Hóráskönyv (Bp. 1982. 1 2. köt.) 
fakszimile kiadását. (Horae lieata* Mariae Virginis). A könyvtár felelősségteljes irányítása és oktatói 
tevékenysége mellett, több könyv- és művelődéstörténeti tanulmányt és cikket is publikált. Folyóira
tunkban jelent meg egyik jelentős, a középkori magyar olvasástörténettel kapcsolatos tanulmánya, A 
karthauziak olvasmányai pannonhalmi dokumentumok alapján címmel. (MKsz 1981. 263 275.) 

Szabó Flóris, kiváló könyvtárosi munkájáért, az egyházi könyvtárosok közül az elsők között kapott 
állami elismerést: előbb a Kiváló Munkáért kitüntetést, 1988. augusztus 19-én pedig a Szabó Ervin 
Emlékérmet. Sajnos az utóbbiról már csak az értesítést olvashatta, a kitüntetést már nem vehette át . . . 

KÓKAV GYÖRGY 
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Hódmezővásárhelyi pótlások a Csongrád megyei sajtóbibliográfiához. A megyei sajtóbibliográfiák sorában 
1974-ben, nyolcadikként jelent meg Kárász József összeállításában a Csongrád megyei.1 (A kötet 
érdekessége, hogy bár Szegeden, a Somogyi-könyvtár gondozásában látott napvilágot, a szegedi 
periodikák adatait nem tartalmazza. Nem volt még teljes a gyűjtés, s nem látszott célszerűnek a megye 
anyagát Szeged miatt váratni, ami terjedelménél fogva amúgy is önálló kötetet igényelt. A döntés 
helyességét igazolja, hogy Szeged sajtóbibliográfiája sajnos mindmáig kiadatlan.) A megye sajtóját az 
első, még kézírásos, de már periodikusan megjelenő lap, az Emlényke születésétől, 1843-tól regisztráló 
fontos kézikönyv 327 tételt tartalmaz. 

Hódmezővásárhelyen az első nyomda munkábaállásától az államosításig, 1869-től 1949-ig az összesen 
46 bejegyzett nyomda-cég — a 19 ténylegesen működött tipográfia2 — meglehetősen nagy számban 
állított elő hírlapokat, folyóiratokat; a Kárász-bibliográfia az 1949—1970 közötti időszakot leszámítva is 
104 vásárhelyi tételt tartalmaz, az említett időszak termésével együtt ez a szám 138-ra emelkedik. Az 
utóbbi évek ilyen irányú kutatásai3 azt bizonyítják, hogy az alföldi városok nyomdaipara, sajtója — 
legalábbis mennyiségileg — fejlettebb volt mint korábban hittük. A viszonylag nagykapacitású kisvárosi 
nyomdászat (más okokról most nem is beszélve) gazdasági érdekből, folyamatos üzemelésének biztosítása 
céljából, ha nem is egyenletesen magas színvonalú, de számszerűen mindenképpen jelentős lapkiadást 
teremtett, illetve próbált teremteni. (A beindított periodikák nagyrésze ti. anyagi, szellemi erők híján 
egy-két szám után megszűnt.) 

A Hódmezővásárhely története című, készülő mű számára e sorok írójának nyílt alkalma a város nyom
da-, sajtó- és kiadástörténetét összegezni. Az alább fölsorolt periodikák jó részének nyomára e kutatások 
során akadtam, a helyi levéltár és a szegedi cégbíróság vonatkozó anyagának föltárásával.4 Egy helyi 
bibliofil gyűjtő, Csókán Pál tanító (1877 1961), a nyomtatás 500. esztendejében, 1940 szeptemberében, 
harminc évi gyűjtőmunka után nagyszabású kiállításon tárta városa elé az összes (vagy majdnem összes) 
addig helyben készült nyomtatvány egy-egy példányát. A pótlások közt szereplő alkalmi lapok 
többségének létéről e különleges kiállítás dokumentációjából szereztünk tudomást. Itt találtunk rá 
néhány más, eddig ismeretlen, közgyűjteményben nem található újság adataira is, sajnos általában csak a 
lap nevére, és indulásának évére. (A hagyatékot a gyűjtő fia, ifj. Csókán Pál volt szíves átengedni 
betekintésre.) 

Az összkép meglehetősen sivár, a nyomdák közötti öldöklő konkurrenciáról árulkodik. A pótlás 46 
tételének majdnem fele bálákra, ünnepélyekre készült alkalmi lap, sok az eladhatónak vélt színházi, mozi
híradó, a kereskedelmi, reklámújság, ami pedig korukat illeti, a 46 periodika közül mindössze három ért 
egy évfolyamnál hosszabb életet. 

Jelenleg közreadott pótlásainkkal a Csongrád megyei sajtóbibliográfia anyaga vásárhelyi szempontból 
teljesnek mondható. 

1 KÁRÁSZ József: A Csongrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1843—1970. Szeged, 1974. (A 
Somogyi-könyvtár kiadványai 15.) 

2 A nyomdák számának alakulásával kapcsolatban lásd Kőszegfalvi Ferenc: A hódmezővásárhelyi 
nyomdászat, sajtó és könyvkiadás. 1986. Kézirat a Németh László Városi Könyvtárban. 

3 Például SZABÓ Ferenc: A Dél-Alföld sajtótörténetének néhány kérdése az 1920-as években. = 
Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szeged, 1986. 115-127. 

4 Lásd: KőszKíJFALV'l Ferenc: Pótlások a megyei sajtóbibliográfiához. — Csongrád Megyei Könyvtáros, 
1983. 1 2 . sz. 8—11., valamint Ujabb pótlások és kiegészítések a megyei sajtóbibliográfiához. = Csongrád 
Megyei Könyvtáros, 1985. 3 - 4 . sz., 186-192. 

/ M a g y a r K ö n y v s z e m l e KINÍt/2 
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Pótlások. 
1. ARANYADHALMI ÚJSÁO 

[Alkalmi, tréfás tanyai újság.| 
Hódmezővásárhely 
1937. nov. 
Szerk. Sin István József. 
K. az Aranyadhalmi Olvasókör, a fönnállásának tizedik évfordulójára rendezett bál alkalmából. 
Ny. Vásárhelyi Reggeli Újság. 8 r. 
Fotókópiája a Hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban (HVK) 

2. | BELSŐSZŐRHÁTI HÍRADÓ 
Alkalmi, báli újság. 
1928. szept. 9. 
Ny. Törekvés. | 
Lásd a Osokán-hagyatékot a HVK-ban. 

3. | ÉJ FÉLI FRISS ÚJSÁ(í 
Alkalmi, báli újság. 
1934. >\ 
Lásd: ('sokán-hagyaték. 

4. ÉJFÉLI ŰJSÁO |.r)| 
H ód mező vásárhely. 
|1941. febr. 24. | 
K. a Római Katholikus Társaskör, farsangi bálja alkalmából. 
Ny. ifjú Dura Lajos. 4 r. Ára 20 fillér. Lásd: HVK. 

f>. | ELEVEN ŰJSÁO 
Alkalmi, báli újság. 
1929. aug. 17. | 
Lásd: Osokán-hagvaték. 

6. IKÖTVÖS ESTÉLY 
Alkalmi, báli újság. 
1904. júl. '.] 
I.Ásd: Csokán-hagyaték. 

7. EXPRESS TUDÓSÍTÓ 
A köz, ipar és kereskedelem érdekeit előmozdító lap. mely az összes jobb kávéházak, vendéglők és 
borbélyüzletekben levő külföldi, fővárosi és vidéki lapokhoz mint melléklet ingyen lesz csatolva |!) 
Hódmezővásárhely. 
1907. máj. 1 >. 
Szerk. és K. Weiszfeiller Mór. 
Ny. Vásárhely és Vidéke 2 r. 
Lásd: Hódmezővásárhelyi fióklevéltár (HL) 88/1907. ein. 2243. sz. irat. HVK: 1907. 67. és 78. sz. 

8. FÜGGETLEN SZOCIALISTA 
Időszaki (szociáldemokratái szemle 
Hódmezővásárhely. 
1932. márc. \>.\ 
Szerk. és K. Kurucz János. 
Ny. Törekvés. 2 r. 
Első lehetséges, hogy egyben utolsó száma a HVK-ban. 

9. [HIRDETÉSEK 
Alkalmi reklámújság. 
1927. szept. 4.] 
Lásd: Csokán-hagyaték. 
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10. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI JÓ PAJTÁS 
Az 1931/32. évi szegénygyermekebédeltetési [!] mozgalom záróünnepélyére. 
[Alkalmi gyermekújság.] 
Hódmezővásárhely. 
1932. ápr. 24. 
Szerk. és K. a gyermekebédeltetési mozgalom intézőbizottsága. 
Ny. Erdei Sándor — 8 r. 
8 oldal, ára 10 fillér. 
Lásd: HL 34/1932. ein. 1538. sz. irat, 

11. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LEVENTE 
[Havonta megjelenő ifjúsági lap.] 
Hódmezővásárhely. 
1930. jún. 22. 1931. karácsony ? 
Szerk. és k. a Levente Egyesület Elnöksége. 
Ny. Törekvés, 1931. dec: id. Erdei Sándor. 8 r. 
Második évfolyamának két ismert száma a HL, a 34/1931. ein. sz. irat melléklete. Lásd még Csokán-
hagyaték. 

12. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI NYÁRI SZÍNKÖR 
[Színházi műsor.] 
H ódmező vásárhely. 
1944. aug. í—1 
K. Huszák Elemér. 
Ny. Németh 8 r. 
4 oldal, ára 20 fill. 
Amint a kiadónak aug. 10-én a polgármesterhez intézett beadványában olvashatjuk, annyiszor 
kívánja megjelentetni, ahány színdarab színre kerül a nyári idényben. A HL 11/1944. ein. 1713. sz. 
irat mellékleteként kettő (a Fekete Péter c. opérettes A pénz nem boldogít c. vígjáték szereposztását, 
kritikáit közlő) szám maradt fönn. 

13. [HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI REFORMÁTUSOK LAPJA 
1929. okt. 31.-1930. jan. 25.] 
Lásd: Osokán-hagyaték. 

14. [IPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI MUNKAADÓK LAPJA 
Hódmezővásárhely. 
1903 ! - ! ] 
A vásárhelyi Új hírek c. napilap 1940. szept. 22-i száma említi ("sokán Pál magángyűjteménye 
kiállításáról szóló beszámolójában, „Gazdag és nagyon szép a sajtókiállítás" c. cikkében. 

15. KALÁSZOK 
Hód mezővásárhely. 
1888. jún. 17. (Évf., sz. nélk., 23 p.) 
Emléklap a ,,Jó Szív" egyesület hódmező-vásárhelyi bizottságának népünnepélye alkalmából. 
Szerk. Irinyi Dezső. 
Lásd: Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok K—M. 
1904. sz. 624. p. 

16. [KARNEVÁL HÍRADÓ 
Alkalmi báli lap. 
1922. márc. 4.] 
Lásd: Csokán-hagyaték. 

17. KISIPAROS 
[Az ipartestületi elnökválasztásra készült, Takács Ferenc mellett agitáló szociáldemokrata alkalmi 
lap.] 

7* 
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Hódmezővásárhely 
1933. febr. 
K. Kurucz «János. 
Ny. Törekvés - 2 r. Két oldal. 
L. HL 34/1933. ein. 652. sz. irat. 

18. [KOCSIGYÁRTÓ IPAROSOK 
Ipari szaklap, 1913. jan. 20-tól a kovács iparosok kerületi szövetségének hivatalos lapja. 
H ód mező vásár hely. • 
1912. jól. 1 1914. jan. 1. 
Szerk. ifj. Bagi Sándor. 
Ny. Dura Lajos.] 
A Magyarországi Kovácsok és Kocsigyártók c. periodika 1914-es, első évfolyama első számának 
vezércikke hivatkozik rá mint előzményre. Közgyűjteményben nem található. 

19. MAI ÚJSÁG 
Politikai napilap. 
Lúgos. 
(1904) 1905. 
Főszerk. Georgevits Jenő. 
K. Kenéz Sándor. 
Ny. Szidon József. (Lúgos.) 
Lásd: Országos Széchényi Könyvtár hírlaptára 5892. sz., ahol megtalálható a második évfolyam 
néhány száma. A lap lugosi, vásárhelyi, temesvári anyagot egyaránt közölt, elképzelhető, hogy a 
vásárhelyi kiadótulajdonos az első évfolyamot itt jelentette meg. 

20. [MÁRTÉLYI HARSONA 
1931. Alkalmi, báli újság. 
Ny. Dura Lajos.) 
Lásd: Csokán-hagyaték. 

21. | MOSOLYORSZÁG 
Élclap. 
1937.1 
Lásd: Csokán-hagyaték. 

22. [MOZIMŰSOR 
1922. dec. 12 22. 
Ny. Dura Lajos.] 
Lásd: Csokán-hagyaték. 

23. MOZI-ÚJSÁG 
Hódmezővásárhely. 
1010.1?] m 
Megjelent na|>onta. 
Szerk. Szomory Béla. 
K. Uránia-színház. 
Ny. Vásárhely és Vidéke. 
Lásd: A hazai időszaki sajtó 1910-ben. II. sz. melléklet a Magyar Könyvszemle 191 l-es évfolyamához. 

24. MUNKÁS LAP 
[Szociáldemokrata hetilap.| 
Hódmezővásárhely. 
1903. aug. |20?| nov. | í] 
Szerk. Beniczki Antal. 
K. és Xy. Lévai Fülöp. 
Lásd: HL. II. 170/1914. (3858/1903) ein. sz. irat. 
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25. NAPFÉNY 
Kiállítási újság, készült a szociáldemokrata ifjúmunkás kiállításra. 
Hódmezővásárhely. 
1934. jún. 10. 
A négyoldalas alkalmi lap összes cikkét vásárhelyi ifjúmunkások írták, nyomdai munkáját Kiss Lajos 
elsőéves nyomdászsegéd végezte. 
K. Kovács Mihály. 
Ny. Törekvés. 8 r. ára 4 fillér. 
Lásd: HVK. 

26. [NEMZETI HITELINTÉZETI HÍRADÓ 
1939. febr.J 
Lásd: Osokán-hagyaték. 

27. NÉPKERTI ÚJSÁG 
[Nyári mulatságra készült alkalmi újság. | 
Hódmezővásárhely. 
1910. aug. 14. 
Szerk. Karakaszolovich Ida. 
Ny. Vásárhely és Vidéke, ára 20 fillér. 
Lásd: A hazai időszaki sajtó 1910-ben. II. sz. melléklet a Magyar Könyvszemle 1911. évfolyamához. 

28. [NÉVTELEN ÚJSÁG 
Alkalmi, báli újság. 
1901. nov. 23. 
Ny. Vásárhely és Vidéke.] 
Lásd: Vásárhelyi Új Hírek, 1940. szept. 22., mint 14. sz. 

29. PEGAZUS 
Diáklap. 
Hódmezővásárhely. 
1934. szept. 1935. máj. 
Megj. havonta. 
K. a Hódmezővásárhelyi Református Bethlen Gábor Gimnázium 111. osztálya. 
Fel. szerk. és k. Szathmáry Lajos. 
Ny. [A sokszorosított első három szám után] id. Erdei Sándor. 8 r. A lap negyedik száma a 
gimnázium archívumának Vöröss Istvánnal kapcsolatos, rendezetlen anyagában. 

30. [PUSZTAI HARANGSZÓ 
Református egyházközségi híradó. 
Hmv-Kardoskút Pusztaközpont. 
1949 tavaszán. 
Szerk. és K. Nagy Imre. 
Ny. id. Erdei Sándor. 8 r.] 
Nagy Imre hódmezővásárhelyi nyugalmazott református lelkipásztor szóbeli közlése alapján. 

31. [PÜNKÖSDI KIRAKAT 
Alkalmi reklámújság. 
1940. 
K. Fejérváry József és Balogh József. 
Ny. ifj. Dura Lajos.] 
Lásd: Osokán-hagyaték. 

32. |RENDKÍVÜLI KIADÁS 
A Városi Mozi üzleti kiadása. 
1924. ápr. 
Szerk. („zengte") Sostarics Lajos. 
Ny. Haladás.] 
Lásd: Osokán-hagyaték. 

33. | REPÜLŐ LAPOK 
Heti élclap. 
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1941. okt. [?]—1915. jan. (?) 
K. Farkas András, Körösi József. 
Ny. Farkas András.] 
Indulásának és megszűnésének bejelentését a HL elnöki iktatókönyvében olvashatjuk a 4346/1914., 
ill. 464/1915. sz. alatt, iratok sajnos nem találhatók. 

34. [RIPORT-ÚJSÁG 
Társadalmi, művészeti, közgazdasági és sport hetilap. 
1928. jún. 29. júl. 23. 
Szerk. és K. Miklovitz Lajos. 
Ny. Törekvés.] 
Lásd: HL 34/1928. ein. sz. irat. A Színház, Mozi, Sport c. hetilap utóda. Lásd: Kiegészítések, 14. sz. 

35. [SZÍNHÁZI FIGYELŐ 
Szöveges színlap. 
1932] 
Lásd: Csokán-hagyaték. 

36. SZÍNHÁZI MŰSOR 
Hódmezővásárhely. 
1943. júl. I.—1 
Ny. Németh 8 r., 4 oldal. 
L. HL. 34/1941. ein. 2956, 3039. sz. irat. 

37. [SZÍNHÁZI SZÖVEGES SZÍNLAP 
1928. ? 
K. Kelemen Károly. 
Ny. Friss Újság.] 
Lásd: Csokán-hagyaték. 

38. [SZÍNHÁZI ÚJSÁG 
1946. júl. 21. 
Szerk. Borsi László. 
Ny. Vásárhely Népe.) 
Lásd: Csokán-hagyaték. 

39. SZÖVEGES SZÍNHÁZI MŰSOR 
Hódmezó vásárhely. 
1914. aug. 2.~? 
Megj. hetenként. 
K. és Ny. ifj. Erdei Sándor — 8 r., 4. oldal. 
L..HL. 34/1941. ein. 2956, 3039. sz. irat. 

40. TÁRSAS HÍRDETŐ 
[Reklámújság.] 
Hódmezó vásárhely. 
1923. ápr. 1. ? 
Szerk. és K. Kurucz János. 
Ny. Haladás Hirdetési és Nyomdavállalat. 2 r. 
HVK: 1923. 8. sz. 

41. [TESTVÉRISÉG 
Ismeretlen szándékú alkalmi lap. 
1923.] 
Lásd: Csokán-hagyaték. 

42. [VÁSÁRHELYI ÉJFÉLI ÚJSÁG 
Báli lap. 
1928. jan. 14. Jézus vasárnapja. 
Ny. Törekvés.] 
Lásd: Csokán-hagyaték. 

43. [VÁSÁRHELYI ÉJFÉLI ÚJSÁG 
A katholikus bál alkalmi lapja. 
1928. febr. 20. 
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Ny. Törekvés.] 
Lásd: Csokán-hagyaték. 

44. [VÁSÁRHELYI MOZI HÍRADÓ 
1948. máj. 16. 
Ny. Vásárhely Népe.] 
Lásd: Csokán-hagyaték. 

45. [VÁSÁRHELYI NAPLÓ 
Társadalmi napilap. 
1903. ápr. 19. ápr.24. 
Szerk., K. Ny. Lévai Fülöp.] 
L. HL. 76/1903. ein. 1692. és 2322. sz. irat. 

46. VÁSÁRHELYI TUDÓSÍTÓ 
[Közgazdasági jellegű, főleg hirdetéseket közlő lap.] 
Hódmezővásárhely. 
1909. jan. 31 - á p r . [?] 
Megj. kéthetenként. 
Szerk. és K. Jungbert László. 
Ny. Endrényi, Szeged 
Lásd: HL 40/1909. ein. sz. irat. 

Kiegészítések: 

1. DARÁZS |3] (a Kárász-bibliográfia 67. tételéhez) 
A HL 33/1911. ein. gyűjtőszám alatt lévő 1986. sz. irat szerint a lap felelős szerkesztője ifjú Bibó 
Lajos, így a Szúró álnévvel őt kell azonosítanunk. A lap kiadója Gravátz Ferenc, aki az előzménynek 
számító DONGÓ-t szerkesztette. (A 3 ezer példányban megjelenő Dongótól 1911 március végén, egy 
trágár közlemény miatt vonták meg a terjesztési engedélyt, a nyomdatulajdonos Kun Béla ezt 
követően szüntette be, de új néven azonnal újraindította.) 

2. DÉLVIDÉKI SPORT (Kárász, 73. tétel) 
A lapot 1929. jún. 3-tól a szegedi Koroknay helyett a vásárhelyi Erdei Sándor nyomtatta. L. HL 
34/1929. ein. 2293. sz. irat. 

3. DONGÓ [1] (Kárász, 74. tétel) 
A Fullánk álnevet Fejérváry József használta. L. HL 88/1907. ein. 1118. sz. irat. 

4. FÁKLYA (Kárász, 88. tétel) 
Csókán Pál följegyzése szerint a lap 1935. március 2-án indult. L. hagyatékát a HVK-ban. 

5. GYERMEKEK VILÁGA 
GYERMEKÚJSÁG (Kárász 104, 105. tétel) 
A HL 20/1912. ein. 3598. és 4149. sz. iratok szerint az 1912. március l-jén indult Gyermekek Világa 
1912. szept. 7-én Endrényi Imre szegedi nyomdájába való átkerülése nyomán I. évf. 1. számot 
jegyez, mintegy újraindul. Bibó Lajos szerkesztő valószínűleg összekülönbözött a kiadó nyomdásszal, 
Münz Rudolffal, aki lemondva a lap tulajdonjogáról 1912. szept. 1 -jén Gyermekújság címmel új lapot 
indított a Szegedre került helyett, Szabó Imre szerkesztése mellett. (Az eset egyébként időben 
behatárolja Móra Ferenc eddig föltáratlan kapcsolatát a Szegedre került Gyermekek Világával.) 

6. GYERÜNK CSAK (Kárász, 106. tétel) 
A Suhogó álnevű felelős szerkesztő a készítő nyomdász: Dura Lajos. L. HL 170/1914. ein. 1001. sz. 
irat. 

7. HÁZI ISTENTISZTELET (Kárász, 112. tétel) 
A lap karácsonyi mutatványszáma után nem jan. 12-i, hanem jan. 18-i számával szűnt meg. L. HVK 
hírlaptára. 

8. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SPORT ÉLET (Kárász, 124. tétel) 
A lap 1921/22-ben téli szünetet tartott, 1921. nov. 28-tól 1922. ápr. 10-ig nem jelent meg. Az új 
évfolyam már nem használja a H.T.V.E. hivatalos lapja alcímet. Elképzelhető, hogy más években is 
volt idényszünet. L. HL 34/1922. ein. 1577. sz. irat. 

9. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZEMLE (Kárász, 125. tétel) 
A lap kiadója Csengeri Ferenc helyi könyvkereskedő. L. a folyóirat impresszumát. (HVK) 



214 Figyelő 

10. KARIKÁS [2] (Kárász, 137. tétel) 
Azélclap 1933-ban nemcsak júl. 23-tól, hanem már jún. 18-tól a Vásárhelyi Újságüzem nyomdájában 
készült, ami azonos Németh Mihály nyomdájával. A júl. 16-i számot újra a lapot korábban előállító 
Törekvés nyomda készítette, a július közepétől kialakuló status quo szerint a Karikást Németh 
Mihály nyomtatta, de az ugyancsak nála készülő Vásárhelyi Újság Karikás című [!] ingyenes 
mellékletét átengedte a Törekvés nyomdának, Kurucz Jánosnak. A két azonos című periodika 
valószínűleg csak 1933-ban élt együtt, egyszerre. Bonyolítja a helyzetet, hogy az ingyenes melléklet 
dátum és (legtöbbször) nyomda-jelzés nélkül jelent meg. L. a lap bekötött évfolyamait a HVK-ban. A 
Karikás 1940. ápr. l-jén a Népújsággal együtt visszakerült a Dura nyomdába. L. 34/1940. ein. 1316. 
sz. irat. 

11. MAGYAR MISKA (Kárász, 161. tétel) 
A lap a HL 20/1912. ein. 4356. sz. irat szerint szept. 25-ig jelent meg. Suhajda Jenő és Török Imre 
Alföldi Könyvnyomda és Lapkiadó Vállalat nevű rövid életű műhelyében készült. 

12. IA NÉP JOGAI (Kárász, 211. tétel) 
A társadalmi hetilap 1906. ápr. 21-én indult, a Részvény nyomdában készült, egyes szám ára 6 fillér 
volt. L. Róth Antalnak a lap utcai terjesztési engedélyét kérő beadványát a HL-ban, 72/1906. ein. 
2002. sz. irat. 

13. REGÉNY-ÚJSÁG (Kárász, 226. tétel) 
A füzetes ponyva kiadása március l-jén indult, (Geöcze István jelentette be mint kiadó), okt. 15-én 
még élt, a terjesztés további engedélyezését ekkor kérte Tabacsák Győző, a nyomda faktora. L. 
74/1904. ein. 1243. sz. irat. 

14. SZÍNHÁZ, MOZI, SPORT (Kárász, 258. tétel) 
Miklovicz Lajos Andor nyugalmazott vásárhelyi honvédszázados 1923-tól 1928-ig adta ki 
megszakításokkal művészeti és sport hetilapját. A vállalkozás MOZI ÉS SZÍNHÁZ címmel műsoros 
színlapként indult 1923-ban. (A levéltárban fönnmaradt 6. szám az ápr. 29. máj. 4-i dátumot viseli.) 
A miniszterelnökség sajtóosztályának jún. 8-i engedélye alapján júl. l-jén indult Miklovicz 
szerkesztésében és kiadásában a Színház. Mozi, Sport. 1927-ig, a lap megszűnéséig előállításában a 
következő változások történtek: a Haladás Hirdetési és Nyomdavállalat (Kurucz János első 
nyomdaüzeme) kezdte készíteni, 1923. szept. l-jén került először Dura Lajoshoz. Okt. 18-tól újra a 
Haladásnál, majd 1924. jún. 30-tól ismét Dura Lajosnál nyomtatták, itt is maradt első hosszabb 
szüneteléséig, 1925 végéig. A régi néven, új engedéllyel 1927. máj. 23-án indult újra a periodika, a 
Törekvés nyomda készítette november 1 -ig. Ekkor mint Miklovicz bejelentette a polgármesternek 
— azért szüntette meg a lapot, mert a cím megváltoztatására kért engedélyt a miniszterelnökség 
sajtóosztályáról. Az új cím: RIPORT-ÚJSÁG. (L. Pótlások 34. sz.) Felelős szerkesztőként, kiadóként 
mindvégig Miklovicz volt bejelentve, mindössze kétszer adta át e tisztségeit rövid időre másnak: 1924. 
jún. 30-tól szept. 28-ig Koncz Antalnak, majd ettől a naptól 1925. márc. 7-ig Fejérváry Józsefnek. L. 
HL 34/1928. ein. sz. irat. (Idegyűjtve a 34/1923, 1924, 1925, 1926. ein. számok is.) 

15. VÁSÁRHELYI HÍRADÓ |1] (Kárász, 295. tétel) 
A lap utolsó két száma, amint a kolofonban olvasható, Goldberger Rudolf nyomdájában készült. (Az 
újságot előállító Cell és Auslander-féle műhely új tulajdonosa.) A Bethlen Gábor Gimnázium 
könyvtárában az 1878-asévfolyamból nemcsak az első négy. hanem a 7. szám kivételével valamennyi, 
tehát az 1 —6., és a 8 15. sz. is megtalálható. 

16. VÁSÁRHELYI HÍRLAP [2] (Kárász, 299. tétel) 
A lap megjelenése a tulajdonos Kultúra Rt. anyagi nehézségei, a nyomda vezetőjének fölmondása 
miatt júl. 11 -tői négy hétig szünetelt, aug. 8-tól is csak hetenként egyszer jelent meg két oldalon 
egészen megszűnéséig. L. a lap számait a HVK-ban, illetve a 11/1926., és a 34/1926. ein. sz. iratot a 
HL-ban. 

17. VÁSÁRHELYI NÉPÚJSÁG [1] (Kárász, 308. tétel) 
A lap kiadója Békefi Sándor és László András. HL 33/1911. ein. 5362. sz. irat. 

18. VÁSÁRHELYI NÉPÚJSÁG [2] (Kárász, 309. tétel) 
A HL 34/1944. ein. 1962. sz. irat szerint a lap felelős szerkesztője szept. 10-től Csáki Lajos. 

19. VÁSÁRHELYI ÚJSÁG (Kárász, 227. tétel) 
A Reggeli Újság cím-terve vagy cím-variánsa. A HL-ben a 3308/1902. és a 4541/1902. sz. elnöki 
iratokra utaló iktatókönyvi bejegyzések szerint (az iratokat kiselejtezték!) a lapot júl. 25. körül 
Gonda József indította, és okt. 21-én még ő kérte terjesztésének további engedélyezését. A Kárász
bibliográfia által megnevezett Fejérváry József tehát csak ezt követően vehette át a lap szerkesztését. 
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20. VIDÁM IFJÚHÁti (Kárász, 321. tétel) 
A megjelenésével az iskolai tanévhez igazodó ifjúsági hetilap első száma 1932. máj. 14-én jelent meg. 
II. évfolyamát ugyanebben az évben dec. 3-án kezdte. Az induló szám a Vásárhelyi Reggeli Újság 
nyomdában, a II. évf. 1. száma pediga Dura nyomdában készült. L, HL. 34/1932. ein. 1693. és 1978. 
sz. irat. 

21. VIRXJÁCS (Kárász, 323. tétel) 
Amíg a laj) a Vásárhelyi Híradó nyomdában készült, a nyomda üzletvezetője, Ringler Bernát 
szerkesztette. A lapindítást is ő jelentette be 190(5. nov. 1 -jén, az Ostor álnevet is ő használta először. 
L HL 88/1907. ein. 061., és 4918. sz. irat. 
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