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A három nagy “titka”
Mielõtt választ keresnénk erre a kérdésre, tallózunk

a “hõskor” fontosabb politikai napilapjaiban, hogy
jobban megtaláljuk a három aradi hírlap helyét az
idõszak színes sajtópalettáján.

A kiegyezés utáni években a vidék számára minden vonatkozásban a pesti
lapok jelentették a követendõ példát. A Felvidéken Pozsony, az Alföldön
Szeged, Erdélyben Kolozsvár, a Partiumban és Temesközben Nagyvárad
és Temesvár jól szerkesztett, eleven napilapjai révén nagyon gyorsan
felzárkózott. Ugyanakkor egyre erõteljesebben tetten érhetõk a
decentralizációs törekvések. Az említett városok mindegyikében olyan nagy
kisugárzású napilapok megjelentetésére törekedtek, amelyek felvehetik a
versenyt a fõvárosiakkal. Ugyanakkor, ha burkolt formában is, de
egyeduralomra törekedtek az adott térségben, hiszen az elõfizetõk, a hirdetõk
megnyerése a legfõbb célt jelentette mindegyik lap számára.

Az olvasók “kegyeiért” az Arad és Vidéke és a Közlöny között állandó
csatározások folytak.

Az Alföld után, 1867-ben jelent meg Kolozsváron a Magyar Polgár, 1870-
ben Nagyváradon a Reform, 1871-ben ugyancsak Kolozsváron a Kelet, 1872-
ben Temesváron a Temesi Lapok, 1877-ben a Pozsony és Vidéke és a Szegedi
Napló, 1879-ben a Független Nagyvárad, 1880-ban Kolozsváron az Ellenzék,
Temesváron a Délmagyarországi Lapok.

A 19. század második felének vidéki napilapjai között az úttörõ szerep
kétségtelenül az Alföldnek jutott. Ezzel magyarázható, hogy, bár voltak
elõdjei, a helyi magyar sajtó történetének méltatásakor, megjelenését
mérföldkõnek, a hivatásos újságírás kezdeteinek tekintjük.



A város fejlõdése szempontjából fontos kezdeményezések elindítója volt
ez a napilap: a forradalom és a szabadságharc emlékeinek és ereklyéinek az
összegyûjtésére buzdító felhívás, amely a századvég utolsó két évtizedében
a Kölcsey Egyesület (1881) hathatós támogatásával országos társadalmi
mozgalommá terebélyesedett. A mozgalom eredményeként jött létre a
vértanúk emlékének adózó vesztõhelyi obeliszk, a Szabadság-szobor és a
’48-as ereklyegyûjtemény.

Az Alföld vezette be a hírek rovatosítását és a tömbben közölt
reklámoldalakat. Ugyancsak az Alföld törte meg a jeget a konkurenciától
elbocsátott munkatárs (Iványi Ödön) alkalmazásában.

Késõbb gyakoribbá, sõt gyakorlattá vált a hírlapírók helycseréje.
Úttörõ szerepet vállalt az Alföld a laphoz közel álló, közmegbecsülésnek

örvendõ értelmiségiek gyakori szerepeltetésében.
Ez növelte a lap presztízsét.

Az Alföld közölt elõször irodalmi tárcát. Sõt az
Alföldben jelentek meg az elsõ pamflet hangvételû
írások, amelyek igazi mestere Tiszti Lajos. Álnéven
jegyzett gunyoros-élcelõdõ tárcáit nagyon
kedvelték az olvasók. Késõbb mindkét másik lap
erõssége lett ez az olvasmányos rovat.

Kár, hogy az elsõ napilap újításának számító
„lapszemle” már nem talált folytatásra az Arad és
Vidéke, illetve a Közlöny századforduló közeli
számaiban. Emiatt az Alföld elnémulása utáni
években a magyar olvasó csak elvétve szerzett
tudomást arról, hogy mirõl ír a Biserica ºi ºcoala, a
Tribuna poporului vagy a Românul, hogyan
képzeli el a jövõjét a helyi románság.

Megszakadt a közeledés egy fontos láncszeme.
A bezárkózás és az elhatárolódás nem tett jót a

két nép kapcsolatának.
Az Arad és Vidéke egyik fontos érdeme, hogy

elõdjénél is színvonalasabb tárcákat közölt. Ugyanez
a lap már nem külsõsökkel, hanem a közéletben jól
csengõ nevekkel törekedett minõségi újságírásra.

Az Arad és Vidékének voltak a legfrissebb
rendõrségi tudósításai.

Mindhárom aradi magyar újság kivette a részét a
Vértanú-szobor felállítása és a szoboravatás körüli,

országos visszhangú eseményekben. Ebben az idõszakban az országos
terjesztésû pesti Vasárnapi Újság mellett az aradi lapokból szerezhetett
tudomást az ország egy ilyen nagy horderejû ünnepségrõl.

Mindhárom lap rendszeresen tudósított a 19. század utolsó két évtizedének
legnagyobb tájformáló munkálatairól, a vasútépítésrõl, fõként a Maros- és
Körösköz vidékén folyó vicinális vonalak kiépítésérõl. Mivel ez volt az elsõ
ilyen jellegû, magánerõs beruházás a korabeli Magyarországon, a
tudósításoknak országos jelentõségük volt.



Ma pedig a helyiérdekû vasútépítés története szempontjából
forrásértékûek.

A Közlöny ebben a témakörben is egy lépéssel laptársai elõtt járt, hiszen
a szerkesztõség éppen a vicinális vonalakat kiépítõ Arad-Csanádi Egyesített
Vasúti Társaság épületének udvari részén rendezkedett be és bankjának a
hitelébõl tudott többször is korszerûsödni.

A Közlönynél az „újítások” egész sora
alapozta meg a sikert. Kezdve Stauber
gazdasági gondolkodásától, kiterjedt
kapcsolatrendszerétõl a munkatársak
megválasztásán át egészen a nyomdáig. És
szinte forradalmasította a lap grafikai arculatát
az elsõ háború utáni idõszakban bevezetett két-
három hasábos címek megjelentetése, ötletes
tördelésük.

A három „nagy” sikere a korabeli
nyomdáknak is köszönhetõ.

Az Alföldet a kor viszonyaihoz képes
korszerûnek számító Réthy Lipót
könyvnyomtatója állította elõ. Jó minõségû,
fehér újságpapíron, kissé archaizáló, a gót
betûkre hasonlító karakterekkel, gondos
grafikai kivitelezésben került az olvasó
asztalára.

Ez a jól szervezett nyomda, az alapító-
tulajdonos utódjainak köszönhetõen, 1858-tõl
az 1940-es évekig (!) mûködött.

Az Arad és Vidéke Gyulai István, ugyancsak
jól felszerelt nyomdájából került ki.

A három aradi lapnak együtt mintegy 3500
elõfizetõje volt.

A lapterjesztés a 19. század utolsó
évtizedében már a szerkesztõség által
alkalmazott lapkihordók, illetve utcai
rikkancsok által történt.

Stauber azt is megengedhette magának, hogy a legforgalmasabb belvárosi
vendéglõk, szállodák, sõt néhány könyvesbolt ingyen kapják a Közlönyt.
Ráadásul kedvezményesen hirdethettek a lapban.

És mivel a századfordulón a vendéglõk, szállodák között is élesedett a
konkurenciaharc, tulajdonosaik fontosnak találták, hogy naprakészen a
közönség tudomására hozzák az olyan mûszaki újításokat, mint például a
villanyvilágítás vagy a vezetékes ivóvíz bevezetése.

De hiszen ez látszólag a lap részérõl tiszta ráfizetés!
A Közlönynél kockáztattak. A felkapott vendéglõk, elõkelõ szállodák

hirdetéséért ugyanis versengtek a lapok. Megszerezni hirdetéseiket,
presztízskérdést jelentett. Mindkét fél jól járt.

A borbélymûhelyek, klubok, asztaltársaságok stb. rendszerint elõfizettek
valamelyik lapra. Nekik a postás szállította az újságot. Vidékre is a posta



szállította ki a lapokat. A szatócsboltokba, trafikokba a boltos a kereslet
arányában rendelte meg a „kihordóktól” a lapokat.

A századfordulón a lapkézbesítés már olajozottan mûködött.
A Közlöny volt az elsõ aradi napilap, amely modern kapitalista

gondolkodásmódot honosított meg a lap gazdasági hátterének biztosítására:
reklámot felhajtó embereket alkalmazott, ingyenes életbiztosítással
igyekezett megtartani az elõfizetõket, tartalmas évkönyvekkel honorálta a
lap iránti ragaszkodást.

A lapvezetés sokat adott a külsõségekre. Mai szemel ítélve meg Stauber
hosszú ügyködését, azt mondhatjuk, hogy igazi menedzser-típus volt.

A hirdetések száma mindhárom napilapban jelentõsen megszaporodott
1900 után, amikor országos törvényrendelettel eltörölték az oly sokat bírált
hirdetési bélyegadót.

És arról se feledkezzünk meg, hogy mindhárom „nagy” év végén ingyenes
képes naptárral kedveskedett az elõfizetõknek.

A sok hirdetés (olykor még az évkönyvek külsõ és belsõ borítójára is jutott
belõlük) jövedelmezõvé tette a kiadványokat.

A pesti lapok mintájára, az újságban csak a tárcákat írták alá a szerzõk. A
tudósításokat, híreket, rövid riportokat csak kivételes esetben látták el
kézjegyükkel. Ha pedig nagyritkán szignálták, akkor is gyakran álnevet
használtak.

A lapban megjelentekért ugyanis mindig a felelõs szerkesztõ „vitte el a
balhét.”

A munkatársak nevét az évkönyvek, a memoárok, a jubileumi lapszámok
õrizték meg. (A szerkesztõségek belsõ életét feltáró jubileumi lapszámok,
illetve a sajtótörténeti búvárkodások során sikerült a szerzõket azonosítani.)

Logikus kérdés: mi vezetett a három közkedvelt, hosszú életû napilap
megszûnéséhez?

Az Alföld a ’90-es évek végére kifulladt az állandó versengésben. Korábbi
erõteljes ellenzéki hangneme árnyaltabbá vált. A dualizmus elfogadását
idõsebb olvasói nehezen emésztették meg, és fokozatosan mind többen
cserbenhagyták. Ráadásul a lap anyagi háttere is erõsen megcsappant.

Az Arad és Vidéke az elsõ világháború utáni forradalmak, a vörös- és
fehérterror, a francia, majd román megszállás szülte zûrzavaros állapotokban
vérzett el.

A Közlönnyel a hatalom végzett.
Röviden: ennyi.
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