l50 é ves a ,,Katolí cke noviny"
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lcmpa

Simon {l8ll,Iq03) jozselvarosi kapljn,

maid p|ebános sze"keszlesé ben ;84g, love,nber
7-é n Pesten jelent meg a legré gebbi szlovák nqelv ú jság, a
,,Katolí cke noViny".

Klempa Simon l83ó, október 24-é n törté nt
pappászentelé se után került a józsefvárosi plé bániára
káplánnak, maid l850, áprilistól 1854- jú lius vé gé ig
volt ugyanitt plé bános. l854, augusztus 1-t ] a teré zvárósi szent Teré z plé ú ániatemp-

ion plé bánosa
lett, l858-ban

rekordszám volt, Az el fizeté s egy negyedé vre Pesten
é s Budán 30, majd 40 ezüstkrajcárba kerültAz akkori ,,Katolí cke noviny"-t bernoláki szlovák
nyelven í rták, é s qót bet kkel nyomtatták ki Miiller Adolf
Ferenciek tere 4l l, szám alatti nyomdáiában Pesten,

Kiadója az l848-ban alakult

,,]ó ós olcsó

vette fel, l852-55_ig lán Palárik, l8r5-57-ig Andrei
Radlí nsktj volt a
szerkeszt , Ebben az id szak-

pré poSt,

ban a lap átvál,
tott aZ ú n, javí tott szlovák
nyelvre é s hoz-

máí ciuS

zájárult a szlovák

pápai kamarás,
l8ó 1-ben cí m-

Zetes

l88ó,

Könyvkiadó Tár-

sí ldf" volt, mely l852-ben a ,,Szent lstvón Tórsulat" neyet

-t L a nagyszombati szent
MiklóS táí sas,
káptalan kano2l

Sn,í pttcfe §IoIuilti

nokja,

maid
l898-tól ugyanezen káptalan
pré postja vaIamint é rseki vikárjus volt. 1903, november 25-é n ha]t meg Naqasz1mbatban é s szül helyé n Laksárú jí aluban (Lak§árská Nová
Ves] temetté k el,
Klempa Simon kitartóan dolgozott, amí g vé gül si,
kerú lt maga köré gy jteni oiyan szemé lyeket, akikkel
elindí thatta aZ ú jságot, k alkották a munkatársak é s

cikkí rók e]s
csoportiát, Kö-

Zöttük

nagy

számban taiálunk neves pa-

pokat

taní tókat, továbbá hi-

vatalnokot é s
jogászt iS, E

iir6'rlxnaerttri

ntlelv

problé má jának

megoldásához.
l8r7, iú nius

l3-án a Szent
lstván Társulat

megSZüntette a
,,Kato]í cke noviny" kiadását,
Ezzel lezárult a .,Katolí cke noviny" els , az l849-57-ig
tartó szakasza, melyet,,szentistváni" korszaknak neveznek,

l8r7-ben A. Radlí nsk! a tolyamatosság é rdeké bena

.,Kato]í cke noviny"-t egyesí tette a ,,Cqrill a Method." foLyóirattal, Volt egy alcí me, ,,Katolí cké novin11, pre Cirkev,

[afulí Oke"l"$yiny ffi

Dom a é kalu"
(Kato]ikus ú iság az egyház,
otthon é s 1sko-

]a

ré Szé re),

Radlí nsk,y' eI ször 1859-ben a
,,Priateló ikolq a
literatú ra" / AJ,
isko]a é s az irodalom barátja (]859-ólJ, az els szlo,
vák pedagógiaj folyóiratot Csatolta hoZZá, majd ké s bb a kit n kritikai mellé kletet, a ,,SlOVss,lost"-ot
(i8ó3-ó5), amelyet F V Sasinekkel egyült Szakolcón ad,
tak ki, l8ó4-ben Radlí nsk! szjnté n Sasinekkel együtt a
,.Cyrill a Method"-hoz csatolta a,,vOí tech" II864-66)
mellé kletet is, az alábbi a]cí mmel: ,,Obrázkowé Katalkhé
nl1]linu pre abecn! Iud" (Ké pes katolikus ú jság a falusi
né p számára). A,,Cyrill a Method" l870, iú niUS 20-án
megsz nt, Ezzel lezárult a ,,Kato]í cke novlny" második
l8r7-70-ig tartó szakasza is, me]yet ,,ayillmethod,i" kor-
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munkatársak máS területeken is ismertek voltak, ú gy
is mint lelkipásztorok, hitszónokok, hitoktatók, ií oda]mez gazdasági teí ületeken tevé márok, különböz
kenyked k (mé hé szek, gyümö]cstermei k), né pm vel k, kulturális területen do}gozók, stb, akik mé g ré szben ragaszkodtak a bernolákí szlovók nyelvhezMár az induIáskor több mint hatvan munkatársa é s
cikkí rója volt a,,Katolí cke noviny"-nek, A neglven é ves
jubileumi számban (1889.22. szám l72. oldal) í gy jellemezté k ket: ,,A bernoláki muní ucslport egq becsületes
6apat volt" . Klempa tehát lerakta az alapokat é s már az
indulás után nevet szerzett lapjáva1. A megjelené st
követ en egyesek szerint több mint l000, mások szerint l700 el fjzet ie volt az ú iságnak. Háromé ves
szerkeszté se alatt vé gül is több, mjnt ]800 e] í izet t
szerzett, ami abban az jd ben jelent s, s t egyenesen

irodalmi

szaknak neveznek,

l870, iú Iius 7-t l a lap jsmé t megú iult é s az ú jonnan alakult ,,szent Adalbert Társasáqnak" lett a hivatalos
lapja. Ezzel eikezd dött a viszonylag hosszú é s jelent s,,szentadalberti" korszak, El ször SzakoJcán jelentet304l

té k meg, ké s bb Nagyszombatban, Ebben az id szakban ideiglenesen Pavel Blní ro volt a szerkeszt je.
l90ó-ig,,Ludové noviny" (Né pú jság) cí men ielent meg
é s a ,,Pokraóovanie Katolí ckttrch noví n" (A katolikus ú jság
fol}tatása) alcí met Viselte, AZ a]cí met azonban már a
következ
é vben betiltották é s vé gü] l9lO-ben az ú jság iS megsz nt,

f, z eIsö világháború után egy rendkí vül rövid id ll,.zok köVetkezett, l9l9-20-ban az ú iság ké l é Vlolyama jelent meg Nuitrán. Kiadó ja dr. L- Ohánik nyjtrai

f ispán, szerkeszt je pedig a nagyszombati gimnáziUm tanára Pavel ziika volt, akit ketten is segí tettek,
|án Donoval (Tichomí r Milkin, költ ) é s ]án Damborsftu a
nyitrai gimnázium szlovák nyelvtanára, A második világháború alatt ú jra kiadták a ,,Katolí cke noviny"-t é s
l940, október 2r-t l megszakí tás né ikül ielenik meg,
mint p|zslruli hetilap, a nagyszombati ,,Szent Adalbert

Társaság" kiadásában,

A mú lt században a ,,Katolí cke noviny"-be cikket
í rók jelent s ré sze a papok soraiból kerüIt ki. A második világháború után a cikkí rók köZött taláIunk püspö-

köket, ordinátusokat, é s a teológiai fakultás plofesszorait is, Az e]mú lt l50 é v alatt az ú jságnak sokszor változott a formátuma, a terjedelme é s az alcí me,
Több helyen nyomták (Pest, Szakolca, Nagyszombat,
periódusokban
Holics, Nyitra, Pozsony), Különböz

Yöröstnartq

adták ki (leginkább hetilapké nt, folyamatosan

18a9a l 71-ig é s 1940-1 1 máig é s a közbees é vek,
ben is volt heti, ké thetj é s havi kiadású id szak is),
Különböz
kiadói voltak. Nagyon gyakran cseré l d,
tek a szerkeszt k is. Martin Kollár (|853-|919) a kIvé tel, aki 25 é vig, a kü]önösen nehé z id szakban (l880l904) tevé kenykedett, Az utóbbi é vtizedekben a pozsonyi,,Cirill é s Metód" teológiai fakultás professzorai
voItak a szerkeszt k, illetve a szerkeszt bizottság tag,
jai, Hosszú ideig Ladisláv é koda - |949-1968 - volt a
f szerkeszt , A,,Katolí cke noviny" szerkeszt i tudták,
hogy a szí nvona1 nem csak a szerkeszt sé gt l függ,
hanem a munkatársak köré t l is, ezé rt igyekeztek ió é s
állandó munkatársakat szerezni, l899, november 7-é n
az 50 é ves iubi]eum alkalmából közölté k a ,,Katolí cke
noviny", Valamint a ,,Cyrill a Method" munkatársainak
é s tudósí tóinak né vsorát, Ebb l a né vsorból meg kell
emlí teni é s ki kell emelni F-Y- Sasinek (l830-19l4) nevé t, akj rendkí vül termé keny munkatárs Volt, mert
l853-1900-ig minden é vfolyamban publikált. Nála
senki sem volt aktí vabb é s hosszabb ideig az ú jság
munkatársa, mé g az ú jabb id kben sem.
A ,,Katolí cke noviny" az elmú lt, több mint l 50 é vben
tanú vallomást tett arrói, hogy a szlovák nemzet é leté ben fontos tevé kenysé get feitett ki gazdasági, vallási
é s ku lturális té ren egyaránt,
(kápolnai)
Mih "Ittr

Úi cvi köszönt
lu

Ártatlansáq köntösé ben

A

szé p ú í esztend,

Csah annt4i lehessen
Hogq az é des a hesenlt

Eljött s kí ndló kezé ben

Yan kupája
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,

Mé g jobb (zt uehessen.

kett -

Egqik a baj, aggodalom

Ezt kí vdnja a kis Gili

Fanllar ürmösé vel
Másik teljes a boldogság

Nem zöld áqú í áróI,
Hanem jó meleq szobdnak

,

É desörömé vel,

Közepe táidról.
kicsinu szolgdlóia

E kettónd ú gq keverlen,
Az ú j óv, maqának,

S marad

É des bátsi, hagq örül]dn
Leqí obb italának

Tartsa meg t tauábbr

Apoló kegqónek.
iS

Conrlia guermeké neh.

(l830, körül)

Pest, mártius 13. 1838
É ,ifé lvolt, szolnorú mé Iq csend, s a hajdani város
Mint eq|j kí sé rtet,föIftele h(nlaibóL
É shoqq látta maqát elké ptelení tlemaqdtól

S

hoqg feld,ú It utcáin a zabolátlan özönt,
S annqi halált é s annlJi veszé llJt s a századig é I
Onsé qneft kezeit m vei hosszú során:

Meqrendült fájdalmáú an s erejé nek alé ltdn
Lassú sóhaltással a vad, özönbe rogqottl tt született a nagy magyar költ , Vórösmarty Mihály, aklre verselvel emlé kezünk. A verseket az 1943-ban, BuKé tszáz é Wel ez€
dapesten az Aczé l Testvé rek kiadásában megie|ent ,,vörösmarty Mihály összes költ i münkál"- ból vettük át.
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