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Ez a röpke  é le t r a j i  —  am ely  
egyben nagyon szerény hangú, 
ő sz in te  és igaz va llom ás  —  

Szabadka sze lle m tö rté n e té n e k  e l
ső  je le n tő s  szárnypróbá lga tásá t 
tá r ja  e lé n k . Egy ily e n  ha tá rta 
la n u l önze tlen, az á ldozatos  
m u n ká tó l m ég a legm ostohább  
kö rü lm é n ye k  közö tt sem  v issza 
r ia d ó  lé le k  egyszerűbb hangvé
t e l le l  ta lán  nem  is  tu d ta  vo lna  
m e g írn i é le te  tö rté n e té t.

R itka  é rté k  ez a szerény k is  
könyvecske, m e rt in tim  fe je z e te i
b ő l nem  csupán Szabadka város  
tö rté n e te  író já n a k  é le tra jzá va l 
ism erkedhe tünk meg, hanem  rö 
v id  fe je z e te i m ögü l k ira jz o ló d ik  
a század fordu ló  e lő t t i  és a szá
zad 'o rdu ló  k is v á ro s i p o lg á r i tá r
sada lm ának é le tra jza  is . Ivá n y l 
Is tván  ta lán  éppen azért ir ta  
m eg egy tanár em ber m inde n
na p ja it, hogy ezekben a k o rtö r
té n e t i képekben  —  ha nem  is  
e lm é ly ü lő  e lem zésse l, csak a 
tá rsa da lm i osz tá lyo k  ha tá rvona
la it  é r in tv e  —  fö l fe d je  azt a f i  
l ls z te r i közönyt, a d z s e n tr i vagy  
parvenü kö röknek azt a közö
nyé t és zárkózo ttságá t, a m e ly  a 
s z e lle m i é le t k ibontakozásának  
sz in te  m egkövese de tt akadálya  
vo lt.

Iv á n y i Is tvá n  nem  r ia d t v lsz-  
sza ezektő l az e lh á ríth a ta tla n 
nak lá tszó  a ka d á lyo k tó l. A  kez
dem ényezések em bere v o lt.  M in 
d ig  ú jabb és ú jabb  v á lla lk o z á 
sokka l ig ye ke ze tt fe ltö rn i a te r 
m éketlennek m in ő s íte tt  szabad
ka i ugart, m e rt h itte , hogy e b 
ben a fe lsz ín e s  jó lé t tő l  tespo- 
dő városban is  le h e t em beri 
összefogássa l o lyan  te s tü le te k e t 
lé trehozn i, m e lyekn ek nem  a
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Ez a könyv háromszáz számozott pél
dányban készült Iványi István születé
sének közelgő százharmincadik évfordu
lója alkalmából.

szám
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ügyi titkárságának 413 — 43/1973. II. 7. sz. alatti 
véleményezése alapján mentes az általános for
galmi adó alól.

A Szabadkai Munkásegyetem kiadása
Pannónia Grafikai Mdintézet nyomása — Szabadka



Kedves Gyermekeim!

Fogadjátok ezen írást kegyele tes 
szeretettel atyátok részéről, aki mun
kaszeretettel és kötelesség tudással
gyarapítván az Istentől kapott értel
mi kis tehetségét, azt az iskolában, a 
társadalomban és az irodalom terén 
okosan és tapintattal iparkodtam érvé
nyesíteni embertársaim hasznára és 
magamnak is nagy lelki gyönyörűsé
gére és megnyugtatására, ha — amit 
tettem — jónak és helyesnek ítélték és 
magam is annak tarthattam.

Hiúság nem vezetett engem a tet
teimben, csak embertársaim haszna; 
és eredményes munkásságom sem tett 
hiúvá és elbizakodottá, hanem lelki 
gyönyörrel élveztem magam is, ha va
lami hasznosat és elismerésre méltót 
sikerült végeznem. Az elismerés pedig 
új tettekre buzdított.

Tehetségemet és munkásságomat 
önzetlenül érvényesítettem a közjó 
javára. Anyagi haszonlesés nem sár



kálit soha; hanem dolgoztam, mert 
élvezetet találtam a munkálkodásban 
és meg voltam elégedve a hivatali jö 
vedelmemmel, amely a mindennapi 
szükségleteket takarékosság mellett 
eléggé biztosította. De buzgó és önzet
len munkásságom mást is eredménye
zett, amit hálával fogadtam, s aminek 
árnyékában magatok is önérzettel bát
ran növekedtetek fel, s melynek áldá
sát és társadalmi előnyeit ti is nem 
egyszer tapasztaltátok, ti. polgártár
saim becsülését és ezen városnak 
anyagi és erkölcsi elismerését, amely
nek jótékony s vigasztaló hatását sze
rencsétlen világtalan helyzetemben há
lásán érzem és bő jutalmul fogadok 
tevékenységemért.

Megnyugtat azon öntudat, hogy Is
tentől kapott tehetségemet nem he- 
vertettem parlagon, hanem tettem, a- 
mennyit tettem, tennem kellett és le
hetett. Most, midőn a kötelességteljesí- 
tés is érdemszámba megy, mégis saj
nálom, hogy több tervem félbeszakadt, 
minden szándékolt munkámat be nem 
fejezhettem e szerencsétlen helyzetem 
miatt.

Fogadjátok ezen írást okulásul és 
irányításul. Az újabb éveket rövideb
ben végzem, mert magatok is tanúi 
voltatok.

E pongyolán írt visszaemlékezése
imben ne keressetek bevégzett irodal
mi munkát; mert ehhez több átdol
gozás kellene, amire nekem nincsen 
alkalmam.



Születtem 1845. december 17-én 
Lúgoson, Krassó vármegye székhelyén.

Apám Ivanovszky István, anyám 
Liszt Karolina volt, egy asztalos árvá
ja. Apám Aradról költözött Lúgosra, 
ahol szíjgyártó mesterséget folytatott. 
Szüleim nem voltak éppen szegények. 
Volt atyámnak Aradon egy háza, Lú
goson, a vármegyeház mögötti utcá
ban is volt egy háza, amely azonban 
az 1842-i nagy tűzvész alkalmával tel
jesen leégett. E tűzben három gyer
mekük is a pincében elpusztult.

Szorgalmukkal ismét felépítették 
e házat, amely két lakosztályból ál
lott. Vettek még egy szőlőt is a Ká
polna-hegy alján s oda is epítettek egy 
nagy házat.

Atyám mestersége eleinte jól ment, 
egy-két segéddel és inassal dolgozott, 
néha ugyan egy hétig sem láttunk 
pénzt, de azért csak megéltünk. Az öt
venes években ünnepeken vendég is 
volt asztalunknál.



Anyám nőcseléd nélkül végezte ház
tartását. Nem kellett gyakran a piacra 
mennie, mert a házból és a szőlőből 
kitelt szükségletünk legnagyobb része. 
Az istállóban a ló mellett tehén is volt, 
az udvarban mindenféle baromfi, a 
pincében bor, pálinka, kenyér a padlá
son és az éléstárban, füstölt hús, friss 
és szárított gyümölcs és tejtermékek. 
Ruhamosás, szappanfőzés, disznóölés, 
gyertyaöntés, kert- és szőlőgondozás 
mind az ő teendője volt, csak a na
gyobb házi munkánál segített a mosó
nő. Akkor a konyha még nyitott ké- 
ményű volt, alatta álló nagy tűzhely 
szolgált sütőkemencéül. A tűzhely te
tején levő kis mélyedésben hamu a- 
latt volt mindig parázs és mellette a 
pecsenyesütő nyárs forgatására szol
gáló kétágas vaskutya. A konyha ajtaja 
a világítás miatt mindig nyitva volt, 
ami télen igen kellemetlen volt, míg
nem később üvegajtót készítettünk rá.

Az étkezés egyszerű polgári volt. 
Majdnem mindig húsételből állott. Ün
nepekre az akkori különféle házi sü
temények kerültek az asztalra, amelye
ket most már alig készítenek otthon, 
hanem cukrászdákban rendelnek. Bor 
volt az asztalon mindig.

Reggelire még nem ismerték a ká
vézást, hanem az estéről maradt főze
léket ettük, vagy kocsonyát, kolbászt, 
sonkát, tejet, túrót, salátát, gyümöl
csöt ettünk. És hogy ezen kompakt 
ételeket könnyebben megemészthes
sük, egy-egy korty pálinkát ittunk rá.



Emlékszem, még a II. elemibe jár
tam, midőn egyszer a templomban 
rosszul lettem, szédültem. Kisiettem 
a friss levegőre, s ott csakhamar job
ban lettem. Gondolkoztam, s rájöttem, 
hogy a bajt a pálinka okozta. S ekkor 
elhatároztam, hogy ezután pálinkát 
csak orvosságul fogok inni.

Apám mindig szeretett a házban 
és a szőlőépületben építeni, dolgozgat
ni, célszerű újításokat csinálni, ami 
bizony sok pénzt emésztett fel. E ház 
berendezése egyszerű polgári volt. 
Luxustárgyak nem voltak benne ta
lálhatók. Pamlag és egy-két kitömött 
szék a hatvanas években alkalmi vé
tel útján került hozzánk. Ruházatunk 
is egyszerű, semmi fényűzéssel.

Nevelésünk is egyszerű volt. Szü
lőink nem kényeztettek el, hanem 
kötelességtudásra, munkálkodásra, be
csületességre oktattak és maguk is jó 
példával jártak elő.

Gyermekkori éveimet a két évvel ö- 
regebb Jani bátyámmal pajtáskodva, 
testvérileg szeretve és civódva töltöt
tem. A szomszéd oláh gyermekekkel ját
szadozva megtanultam a nyelvüket is. 
A családban csakis németül beszél
tünk. Ez volt akkor a temesi Bánság 
hivatalos politikai és iskolai nyelve. 
Csak atyám beszélt magyarul né
melykor a vevőkkel vagy a segédekkel, 
s így tanultunk el néhány szót mi is.

Iskolaképes lévén batyámmal egy 
hétig Dobos minorita páterhez jártunk. 
Majd a házunk közelében megnyílt e



vangélikus iskolába jártunk, a küllőid
ről bevándorolt s még bőrnadrágban 
járó Befr tanítóhoz. Később az is
kolát német Lúgosra, az Asbóth- 
házba helyezték át, s mi télen ko
rán reggel a hidat elkerülve gyak
ran a Temes jegén mentünk át.

A római katolikus temesvári 
püspök egy lugosi látogatása alkal
mával megtiltotta, hogy a római ka
tolikus gyermekek más felekezeti is
kolákat látogassanak; így nekünk is 
át kellett mennünk évközben a Lúgo
son levő, akkori legmagasabb tanin
tézetbe, a II. elemi osztályba, mely
nek Wussing Konrád Pál volt az állan
dó tanítója. Tanítás előtt reggelenként 
a tanító a tanulókkal felváltva elmon
datta latinul a misei ministrálás szö
vegét; máskor az egyszeregyet mon
datta el, eközben ő sétálva a tanulók 
által behozott számos lúdtollat farag
ta meg, mert akkor még acél írótoll 
nem volt divatban.

Egy számtanórán bátyám a táblá
nál felelt, én súgni kezdtem neki, mi
re a tanító engem kérdezett ki, de fe
leleteimet gyöngének találta, s átve
zetett az első osztályba Bodnár taní
tóhoz. Azóta bátyám, aki jelesebb ta
nuló volt mindig, megelőzött egy osz
tállyal, ami nekem is hasznomra volt.

Énekórára is jártunk és mindjárt 
a Gotterhaltet tanultuk, amellyel a Csá
szár menyegzője alkalmával, 1854-ben 
a lugosi színházban is felléptünk nagy 
lojális úri közönség előtt.



Az I. osztály után az 1854—55. tan
évben a II. osztályba léptem be, de év 
végén még gyöngének éreztem magam, 
s a következő évben is visszamarad
tam. De amint emlékszem, önérzettel, 
mint régibb tanuló mindjárt magam
tól ültem az első helyre. S ez ellen 
sem a tanító nem tett kifogást, sem a 
tanulótársaim és mint a legelső tanu
lót tekintettek és becsültek, jóllehet 
volt néhány fiú még, akik szintén i- 
gényt tarthattak volna az első helyre, 
de gyámoltalanok voltak.

Tekintélyemet fent is tudtam tar
tani és érvényesíteni. A fiúk ti. egymás 
közötti gyűlölködésüket, rendesen az 
iskolaév végén, a vizsgálat után mind
járt az iskola kapujában szokták ve
rekedéssel elintézni. Ezt én tudva, rá
beszéléssel és oktató szóval rábírtam 
a fiúkat ügyeiknek békés elintézé
sére.

A tanító egyszer beteg lévén egy 
cédulát küldött nekem, s azzal bízott 
meg, hogy távollétében én tartsam 
rendben az iskolát és foglalkoztassam 
a fiúkat. Az áhítattól és meglepetés
től alig mertem a cédulát elolvasni, 
és sok évig ereklye gyanánt őriztem 
a megtiszteltetés e jelét.

Félévenként voltak klasszifikációk, 
s a tanító ennek elkészítését énreám 
bízta. A nagy kitüntetésnek meg is a- 
kartam felelni, s több társammal ta
nácskozva — magamat az első helyre 
téve — részrehajlás nélkül úgy végez
tem a munkát, hogy a tanító majd



nem változtatás nélkül elfogadta, és 
üveg alatt a falra kiakasztotta az is
kolában.

A vizsgálat napján olyan sok ven
dég volt az iskolában, hogy nem volt 
elég ülőhely, s azért a tanító lakása 
kulcsát átadta, hogy szobájából hoz
zak néhány széket. A folyosón talál
tam egy kis ezüstpénzt — úgyne
vezett hatost. A vendégek távozásával 
a pénzt át akartam adni neki, de ő 
visszaadta nekem e szavakkal: »Nem 
tudom, kié lehet, azért tartsd meg ma
gadnak, te becsületes fiú vagy.« E di
cséret mennyire emelte önérzetemet 
és önbecsülésemet, könnyen érthető. 
Befolyással volt a következő években 
érzett és tanúsított öntudatos visel
kedésemre.

Wussing engem hegedülni is taní
tott. A hegedűvizsgán, bár csak kezdő 
iskolákat játszottam, oly bátran visel
kedtem, hogy Gallini Ferenc gyógysze
rész — mint mecénás — magához hí
vott és egy ezüstforintot adott jutal
mul. örömömben úgy szaladtam haza 
e kitüntetéssel, hogy útközben hege- 
dűmet majdnem eltörtem.

így váltam meg a II. osztálytól, a- 
mely jellemem képzésére is annyira 
befolyással volt, és önérzettel a követ
kező években mindig a felsőbb osz
tályba járó bátyám társaival barátkoz
tam és az 1856—57. tanévben, 11 éves 
koromban a III. elemi iskolát végez
tem, ahol szintén első lettem. Müller 
Ferenc tanító kezdett rajzra is tani-



tani, de ezt, valamint a hegedülést a 
következő években nem folytattam, s 
így nem is vittem semmire.

Az elemi iskolák befejezésével, 1857 
őszén beléptem a gimnázium I. osz
tályába, míg bátyám a II.-ba járt.

Templomi és iskolai látogatásokon 
kívül majdnem minden időnket otthon 
töltöttük házi teendőkkel és a szőlő
ben elfoglalva. A deákok között akkor 
szokás volt szalomekőből pecsétnyo
mókat faragni. Berg László barátom
mal ezzel én is foglalkoztam. Az ak
kor divatozó klikkerezésben nemigen 
vettem részt. Kedves iskolatársam és 
majdnem mindennapi látogatóm volt 
Motsiedlovszky Ernő, akivel a házi 
kertünkben is sokat foglalkoztam.

A gimnáziumi tanulmányok egé
szen új, ismeretlen világot nyitottak 
meg előttem, nagyobb mértékben fej
lesztették értelmemet és ismeretek u- 
táni vágyamat fokozták, amiben atyám 
is segített, aki maga is deákiskolába 
járt. Téli reggeleken, korán felkelve, 
a műhelyben egy égő faggyúgyertya 
körül csoportosultunk mindannyian, s 
én bátyámmal ott ismételtem az az
napi leckémet, s ennek tartalmáról 
gyakran beszélgetést folytattunk a- 
tyámmal.

A tantárgyak közül különösen von
zott a természetrajz. Készítettem is 
bogár- és lepkegyűjteményt, később 
növényeket és ásványokat is gyűjtöt
tem; e gyűjtemények még évek múlva 
is megvoltak.



Kedvvel olvastam mulattató és is
meretterjesztő könyveket, néhányat 
magam is szereztem. Ekkor olvastam 
a Kampe-féle Robinson történetét, a- 
mely annyira lefoglalta képzeletemet, 
hogy Robinson egész telepét az iskola 
padjain kirajzoltam. Ekkor szereztem 
meg a Gartenlaube egy évfolyamát, s 
bekötve nagy büszkeséggel vittem ha
za a hónam alatt s azt képzeltem, hogy 
bámul a velem találkozó nép a kis 
fiúra, aki oly nagy könyvet visz. E 
könyvből igen sokat tanultam, s most 
is megvan még, emlékben tartom.

Ezen évben is első lettem és a bé
csi kultuszminisztérium által küldött 
jutalomkönyvekből én egy botanikát, 
bátyám pedig egy latin auktort kapott.

A kéthavi nyári szünidőt egy köze
li faluban — Bozsúrban — töltöttem 
Hoffmann körorvosnál, akinek latin
ból megbukott fiát, iskolatársamat ja
vítóvizsgára készítettem és az orvost 
kőrútján többfelé kísértem. Bozsúrból 
egyszer Lúgosra hazatérve Klemi nő
vérem bemutatta az általa kötött első 
harisnyát, ami nekem nagy örömet o- 
kozott.

A II. osztályba a temesvári püspök 
három szép képet küldött jutalmul a 
jelesebb katolikus tanulóknak. Ebből 
egyet én, egyet pedig bátyám kapott. 
De az év végén nem én lettem az első, 
bár továbbra is az elsők között vol
tam.

1859. április 18-án, közvetlen a hús
véti ünnepek előtt, igen súlyos csalá



di csapás ért minket. Meghalt édesa
nyánk. A család lelke elköltözött tő
lünk. Házunk igen szomorú viszo
nyok közé került. Atyánk erélyessége 
lehanyatlott, anyagi viszonyaink mind 
rosszabbra fordultak, hiányzott egy 
gondos háziasszony és szerető anya 
mindenre kiterjedő figyelme. Bátyám 
emiatt év közben kimaradt az iskolá
ból és otthon a műhelybe állott be, s a 
háztartás gondjai is őt illették, ö  fő
zött, sütött és gondoskodott Klemi nő
vérünk ruházatáról, melyet maga va
salt is. Én folytattam az iskolát, ott
hon pedig a szőlőben segítettem és he
lyettesítettem bátyámat; a házi kertet 
is én kezeltem. Közösen őrködtünk 
szerencsétlen árva nővérünkön, aki oly 
kicsi korában vesztette el — velünk e- 
gyütt — természetes és legjobb gon
dozóját. Atyánk, hogy a gazdaság ha
nyatlását megakadályozza, már no
vember 20-án ismét megnősült. Elvett 
egy szegény árva lányt, Schlotthauer 
Máriát. Mostohánk fiatal volt, alig né
hány évvel idősebb, mint mi, nem volt 
előttünk tekintélye, s ezért ellenszenv
vel, vagy legalábbis nem nagy szere
tettel fogadtuk. De az áldott jó  lélek 
nemsokáía megkedveltette velünk ma
gát.

Mikor a IV. osztályt elvégeztem 
1861-ben, nagy kérdés aggasztott en
gem a nyári vakációban, mert Lúgo
son magasabb iskola nem volt. Sze
génységünk miatt pedig nem remél
hettem, hogy atyám az iskola folyta



tására más városban engem eltarthat
na, pedig nagyon szerettem volna to
vább tanulni. Gozsdu Manó főispánhoz 
is akartam segélyért fordulni, folya
modásom is készen volt már, mégis 
elhatároztam, hogy inasnak megyek 
egy könyvkötőhöz, mert a könyveket 
igen szerettem. De csakhamar sajnál
tam ezen elhatározásomat és ismét 
tanulni akartam. Sok habozás közben 
végre Kriniczky Ferenc iskolatársam 
Temesvárról magántanítást helyezett 
kilátásba, mire elhatározva, egy ke
nyérrel és a szükséges ruhabatyuval 
felszerelve, egy reggel október végén 
gyalog megindultam Temesvárra, ahol 
bátyám már pár hete egy műhelyben 
dolgozott. Itt felkerestem boldogult 
anyánk nővérét, aki szegényesen élt 
ruhamosásból, és ideiglenesen nála ma
radtam. A házi tanítóságból semmi sem 
lett, kondíciót sehol sem találtam. A 
piaristáknál, akik a temesvári gimná
ziumban tanítottak, asztali felszolgáló 
állást sem kaptam, úgy a szeminári
umba sem fogadtak már be, s így vég
képpen nagynénémnél maradtam, s 
kezdődött egy lemondásokban gazdag 
Ínséges esztendőm.

Hazulról kaptam néhányszor — ko
csialkalommal — egy-egy kenyeret, 
majd egy-egy forintot. Bátyám is se
gített néha egy darab kenyérrel. Ily 
nélkülözések közben ruhám sem igen 
volt, mégis elvégeztem az V. osztályt 
nagynénim jósága mellett. S az év vé
gén felvettek a piarista rendbe. Atyám
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meglátogatott és hazavitte a holmi
mat. Az utolsó vizsga után végre, a 
felvételi jó hírrel és egy fütykössé] 
felszerelve, 1862. augusztus 1-én reggel 
gyalog megindultam Lúgos felé. Zse
bemben volt öt krajcár, amelyből ki
telt ebédem útközben. A városon kí
vül találkoztam egy magános katoná
val, s ennek társaságában este Lúgos
ra érkeztem.

Mostohám elkészítette a szükséges 
stafírungomat, és a szünidő vége felé 
útra készen atyámmal Temesvárra, on
nan Pestre utaztam — először ültem 
vonaton —, ahol meglátogattam bá
tyámat és Traunfelner Károly baráto
mat, akik pesti műhelyekben dolgoz
tak. Egynapi pihenő után a kitűzött 
helyre, Vácra utaztam augusztus 30-án, 
a piaristák noviciátusába. Lúgost ezu
tán csak két év múlva láttam a nyári 
szünidőben, ahol a régi barátaimból 
alig eggyel-kettővel találkoztam, mert 
a többiek mind elszéledtek. Legtöbbet 
Kasics Károllyal találkoztam, aki te
mesvári papnövendék volt. Vácon a 
noviciátusban mintegy húsz újonc pap- 
növendékkel laktam együtt négy-öt 
szobában, és csak testületileg mehet
tünk ki a klauzúrán naponként sétál
ni a városba vagy a nagy házi kertbe. 
Otthon mindennap iskolába jártunk, 
ahol Rúth János magiszter és Málik 
Vince promagiszter tanítottak. Főkép
pen a latin nyelvben kaptunk alapos 
és beható oktatást, s ebben én és 
Nascera Nándor voltunk a legjobbak.



Minden alkalomra gratulációkat készí
tettünk, melyek ékes magyar szövegét 
Palczer Ernő szeniorunk készítette, mi 
meg latinra fordítottuk. Ezek nagy ré
sze most is megvan nálam. Ezenkívül 
pedagógiát, misei segítkezést, a rendi 
élet szabályait tanultuk, a többi időt 
imádkozások és emlékezések töltötték 
be. A szokatlan és rendszeresen szo
bára szorított életmód, a csupa ma
gyar fiúkkal való együttlét, akiknek 
nyelvét eddig még csak részben értet
tem, eleintén mintegy álomszerű ká
bulatban tartott, mígnem pár hónap 
múlva fel kezdtem ocsúdni és egészen 
normális hangulatba jutottam. Itt sa
játítottam el a magyar nyelvet beszéd
ben és írásban.

Bátyám meglátogatott egyszer átu
taz tában. Az új év januárjában.

Az újoncév végeztével 1863. szep
tember 2-án áthelyeztek minket Kecs
kemétre, ahol a megszakított gimná
ziumi osztályokat egy hónap múlva 
folytattuk, addig pedig szabadon mo
zoghattunk. Itt végeztem a VI. osz
tályt. Nagy nehézségembe került még 
a magyar nyelvű tanulás, de csak 
megbirkóztam vele, és télen a fagyos 
havon, a nagy házi kertben, a kugli
telep alatt magoltam a lélektant. És 
örömmel üdvözöltem az énekórákat, 
melyek kellemes változást hoztak az 
egyhangú tanulásba. Életünk külön
ben elég mulatságos volt. Mintegy 50 
papnövendék volt az V.—VIII. osztály
ban. Házfőnökünk Polesnyi Imre, aki



az 1348—49. szabadságharcban Erdélyi 
néven Guyon tábornok kedvenc tábori 
papja volt. Kosaczky Károly barátom
mal elkezdtem az itteni könyvtárt 
rendezni, ö  a német versírásra is buz
dított, melyet már Temesvárt kedvvel 
gyakoroltam, de képtelenségem tuda
tára ébredvén végképp abbahagytam. 
Éppen ily keveset értem el a hegedű- 
léssel, melyre Pivar Náci barátom a- 
kart tanítani.

A VII. osztályra Pestre akartak kül
deni, de egy utóbbi intézkedés Szeged
re rendelt, ahol Arányi Béla VIII. osz
tályos társamban igen benső barátra 
tettem szert. Harmadik társunk volt 
Tóth Jenő. Arányi kedvel tette meg ve
lem a számtant, mintegy 200 egyenle
tet dolgoztunk ki, s szöveggel együtt 
a legújabb időkig megőriztem. Vele 
kezdtem tűzijátékokat gyártani és kí
sérletezni. Tóth Jenővel együtt növény- 
gyűjteményt csináltam.

Szegeden végeztem 1865—66-ban a 
VIII. osztályt is és az érettségi vizsgá
latot. Év közben, karácsonytól kezdve 
pár hónapig helyettesítettem egy beteg 
tanárt a II. és III. osztályban; ma
gyart, számtant, földrajzot, természet
rajzot tanítottam. Akkori tanítványaim 
közül kitűntek: Löw Emánuel, a mos
tani szegedi főrabbi, Wilhem Adolf fő
orvos, Weifert verseci polgármester 
stb.

Az érettségi után, 1866—67-ben Sze
geden maradtam mint az I. osztály 
tanára. Gyertyánffy Géza — Torontál



vármegye egykori alispánjának fia — 
kis konviktorral laktam egy szobában.

Még VIII. osztályú koromban Csap
iár Benedek tudós tanár kegyébe ju
tottam többi között egy németül írt 
magánértekezéssel a klasszikái aukto
rok tanulmányozásáról. Jóakaratát irá
nyomban haláláig megtartotta. Ezen 
első tanári évemet Arányi Bélával szo
ros barátságban kellemesen töltöttem.

1867-ben Pomp Kálmán tanár tár
sammal nevünket hivatalosan megma
gyarosítottuk. Pompból lett Parádi, 
én pedig Arányi nevére rímet keresve 
lettem Iványi.

A tanári állás nagyon kedvemre va
ló, de a rendkormány az év végén a 
következő évre Nyitrára helyezett át 
a teológiai tanulmányokra. Nagy 
búsan mentem Gyérre egy-két hétre 
a Gyertyánffy családhoz, innen Lúgos
ra és a szünidő végével Nyitrára. Most 
jelent meg Bőhm Lénárdtól a temesi 
bánság két kötetes története. Ezt meg
vettem és buzgón foglalkoztam vele 
Krassó vármegye és Lúgos történeté
re vonatkozólag.

A teológia egy évének végeztével 
Pozsony Szt. Györgyre mentünk a II. 
évfolyamra, 1868—-69-ben. Itt, e kis 
szegényes városka regényes, hegyes és 
erdős vidékén, a kevés intelligencia 
barátságos körében vidáman folytak 
napjaink a tanulás mellett is. Az el
hanyagolt házi könyvtárban sok régi 
érdekes történeti munkát találtam,



melyeket Krassó vármegye és Lúgos 
történetére vonatkozólag átnéztem és 
az 1848—49. évi szabadságharc min
ket érdeklő eseményeinek leírását el
készítettem Horváth Mihály három kö
tetes munkája nyomán. Év közben, 
húsvétkor 1869-ben egy beteg tanár 
helyettesítésére Nagykanizsára rendel
tek, ahová az ünnepek után meg
érkeztem és az ottani felsőbb osz
tályban, a IV. osztályban — több 
még nem volt — a német nyelvet 
tanítottam. Itt is kellemesen teltek 
napjaim. A tanárokból és tanítókból 
álló dalárdába is beléptem.

Év végén Vácra küldöttek, ahol 
Peitler Antal püspök augusztus 12-én 
régi társaimmal pappá szentelt.

A primíciát Lúgoson tartottam, u- 
tána nagy ebéd! Néhány nap múlva 
Schieszler János telekkönyvvezetővel 
Bogsánra, azután Resicára mentem a 
kőszénbányát megnézni. Azután men
tem csak Nyitrára utólagosan lete
endő a félbemaradt teológiai vizsgá
latot.

Ezután Kanizsára mentem vissza 
az ott maradt holmimat becsomagol
ni, mert a rendkormány — komoly 
igyekezetemben bízva — azzal tünte
tett ki, hogy Pestre rendelt tanárnak 
a felsőbb osztályokba latin, görög, 
német nyelv tanítására. Meg is érkez
tem szeptember 20-án. E kegyre ér
demes akartam lenni, s azért elhatá
roztam, hogy az alkalmat felhasznál
va, leteszem a tanári vizsgálatot. Egy



úttal elkezdtem a tankönyvírást is. 
(Livius, Literatur Gesichte, Viri illust- 
res.)

A következő, 1870—71. évben is Pes
ten voltam, s a tanári vizsgálatot le 
is tettem 1871. július 15-én. Ezen év
ben a két gróf Bissingen fiú, VII. osz
tályos tanulók voltak a konviktorja- 
im. E két évben gróf Königseg Móri
cot is tanítottam magánúton, s csa
ládjával is barátságos viszonyban 
voltam. Szendrőn töltöttem náluk 
egy-két hetet Arányival, kinek Móric 
konviktorja volt. Szendrőn gróf Csáky 
nyitrai főispán kúriánján látogattam 
meg Königseg grófékat. Amidőn a 
Magyar Történelmi Társulat leleszi ki
rándulása után Miskolcra visszatér
tem, ahová a grófnők kocsit küldtek 
értem Szendrőről, nagy kirándulást 
tettünk a grófnőkkel az aggteleki 
csepkőbarlangba, ahová a cselédség 
bőséges ebédet szolgált fel. Máskor 
Bányácskán a régi templomot néztük 
meg. Cigarettázásra nem bírt rászok
tatni Irma comtesse. Az ő nevére 
adtam ki később a Frauenlobot.

A tanári vizsgálat után a pesti 
könyvtárakat szándékoztam látogatni 
történelmi tanulmányaim céljából. A 
könyveket és könyvtárakat mindig 
nagyon szerettem, annál jobban meg- 
szomorított, mikor a rendkormány 
Szegedre helyezett most. De azért a 
rendfőnöknek megköszöntem az ed
digi kegyet, és hogy alkalmam volt a 
tanári vizsgálatot letenni e két év



alatt. Több pesti tanár barátommal 
— köztük Heinrich Gusztávval, jelen
leg akadémiai főtitkárral és egyetemi 
tanárral — is beszélve az ügyről, ők 
is, elégedetlenségemet látván, a ren
den kívüli alkalmazást helyezték ki
látásba. Ez idő tájt többen is kilép
tek a rendből, s e példák után — 
némi sértett önérzetből s tán kis hiú
ságból, elbizakodottságból — magam 
is elkeseredésemben kilépni szándé
koztam. De azért Szendrőről mégis
csak elmentem Szegedre, ahol test
ben és lélekben betegen elkezdtem az 
1871—72. tanévet, s később kértem a 
rendkermányt, hogy Lúgoshoz közel, 
Temesvárra helyezzen át a jövő tah- 
évre. Lassankint kezdett kedélyem 
megnyugodni.

Itt találkoztam Bodnár Zsigával, 
tudós és mtívelt barátommal, aki a 
reáliskolában tanárkodott. Közöltem 
tervemet oly magyar olvasókönyv 
szerkesztéséről, amely alapot szolgál
tatna irályképző gyakorlásra. Helye
selte tervemet és maga egy magyar 
nyelvtant ígért hozzá készíteni. Ka
rácsonykor felutaztam Pestre Aigner 
könyvkereskedővel a könyv kiadása 
iránt tárgyalni és igen előnyös felté
telek mellett szerződtem vele. Ezen 
könyv első kötete idővel tizennégy, a 
második kötet hét kiadást ért meg. 
Ez alkalommal meglátogattam a gr. 
Königseg és Arányi családokat. Otthon 
hamar készült a munka és év végén 
nyomdába is került.



Temesvárra tett kérelmemre sem
mi választ sem kaptam, hanem a 
tanév végén a rendkormány egész el
lenkező irányba, Nyitrára helyezeti, 
ahol tanári képesítésemre nem is vol
tak tekintettel, mert a III—V. osz
tályokban idegen tárgyakat kellett ta
nítanom, bár ezekkel is szívesen fog
lalkoztam (kémia). E rendelkezést 
méltatlannak s majdnem gúnynak te
kintettem személyem iránt, és sértett 
önérzetem ismét ágaskodott, de sza
kadás most sem történt, türtőztettem 
magam és Nyitrára mentem, ahol 
187Í—73-ban és 1873—74-ben voltam.

Egy alkalommal Jeszenszky Ist
vánnak, gr. Majláth országbíró kajszai 
gazdatisztjének családjával ismerked
tem meg. Ezen egyszerű, de igen ba
rátságos nép szívesen fogadott, s két 
felnőtt leánya valóságos testvérként 
tekintett. Ott a falun töltöttem min
den szabad időmet (hova gyalog men
tem ki), még a vakációt is. Az idő
sebb leányt annyira megkedveltem, 
hogy ha beleegyezett volna, a rend
ből kiléptem volna, s nőül veszem. 
De ő papi rokonsága miatt nem a- 
karta. E platonikus viszonyunk a 
második tanév végén megszűnt, mikor 
is végre Temesvárra helyeztek, aho
vá szívesen mindjárt le is utaztam. 
E leányoktól tanultam hímezni. Ott 
készítettem a pamlagvánkost a nagy 
madárral. Most adtam ki a Frauen- 
lobot is.

Szívességből tanítottam Nyitrán 
egy magániskolában kisleányokat, Gie-



szer Gyula tornatanártól pedig úszni 
tanultam. A temesvári történeti tár
sulatnak küldöttem Lúgos történeté
ből részleteket felolvasásra. A Magyar 
Tudományos Akadémia nagy szótára 
részére a keszthelyi kódexből szótárt 
készítettem. A magyar és német szép- 
irodalom kölcsönhatásával és a ma
gyarországi német költők tanulmá
nyozásával kezdtem foglalkozni, to
vábbá az összehasonlító nyelvtudo
mány iránt tett tanulmányomat a 
gimnáziumi értesítőben közöltem.

Egy este lefekvéskor az járt az 
eszemben, hogy valami nagyobb iro
dalmi munkával kellene a nevemet 
megörökíteni. De belátván, hogy cse
kély tudományomból eredeti munka 
nem telik, azért fordításra gondoltam 
és csakhamar megtaláltam a tárgyat 
is. Schmidt Kristóf kitűnő ifjúsági ira
tait akartam Sujanszky elavult for
dítása helyébe lefordítani. E terv 
annyira tetszett és lelkesített, hogy 
dicskoszorúzott írónak láttam ma
gam. Ezen érzésemben kéjelegve e- 
gész éjjel nem bírtam aludni, izza
dott egész testem a dicsőség mele
gétől, de egyszer csak jött egy hideg 
fuvallat, kijózanodtam, és tervem vi- 
radatkor semmivé lett, mert eszembe 
jutott, hogy magam is láttam már 
újabb fordítást.

Nyitráról tehát Temesvárra men
tem, amely most már vasút által volt 
Lúgossal összekötve, ahová át is rán- 
dultam mindjárt. Temesváron két



szép szobát kaptam. Könyveimet két 
üvegszekrényben rendeztem el, a rend
háznak a könyvtárát más helyiségbe 
költöztettem át, és örömmel kezdtem 
el új és alapos rendezését. Tevékeny 
részt vettem az itteni történelmi tár
sulat működésében.

Itt vettem egy fiszharmóniumot is. 
A városban régi barátaim voltak: 
Kriniczky Ferenc tanár és a kis sze
minárium felügyelője — jelenleg oro- 
vicai plébános — és Kasics Károly 
püspöki levéltáros, akivel gyakran ta
lálkoztam — most kanonok és bogá- 
rosi plébános. Lúgosról is többször 
jöttek át kedves vendégeim. Az isko
laév vége felé atyám is meglátoga
tott.

Ezen 1874—75. tanév alig ért még 
véget, midőn ismét nagy, kellemetlen 
meglepetés ért. Évekig szerettem vol
na itt maradni, de újra elhelyeztek, 
most Selmecre, egy szót sem adva 
hozzá indokul vagy megnyugtatásom
ra, ami még kibékített volna sorsom
mal és elmentem volna e szép vidék
re, ahol talán végképpen is megnyu
godott volna lázongó szívem. De ezen 
ridegség miatt megtelt a mérték és 
bekövetkezett a meghasonlás.

Amint most már higgadt ésszel 
visszagondolok, azt hiszem, hogy a 
sok kellemetlenségnek egy oka az, 
hogy én igazságérzetemben a deákok 
év végi osztályozását komoly dolog
nak tartottam és nem osztogattam a 
jó kalkulusokat könnyelműen, csak



az arra méltónak adtam jelest. Ha 
pedig tanártársaim bárminő érdekből 
azt kívánták, hogy ne csak tehetség
telen, gyenge, de éppen notórius mun
kakerülő, hanyag fiúknak is jó je
gyet adjak, és én ezt a tanulók előtt 
tekintélyem megóvása miatt nem vol
tam hajlandó megtenni, vagy ha a 
pressziónak engedve mégis segítettem: 
mindkét esetben bekövetkezett az 
együtt lakó társak között az elhidegü- 
lés, elidegenülés, sőt bosszúállás is, 
amely a barátságos viszonyt meglazí
totta, az egyetértő közös munkálko
dást megnehezítette. Ilyen viszályok 
lehettek egyrész okai a gyakori áthe
lyezésnek.

Pestről való elhelyezésem óta min
dig háborgott a lelkem, amely így 
érzékenységében a helyzetet méltány
talannak és sérelmesnek tartotta, s 
azért mindig kész volt a legelső al
kalmat a szabadulásra felhasználni. 
Csábítgatások és közvetlen példák 
nem hiányoztak.

E folytonosan kifelé való gravitá- 
lásom a rendkormány előtt semmi 
esetre sem volt ismeretlen, s mégis 
egyszer sem történt, hogy komoly 
atyai szóval igyekeztek volna lecsen
desíteni vagy megnyugtatni fiatalos 
hevességemet, nézetemhez való ma
kacs ragaszkodásomat, hacsak nem 
új sérelmes áthelyezéssel. Igaz, hogy 
e helyek elsőragúak voltak, és Arányi 
barátom is azzal vigasztalt: »Mit tö- 
rődöl te a hellyel, úgyis csak a könyv



tárakban élsz és csak a könyveid kö
zött érzed jól magad!« De a bánás
módot sértőnek tartottam és mél
tánytalannak, s így aztán megtörtént 
a szakadás.

Bátyámmal holmim egy részét Lú
gosra fuvaroztattam, a többit pedig 
ládákba rakva Temesváron hagytam 
azon utasítással, hogy csak kívánsá
gomra küldjék Selmecre. Magam pe
dig Pestre mentem, ahol Horváth Cy- 
rill, a rendkormány tagja előtt saj
nálatomat fejeztem ki a váratlan át
helyezés fölött, ö  némileg megnyug
tatott és a selmeci igazgató komoly 
betegségéből is némi perspektívát en
gedett sejtenem. De több pesti tár
sammal találkozván ezek mondották, 
hogy Szabadkán két tanári állásra 
van pályázat hirdetve. Én tehát Fi- 
scher Lajossal elhatároztam ezen ál
lásokra pályázni.

S Z A B A D K A

Fischerrel Szabadkára utaztam, a- 
hová 1875. szeptember 16-án hajnal
ban megérkeztünk és a Pest szállo
dában vettünk lakást. Mukits János 
polgármester szívesen fogadott és kér
vényünk benyújtására szólított fel.

Napközben egy pesti ajánlólevél 
folytán mindjárt társaságba jutottunk 
és bőségesen tapasztalhattuk mindjárt 
az első napon e városi nép nagy ba- 
rátkozási hajlamát és víg mulatozó



életét. Sőt Vojnics Lukácshoz mind
járt másnapra ebédre is hívtak. De 
az egész éjjen át tartó mulatozás és 
ivás szokatlan volt előtten s féltem, 
hogy ennek most már így kell lenni 
ezután. S ekkor felébredt lelki nyug
talanságom, vajon nem hibás úton 
vagyok-e, s nem volna-e jobb előbbi 
életembe visszatérni? Lelki háborgá
somat Fischer kiverte fejemből. Ma
gam is azzal vigasztaltam magamat, 
hogy a társaságtól talán vissza is 
vonulhatok, és ha itteni életem nem 
tetszenék, egy-két év múlva is vissza
térhetek még, addig pedig megmuta
tom, hogy a renden kívül is megél
hetek. Persze néhány ezer forintom 
is volt, amire a végső esetben támasz
kodhattam. De a polgármester pana
szára, hogy az itteni tanárok nem ál
landóak, hanem minduntalan jobb ál
lásra távoznak, mintegy megnyugta
tásul kijelentettem, hogy én pedig itt 
fogok maradni. Meg is ígérhettem, 
mert éppen akkor rendezték a tanári 
fizetést és az eddigi 900 forint helyett 
egy rendes tanári fizetést évi 1200 
forintban, 240 forint lakáspénzben és 
ötévi 100 forint pótlékban állapítot
tak meg.

Ügyeinket így elrendezvén Fischer 
visszautazott Pestre családjához, én 
pedig itt maradtam egy új könyvem 
nyomdai korrektúrájával elfoglalva. És 
mérsékelten vettem részt az itteni is
merőseim mulatságain. (Tóth Miháiy 
mérnök, Farkas Zsiga, Millasin Lajos



ügyvéd, Peacsek Jakab elemi iskolai 
igazgató s egy-két gimnáziumi tanár.) 
Gyakrabban csak Vojnics Lukácsék- 
hoz jártam.

Rendesen a Pest szállóban étkez
tem, ahol laktam is. Később Szan- 
kophoz jártunk sörözni. A színház u- 
tán vidám nagy társaságban a Ven- 
czel-féle restaurációban szoktunk va
csorázni a Bem utca sarkán.

Szeptember 28-án bejelentettem a 
rendfőnöknél elmaradásomat és pro 
forma kértem tőle elbocsáttatást, mi
re ő október 1-én tagadó választ adott 
és új helyem elfoglalására szólított 
fel. Erre én is feleltem, hogy az utób
bi években tapasztalt kellemetlensé
gek miatt semmi kedvem Selmecre 
menni. Nem bíztam abban, hogy hely
zetem ezentúl még kellemes lehetne 
reám. Tehát hivatalosan is . . .

De azért mindig benső hálával 
gondolok vissza a rendre, amelyben 
első ifjúságomat töltöttem, s amely
nek oly sokat köszönhetek.

A rendnek egyes tagjaival ezentúl 
is barátságos viszonyban maradtam 
és alkalmilag meg is látogattam őket. 
így a szegedi és a temesvári rend
házat és Pesten Csapiár Benedeket, 
Lévay Imrét mint igazgatót s később 
mint rendfőnököt. És sajátságos, 
hogy azóta igen gyakran s most is, 
midőn már negyven éve annak, hogy 
tőlük elváltam, éjjeli álmaimban lel
kem még elkalandozik közéjük, s kö
zöttük látom magamat családosán is,



s ők mégsem ütköznek meg e dolgon.
Végre a szeptember 30-án tartott 

városi közgyűlés megválasztott ren
des tanárnak és Jámbor Pál (Hiador) 
igazgató személyesen és írásban is 
felkért állásom azonnali elfoglalására.

Most vettem ki lakást a Bem ut
cában — Vojnics Gergely házában —, 
ahol nagy szobát és teljes ellátást 
kaptam havi 40 forintért. Az időköz
ben Selmecre küldött holmijaimat is 
elhozattam és berendezkedtem. E 
házban ismerkedtem meg Vojnics Dá
niel városi levéltárossal és Wéber Mi
hállyal, a család rokonaival. Az utób
binál gyakran barátságos estéket töl
töttem.

Ekkor mint harmincéves fiatalem
ber a lányok között is körülnéztem. 
Vojnics Lukács házában Vojnics Er
zsébettel ismerkedtem meg, aki szál
láson lakott. Oda rándultam ki né
hányszor, de ő — talán előre sejtette 
sorsát — nem akart férjhez menni. 
Pár év múlva meg is halt.

Bálokban megismerkedtem és szín
házban megbarátkoztam Váli Béla te- 
kitélyes városi polgár és földbirtokos 
családjával. Néhányszor meglátogat
tam és Jámbor bátorítására, aki a 
család barátja volt, 1876. február 17- 
én, Mukits polgármesternél volt ebéd 
után korábbsin eltávozván, Váliékhoz 
mentem és az apa beleegyezésével az 
idősebb leányt — Mariskát — szemé
lyesen megkértem, s ő nem mondott 
nemet. Életem legboldogabb napjai



következtek. Naponként többször is 
meglátogattam. Február 19-én volt az 
ünnepélyes eljegyzés. Most a lakásom 
melletti Ikotits-féle házat vettem 
meg 3000 forintért. A parlagon heve
rő nagy udvarból szőlőkertet csinál
tam, amiben Váli és fiai is segítettek. 
A házat is rendeztem. A munkában 
kifáradva a családdal vacsoráztam.

Másrészt a törvény követelte val
lásügyet is el kellett rendeznem. A 
helybeli római katolikus plébánián be
jelentettem kilépésemet az egyházból 
és azután átmentem Szegedre, ahol 
a legközelebbi protestáns lelkész la
kott. Itt az evangélikus papnak, Tho- 
mai Józsefnek bejelentettem, hogy az 
ő egyházába akarok belépni, ö  a 
szükséges adatokat feljegyezvén, ke
zet fogott velem, s ezzel a dolognak 
vége volt. örültem is, hogy oly simán 
végezte, minden egyházi ceremónia 
nélkül, ami mégis kissé feszélyezett 
volna. Én különben ezen aktus da
cára is vallás dolgában teljesen az 
maradtam, ami azelőtt voltam. Ne
velésem miatt és megszokottságom- 
ból nem változtattam meg vallási né
zeteimet.

Április 22-én volt az esküvő Mel- 
kay György Petőfi utcai lakásán. Az 
egyházi szertartást Thomai szegedi 
evangélikus lelkész végezte, mire nagy 
lakoma következett. Azután a fiatal
asszonyt házamba hazavezettem, a- 
mely már egészen rendben volt.

Még ez év nyarán elmentünk Lú
gosra bemutatkozni atyámhoz és bá



tyámhoz és a Kricsován lakó Klemi 
nővéremhez.

Tíz évig laktunk házunkban. A ház 
javításával és a szőlőkért kedves, sa
ját kezű munkálásával elfoglalva, az 
irodalmi és társadalmi munkásságom 
mellett, örömben és bánatban telt az 
idő — mert első három gyermekünk 
itt halt meg nagyon zsenge korban. 
Vigasztalásul ekkor 1881. április 1-én 
született Erzsi lányunk és 1882. ok
tóber 15-én Kálmán fiunk.

1879 tavaszán volt a nagy szegedi 
árvíz, és én Zentán és Oroszlámoson 
át mentem Lúgosra atyám halálos á- 
gyához. Mostohánk már 1869 tavaszán 
meghalt, midőn Nagykanizsára men
tem; és két gyermeket hagyott hátra, 
Nándort és Lujzát. Később az örök
ségül kapott lugosi szőlőt bátyámnak 
adtam el 700 forintért. Következő 
nyáron a budai rokonokat is meglá
togattuk. Lúgosra már ritkábban jár
tunk, de a lugosiak is felkerestek 
minket, és Lujza fél évet töltött ná
lunk Szabadkán, mikor is az I. pol
gári leányiskolába járattam.

Takarékosan éltünk étkezésben és 
ruházkodásban, kávéházat sohase lá
togattunk, csak a család körében tar
tottunk összejöveteleket, és télen ren
desen jártunk színházba még látásom 
elvesztése után is ipám haláláig. Nyá
ron egy-két hetet Palicson szoktunk 
tölteni. 1886-ban ipám palicsi szőlő
jének egy darabját nekünk adta, erre 
2000 forinton villát építettem, mely



1887 májusában készült el; azóta a 
nyári szünidőket állandóan itt töltöt
tük 1908-ig, amikor Erzsi férjhez 
ment. A villát azután bérbe adtuk.

1879. október 1-én vettem ipám rá
beszélésére a Sebesics pusztán levő 
23,5 láncnyi szállásföldünket részlet- 
fizetésre 8812,5 forintért, lánconként 
375 forintért, és okos takarékoskodás 
mellett 1883-ban az utolsó részletet is 
letörlesztettem.

Lakóházunkat alaposan meg akar
tam újítani, de ez igen sokba került 
volna, s azon körülmény, hogy itt már 
kétszer kiraboltak, arra bírt, hogy in
kább eladjam 4000 forintért, s szin
tén részletre az ugyanaz utcában levő 
Schnier-féle emeletes házat vegyem 
meg 11 500 forintért 1884. április 20- 
án. Az utolsó részletet 1891-ben végre 
sikerült lefizetnem. 1886. április 20- 
án, azaz májusban költöztünk ide át 
és 1888. január 4-én este született La
jos fiunk.

Szabadkán egy-két évig csak tájé
kozódtam és szemlélődtem, azután 
magam is tevékeny részt kezdtem ven
ni az itteni társasági életben.

Eleinte csak szűkebb körben moz
gott tevékenységem, mígnem felbáto
rodva és a körülmények által is vi
tetve mindig szélesebb körben érvé
nyesítettem munkásságomat, s kivált 
a nyolcvanas években oly sok irányú 
és oly beható lázas tevékenységet fej
tettem ki az iskolában, a kaszinóban, 
főképpen mint a város történetének



hivatalból megbízott írója a városi, 
vármegyei, az országos s a bécsi hadi 
levéltárokban, a gimnázium tanári és 
ifjúsági s a kaszinói könyvtár szerve
zésében, a városi közkönyvtár megte
remtésében, a szabadkai evangélikus 
hitközség szervezésében, a vármegyei 
történelmi társulat megalapításában 
és újságcikkekben, hogy a Magyaror
szág és a Nagyvilág 1897. április 27- 
én kiadott, 4. számában a 10—11. la
pon többek közt ezeket írja: »Sza
badkán nincs munkásabb kéz, mint 
Iványi Istváné. Méh- és hangyaszor
galom egyesülnek benne, mint író, 
mint szervező tehetség ritkítja pár
já t .. .  magyar, latin és német tan
könyveket adott ki, majd Szabadka 
történetét két kötetben, a tiszai ha
tárőrvidék történetére s Szabadka tör
ténetére vonatkozó 130 cikket; Bács 
vármegye történeti helynévtárát két 
kötetben. A társadalomban a helybéli 
Nemzeti Kaszinó könyvtárosa s vá
lasztmányi tagja, a közkönyvtárt ő 
teremtette, 1880-ban az evangélikus 
egyházat szervezte, s annak felügye
lője volt 1895-ig, a Bács-Bodrog Tör
ténelmi Társulatot megteremtette s 
alelnöke volt annak. A gimnáziumban 
a tanári s ifjúsági könyvtárt újjáte
remtette. 1892 óta ismét egy könyv
tárt s múzeumot létesített, melynek 
szintén könyvtárosa volt. Kiváló fi
gyelmet érdemel Szabadka Közkönyv
tára, melynek megalkotásában el nem 
évülő érdeme van Iványi István nyug. 
főgimnáziumi tanárnak, a Szabadka



története megírójának, aki épp a ha
talmas munka megírásában látási ké
pességét is veszítette.«

Mindezen munkásság nem lankasz- 
totta, sőt még fokozta munkakedve
met. Ráértem én mindenre okos be
osztással, s ha éppen egyik vagy má
sik munkában kifáradtam, erőim fel- 
frissítésére és szórakoztatásomra elő
vettem egy másik munkámat, ami 
kivált a helynévtár sokszor igen bo
nyolódott részleteinél történt.

Kaszinó. Először ipám ajánlatára 
a Nemzeti Kaszinóban megválasztot
tak könyvtárosnak, s így bejutottam 
a választmányba is. A könyvek alig 
töltöttek be akkor egy üvegszekrényt, 
melynek kulcsát egy régebbi könyv
tárosnál sikerült megtalálnom, aki 
még nem adta át utódjának. E szek
rény tehát már évek óta nem voJt 
felnyitva, s a könyvtárosnak sohasem 
volt dolga, a könyvek is hiányosak 
és régiek voltak. Én azonban rende
sen megjelentem és — használható 
könyveinket a tagoknak ajánlván — 
közönséget teremtettem magamnak, s 
vásárlás által is szaporítottam a 
könyveket. Könyvjegyzéket nyomtat
tam, és nemsokára még két új szek
rényt is kellett készíttetnem. A ka
szinóba csak a könyvek kedvéért jár
tam.

Újságolvasással nemigen foglalkoz
tam, inkább társalgással. Midőn sze
meim meggyöngültek, és a kaszinó a 
saját házába költözött, 1895-ben le



mondtam, és a kaszinó sok évi buzgó 
munkásságomért jegyzőkönyvi elisme
rést és köszönetét mondott.

A protestánsok egyházi ügyei Sza
badkán teljesen rendezetlenek voltak. 
A hívek kérelmére 1881. szeptember 
8-án magam vettem az ügyet kezeim
be és némi rendezés után, 1883. feb
ruár 2-án a közgyűlés engem válasz
tott meg felügyelőnek. Sok utánjárás 
és levelezés indult meg a két protes
táns egyházi hatósággal; a refor
mátus részről Török Lajos küldetett 
ide papnak. De az egyesülést evangé
likus részről nem ismerték el, azért 
új utánjárásokra és levelezésekre, 
1886. december 15-én az időközben 
különvált evangélikus egyház részére 
Korossy Emil küldetett ide lelkész
nek. Én továbbra is felügyelője ma
radtam az evangélikus egyháznak, de 
az új lelkész az ügyek elintézésének 
nagy részét magára vállalta, s ezzel az 
én feladatomat könnyítette. Szemba
jom miatt 1895-ben lemondtam a fel
ügyelőségről. Az egyház 1895. február
7-én küldöttségileg átadott szép bú
csúlevélben ismerte el hálásan a rész
beni munkálkodásomat és örökös tisz
teletbeli felügyelőnek nevezett ki. 
(Lásd: Szabadka története. II. kötet. 
350—359. lap.)

A gimnáziumban a tanári könyv
tár meglehetősen siralmas állapotban 
volt, midőn az 1881—82. tanévben an
nak kezelését magamra vállaltam. 
(Lásd: Gimnáziumi értesítő az 1881— 
82. évből.)



Alig egy-két szakkönyv volt itt szá
mos iskolakönyv-töredék mellett, és 
semmi rendezés. Én elkezdtem ren
dezni, a hiányokat pótolni, vételek 
útján szaporítani és a könyvtárt mo
dem színvonalra emelni. Kétszeri át
költözés után megfelelő állványokról 
és tisztességes bútorozásról is gon
doskodtam, úgyhogy szívesen tartóz
kodtam itt a csinosan berendezett, ki
festett és szőnyeges helyiségben, ahol 
a legújabb folyóiratok is a könyvtár 
tudományos színvonalát emelték. Las- 
sankint igen sok értékes könyvvel is 
gyarapodott, és folytonosan böngész
tem a könyvkereskedők jegyzékeit, 
akiket gyakran személyesen is felke
restem Budapesten, midőn a tanári 
gyűlésekre felrándultam és mindig jó 
csomó új szerzeménnyel tértem haza. 
Haverda Mátyás igazgató sem gör
dített utamba akadályokat, s így él
vezettel folytonosan a könyvek osz
tályozásával, elhelyezésével s több
szöri összeírásával foglalkoztam. S 
minthogy mindent a magam kezével 
végeztem és írogattam, évekig tartott 
a dolog a folytonos új beszerzések 
miatt is, míg végre az egész anyagról 
a naplókon kívül cédulakatalógust 
készítettem.

Az ifjúsági könyvtár felállítását és 
szervezését is magamra vállaltam 
1881-ben. (Lásd: Értesítő 1881—82-ben.) 
A következő, 1882—83. tanévben a nu
mizmatikai gyűjteményt is magamra 
vállaltam, és egy új gyűjteményt is



kezdtem, a régiségit, miután a magam 
utánjárásával szedtem össze az egyes 
tárgyakat, régi leleteket. 1883—84-ben 
meg az önképzőkör részére is írtam 
megbízatásból új szervezetet és új 
munkaprogramot, melyet a tanári 
kar el is fogadott.

A tanári könyvtár annyira a lel
kemhez nőtt, hogy csak akkor mond
tam le annak gondozásáról és keze
léséről, mikor szembajom miatt má
sodszor kellett szabadságra mennem, 
majd nyugalomba. Az ifjúsági könyv
tár és a numizmatikai és régiségtár 
gondozását már előbb átengedtem 
másoknak.

A közkönyvtár eszméjét már 1880- 
ban kezdtem a kaszinóban megpendí
teni, s ezt a társaskörök könyveinek 
egyesítésével véltem létesíthetni. Ezen 
terv persze visszhangra nem talált 
Később, 1885-ben a város hatósága ál
tal hivatalos úton és aláírásokkal 
igyekeztem tervemnek híveket sze
rezni. Magánúton és újságokban foly
ton agitáltam tervem mellett. Nem 
egyszer gúnyt, szánalmas mosolyt, sőt 
gyanúsítást is kellett zsebre raknom, 
ami nem egyszer elcsüggesztett. A 
városi tanácsban némi jóakarattal ta
lálkoztam ugyan, de az akkori főjegy
ző: Kuluncsics Joszo egyáltalán nem 
pártolta az ügyet. A városi tanács 
mégis néhány száz forint évi segélyt 
szavazott meg, de én — hivatalos 
megbízást nem kapván — ezen össze
get át sem vehettem. 1885-ben mint



tiszteletbeli levéltárosnak a város 
jegyzőkönyveinek duplikátumait adta 
át a városi tanács a közkönyvtár ré
szére, és 1886-ban a Nemzeti Kaszinó 
is átengedte erre a célra régi újság
jait. Ezeket és egyéb ajándékokat a 
gimnázium tanári könyvtárának tágas 
helyiségében gyűjtögettem össze. A 
Népkör is adott 100 forintot 1887. au
gusztus 20-án, mégis minden utánjá
rás, újságcikkezés és hivatalos bead
vány dacára sem érhettem célt. A ta
nács a dolgot egészen elodázta. Most 
én is tanácstalan állottam, és már 
le is mondtam tervemről, midőn 1890- 
ben Milkó Izidor dr. újra bátorított 
és tanácsolta, hogy társadalmi úton, 
egyesület keretében próbáljam meg 
célomat elérni, s ebben ő igen sokat 
tett. így végre sok vajúdás és nehéz
ség után sikerült néhány érdeklődő 
egyén részvételével az egyesületet 
megteremteni. Az általam készített 
alapszabályokat a minisztérium 1892. 
január 7-én jóváhagyta. Erre volt ala
kuló gyűlés 1892. március 6-án. Én 
lettem a könyvtáros és az egész ügy
nek mozgató lelke és intézője. Az 
aláírt tagok nagyobb része csak tár
sadalmi kényszerből írta oda nevét, 
nem szívből pártolta a közkönyvtárt. 
Ezt jól tudtam, de legalább törvényes 
jogcímet nyertem eszmém valósítá
sára, amely városunk díszére és egy 
majdan érzett szükségnek kielégí
tésére lesz hivatva. A jövőtől remél
tem az ügy jobbra fordulását és a 
tagok buzgóságát.



Nagy volt örömöm, midőn a városi 
tanács Váli Gyula városi mérnök köz
benjárására 1893. február 16-án helyi
ségül két kisebb szobát adott át a 
szükséges állványokkal. Az eddig gyűj
tött könyveket a gimnáziumból ide 
hozattam át, rendezgettem, cédulaka- 
katalógust készítettem. A könyvek 
gyarapítása végett gyakran Pestre 
mentem az antikvárusokhoz. A köny
vek mellett helybeli régiségeket is 
gyűjtöttem. Ami kévésünk volt, azt 
mindjárt közhasználatra engedtem át, 
hogy a nagyközönség érdeklődését is 
felkeltsem. Gohl Ödön tanártól szép 
numizmatikai gyűjteményt vásárol
tunk, melynek leltározását és rende
zését Kovács János és Schnaufer Fe
renc VI. osztályú tanulók segítségé
vel végeztem szemeim gyengesége da
cára is. De midőn szembajom miatt 
a gimnáziumból nyugalomba kellett 
mennem, akkor is folytattam még it
teni tevékenységemet, s midőn vég
képp le kellett mondanom, a választ
mány 1897. február 2-án jegyzőkönyv 
vileg elismerte itteni érdemeimet és 
örökös könyvtárosnak választott meg. 
A könyvekről két jegyzéket adtam ki, 
1895 augusztusában és 1897 decembe
rében. Az utódaim könnyelmű és gon
datlan kezelése miatt a közkönyvtár 
válságba került és azon voltam, hogy 
a város vegye át egészen. De ezután 
is mindig én voltam az ügy mozgató
ja egészen a mai napig és nem en
gedtem, hogy a közkönyvtár, mely 
már oly szépen felgyaratpodott, a vá-



ros kezében is elpihenjen. Nem én 
vagyok oka, ha eddig nem sokat ér
hettem el. (Lásd az ügyet részlete
sebben: A Szabadkai Közkönyvtár
Egyesület évkönyve. Jelentés az 1892— 
94. évekről. 1895.)

Monográfia. Belátván, hogy Sza
badkán Krassó vármegyére és Lúgos
ra nem is remélhetek adatokat talál
ni, az erre vonatkozó adatgyűjtemé
nyemet félretettem és Szabadka múlt
ja iránt érdeklődtem. Eleintén min
den célzatosság nélkül közöltem né
hány cikket a helybeli újságokban, 
de midőn a városnak 1878 januárjá
ban kihirdetett pályázata a város tör
ténetére eredménytelen maradt, tüze
tesebben kezdtem foglalkozni e tárgy- 
gyal, miben az akkori levéltáros, Voj- 
nich Tunics Dániel barátom és ko
mám is kezemre járt. 1882. június
8-án a városi tanács figyelmébe aján
lottam eddigi közléseimet, mire a vá
rosi közgyűlés 1883 áprilisában hiva
talosan is megbízott a város történe
tének megírásával. Erre én a várossal 
szerződést is kötöttem, s a monográ
fia megírását 2000 forintért elvállal
tam, a főispán pedig tiszteletbeli le
véltárosnak nevezett ki. Ezután mind
járt az iskolaév végén a levéltári ku
tatásokra kapott külön 300 forinton 
Bécsbe utaztam, ahol a hadilevéltár
ban kutattam és a tiszai határőrvi
dékre vonatkozó fontos irományokat 
találtam. Ezenkívül felkerestem a bu
dai Országos Levéltárat, a Magyar 
Tudományos Akadémia és a Nemzeti



Múzeum könyvtárait, a szegedi városi 
és Zomborban a vármegyei levéltárat. 
Itthon minden intézet és templom 
iratait átnéztem. Főforrásom pedig a 
városi levéltár volt, ahonnan a munka 
könnyítése végett a városi jegyző
könyveket és iratcsomókat tragacs
számra hordattam lakásomra. S így 
nagy buzgalommal és élvezettel dol
goztam. Az I. kötet kéziratát már 
1885 júliusában ki is nyomtattam; a
II. kötet anyaga 1891-ben kész, de 
szembajom miatt csak 1892 márci
usában került sajtó alá s októberé
ben jelent meg. Ezen munkám, mely 
látóképességemet rendkívül meggyön
gítette, a szakbírálat által mindenütt 
dicsérettel s elismeréssel fogadtatott, 
nevemnek becsülést szerzett és a 
nemsokára bekövetkezett nyugdíjazta
tásomnál figyelembe véve a méltá
nyosság a nyugdíj összeg megállapítá
sánál is kedvezően hangolta a város 
törvényhatóságát.

Bács Bodrog vármegye és törté
nelmi társulat. Levéltári kutatásaim 
közben sok adatot találtam a várme
gye történetére. Ezeket sem hagytam 
figyelmen kívül, hanem külön gyűj
töttem és feldolgozva egyes cikkekben 
és füzetekben adtam ki. Ezek közül 
különösen említendő a vármegye hely
névtára öt kötetben, mely munka szin
tén nagy elismerésben részesült és az 
a vármegye földrajzi és történelmi 
múltját és jelenét tükrözted vissza. A 
3., 4. és 5. kötet, valamint az 1. és 
a 2. kötet második kiadása, melyeket



már Lajos fiam segítségével világta
lan állapotban készítettem el, Schma- 
usz Endre volt vármegyei alispán és 
Szabadka városi nyugalmazott főis
pán közbenjárására a vármegye költ
ségén nyomtatott ki. A vármegyei le
véltár kutatása azon kitüntetéssel járt, 
hogy a vármegye engem, aki akkor 
a vármegyei történelmi társulat alelnö- 
ke voltam, a vármegye levéltári bizott
ságába is beválasztott, és hogy a vár
megyei régi irományokat, ami talán 
páratlan eset az országban, Zombor- 
ból ládaszámra hozattam Szabadkára 
és itt dolgozva áttanulmányoztam. 
Munka közben Schmausz alispán is 
meglátogatott. Élvezettel folytattam e 
munkálatokat, mígnem szemem fel
mondta a szolgálatot, s kénytelen 
voltam az utolsó ládát csak félig fel
dolgozva visszaküldeni.

A vármegyei levéltárral és törté
nelmi tárgyakkal foglalkozva más ter
vem is megérlelődött: a vármegye
történe tked velőit egybegyűjteni sze
rettem volna közös munkára, amely 
egy vármegyei történeti társulat ke
retében megizmosodva az összehor
dott anyagból majdan a vármegye 
monográfiáját megírhassa. Már 1880- 
ban kiadtam ez iránti felhívásomat a 
vármegyei lapokban és az országos 
érdekű Századokban. Gyakori zombori 
átrándulásom alkalmával megnyertem 
tervemnek Molnár István és Marga- 
lits Ede tanárokat, főleg pedig a vár
megyének minden jóra és nemesre 
hajló buzgó alispánját, Schmausz End



rét. Ezek aztán Zomborban nyélbe 
ütötték a dolgot, úgyhogy már 1883. 
május 11-én alakuló közgyűlést lehe
tett tartani, amikor is Schmausz lett 
a történelmi társulat elnöke, magam 
pedig alelnöke. Munkásságom most a 
vármegye múltjának minden irányá
ban kiterjedt. Írtam sok cikket, ér
tekezést és folytonos levelezésben áll
tam az elnökkel és a titkárokkal. Mint 
a társulat szellemi vezetője legújabb 
időkig folytattam, bár szűkebb mér
tékben, buzdító és irányító levelezé
seimet.

1896. december 27-én közgyűlésen 
lemondtam az alelnökségről szemba
jom miatt. A társulati évkönyv 24. 
évfolyama (1908) erre azt írja: »A 
társulat igazi megalapítója 13 évi al- 
elnöksége idején bölcs szellemi irá
nyítója iránt azzal rótta le háláját a 
közgyűlés, hogy öt tiszteletbeli taggá 
választotta. Ám azóta is mind ez ideig 
a legbuzgóbb s munkálkodásával a 
legmélyebb nyomokat hagyó működő 
tagunkat tiszteljük őbenne . . .«

A társulat búcsúlevelét küldöttség 
adta át Schmausz személyes vezeté
sével.

A vármegyének első, Dudás-féle és 
második, Winter-féle nagy monográ
fiájában csak közvetve vehettem részt 
dolgozataimmal.

Elfoglaltságomat és munkakörö
met feltüntető ezen 1890. évi címjegy
zéken is főgimnáziumi rendes tanár, 
a tanári és az ifjúsági könyvtár őre,



a régiségi és a numizmatikai gyűj
temények őre, a Nemzeti Kaszinó 
könyvtárosa és választmányi tagja, az 
országos tanáregyesületnek, a Magyar 
Történelmi Társulatnak, a Dél-ma- 
gyarországi Történelmi Társulatnak 
rendes tagja, a Bács vármegyei Tör
ténelmi Társulat alelnöke, a közkönyv
táregylet könyvtárosa, a város hiva
talos monográfusa, tiszteletbeli levél
táros, a vármegyei levéltári bizottság 
tagja, az evangélikus egyház felügye
lője, az általános részvénytársaságnak 
igazgatósági tagja vagyok.

E sokféle elfoglaltságomban teen
dőimet mindig saját kezűleg s magam 
intéztem el mint leghitelesebb és leg
megbízhatóbb módon; csak mellékes 
dolgokban használtam más segítségét.

Nem csoda, hogy ily munkásság kö
zött látásom alaposan meggyöngült, 
és a monográfia befejezésével is siet
nem kellett. 1891. március 4-én szem
bajom miatt a gimnáziumból szabad
ságot kaptam hat hónapra, ősszel az 
1891—92. tanévben ismét tanítottam. 
Nyáron a vármegyei monográfia költ
ségén Bécsben jártam, ahol éppen ze
nészed és szülészeti világkiállítás volt: 
a közös pénzügyminisztériumi levél
tárban dolgoztam egy hétig gyenge 
szemeimmel. Szabad időmet Fried- 
mann Béla kedves volt tanulóm és fi
vérei társaságában töltöttem s velők 
Semmeringet is meglátogattam. El
kezdtem az 1892—93. tanévet is. 1894. ja
nuár 1-től ismét hathavi szabadságot



kaptam. Május 14-től 24-ig az egész 
család (Lajos kivételével) Pestre ment 
fel szórakozni és látogatóba. 1894 ősz
szel csak egyhavi tanítás után ismét 
szabadságot kaptam; e szabad időmet 
mind a könyvtár javára értékesítet
tem. Végül 1895. június 10-én saját 
kérelmemre és orvosi bizonyítványok 
alapján a városi közgyűlés nyugalom
ba tett és az itteni húszévi működé
sem után járó 1100 forint nyugdíj 
helyett a közgyűlés, a város érdekében 
kifejtett buzgó tevékenységemet mél
tányolván, évi 1500 forintban állapí
totta meg nyugdíjamat^

1896-ban annyira fejlődött szem
bajom, hogy két orvosi operáció da
cára novemberben már teljesen meg
vakultam.

Siralomház volt most lakásunk, 
nyomasztó aggodalom és félelem száll
ta meg lelkemet. Az unalmas sem
mittevésben, búslakodásban töltött- 
tem napjaimat, még jobban retteg
tem az éjjeli magánytól és álmatlan
ságtól. A temetőben már kriptát is 
vettem. Csak feleségem szeretetteljes 
gondoskodása és rokonaink barátsá
gos részvéte tartotta bennem a lelket, 
valamint azon körülmény is, ameiy 
annyiszor bátorságot adott, hogy a- 
nyagi gondok nem bántottak, mert 
akkor 10—12 000 forintom volt a bank
ban. Emellett gyermekeim tanításá
ban és oktatásában kerestem vigasz
talást és némi házi teendőkkel is fog
lalkoztam.



Főképpen ipám iparkodott szóra
koztatni. Mindennap vendége voltam, 
ö  is gyakran meglátogatott és kocsi
ján többször Palicsra is kivitt; s ha
láláig, 1903. április 9-ig jóakaró párt
fogóm maradt.

Lemondtam minden tisztségemről 
és a tagságokról, mire elismerő bú
csúlevelek és küldöttségek jöttek. Vá
logatott gazdag könyvgyűjteménye
met, okmány- és adatgyűjteménye
met az itteni és a lugosi gimnáziumi 
könyvtár között osztottam szét. Ál
landó foglalkoztatásom céljából fel
olvasót fogadtam, aki sétálni is ve
zetett naponként. Idővel kedélyem is 
megnyugodni kezdett, és ismét az írás
ra gondoltam. Igen gyakran jártam 
be Hermann Mór könyvkereskedésé
be, ahol Hermann-nénak tollba mond
tam az idegen szavak szótárát; már 
a D betűnél voltunk, mikor beteg
sége miatt az egész dolog abbama
radt. Ugyanekkor, 1898-ban Hermann 
kiadásában a Tanulók Közlönye cí
mű folyóiratot indítottam meg mint 
szerkesztő Bibó-Bige György tanár 
segítségével. Itthon pedig Koncsek 
nyugalmazott tanító felolvasóm segít
ségével három ifjúsági iratot fordí
tottam magyarra.

Midőn már Lajos fiam is megnőtt, 
úgyhogy munkáimnál hasznát vehet
tem, komolyabb dolgokhoz is fogtam. 
1904-ben kiadtam egy füzetet 40 évi 
írói működésemről. Erre éppen pün
kösd napján Schmausz Endre főispán
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Sírja a szabadkai, Bajai úti temetőben



vezetésével megjelentek Bíró Károly 
polgármester, Szalay Mátyás főkapi
tány, dr. Békeffy Gyula ügyvéd, Franki 
István nyugalmazott főgimnáziumi 
igazgató és ez alkalomból üdvözöltek.

így Lajos segítségével befejeztem 
a helynévtár 3—5. kötetét 1906-—7-ben 
és végre a már fiataléveimben kez
dett Lúgos történetét is 1907-ben, 
amelyről az 1909. évi Századok 160— 
162. oldalán igen elismerően nyilat
kozik.

Az 1900. év körül adóm után a 
városi törvényhatósági bizottság vi- 
rilis tagja lettem, s néhány év múlva 
a közoktatási bizottságba is bekerül
tem. Ezen gyűlésekre mindenkor el
vezettettem magam. Szabadságolásom 
óta ismét többször voltam Lúgoson. 
1914-ben is el akartam menni, de az 
augusztus 1-én kezdődő világháború 
következtében megzavart közlekedés 
miatt az út elmaradt.

Mióta a palicsi villát felépítettem, 
minden nyarat itt töltöttünk el ipám 
társaságában. 1908-ban laktunk kint 
utoljára, s akkor kezdtem Sántha Jó
zsef VIII. osztályos tanulót latinra 
és németre oktatni. S azóta mindig 
vannak deákjaim, akiket ingyen ta
nítok naponként, ami szórakozást és 
kellemes foglalkozást ad.

Kálmán és Lajos házon kívül van
nak alkalmazásban, Erzsi pedig 1909- 
ben férjhez ment Sopronba, s így 
mi se mentünk ki Palicsra lakni. E 
házasság azonban nem volt szeren-



esés, és íiöVembéfben Erzsi elhagyta 
Sopront. Én éfe Mariskát ekkor Pestre 
és Kifetététiybe mentünk fel Erzsi 
meglátogatására, aki azután kará
csonykor Lajossal együtt Szabadkára 
jött haza. Most hárman voltunk a 
házban, mígnem az Isten vigasztalá
sunkra kis angyalt küldött: 1910. má
jus 26-án reggel 2 órakor, úrnapján 
született első unokánk, Kornélia, aki 
csakhamar az egész ház kedvence lett 
és eleven s okos eszével és behízelgő 
modorával ma is a ház központja es 
éltető eleme, szelleme.

Gyakran a hatóság részéről és ma
gánosok is jönnek a város egyes in
tézményeinek, eseményeinek vagy sze
mélyeinek régibb állapotait és viszo
nyait megtudakolni és útbaigazítást 
kérni.

Kellemesen lepett meg 1913-ban, 
midőn a Lifka moziban, Szabadka 
írásban és képben című előadásban 
az én képem is megjelent méltató 
kísérő szavakkal.

Megírtam családom számára het
venéves koromban.

Szabadkán, 1915. március havábán*;

• Két éVVel fcésőbb, lšlt. JdtlUš i-é n  hunüt 
Ét.
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Azok között a tudós tanárok között, 
akik a századforduló Szabadkáján kibon
takoztak, akik a művelődés fórumait új 
szintre emelték, igényt ébresztettek, szel
lemi közeget teremtettek a kivételes te
hetségek számára, Iványi István volt a 
legelső valóban tudós tanár. Előtte is él
tek városunkban tudománnyal és művé
szettel foglalkozó férfiak, de ezek mű
ködése jobbára a rokonszenves műkedve
lés jegyében zajlott. Szerepük lehetett je
lentős egy két évtizedig, mint például Szie- 
benburger Károlyé, dr. Révész Ernőé és 
Csillag Károlyé, de a szépírói önmegvaló
sítás szenvedélye nagy-nagy kihagyások
kal működött bennük, s a kultúrában való 
létezés élménye talán jobban kielégítette 
őket, mint maga az alkotás. S még inkább 
érvényes ez Hiadorra, aki a maga fi
nomságának, kultúráltságának öntudatá
ban úgy elmerült, hogy a kor új szükség
leteire, változásaira alig tudott figyelni.

Igaz, hogy a szegényes hagyományok
kal rendelkező szabadkai tudományosság
ban az amatőrök nélkülözhetetlenek vol
tak, de az is igaz, hogy Iványival valami 
merőben új kezdődik a szabadkai humán 
tudományok területén: ő volt it t  az első 
tanár, aki módszeresen, eltökélten és el
képesztő szorgalommal történésznek ké
szült. Még be sem fejezte a tanulmányait,
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már gyűjtötte az adatokat szülővárosa tör
ténetéről, s aztán, ahol csak időzött, min
denütt a könyvtár és a levéltár volt az 
otthona, noha tanári munkáját is komo
lyan vette.

„ . . .  it t  igazi •társadalmi éleU nin
csen, legalább ily nagy és gazdag várost 
megillető társadalmi élet, és hogy a szel
lemi és közmlvelődési törekvések, ha fel- 
színre kerülnek Is, a csekély részvét és 
pártoláshiány miatt ritkán képesek meg
valósulni. Pedig a közmívelődési intézmé
nyekben éppen nem szenvedünk hiányt: 
vannak kaszinóink és egyéb mivelődési 
egyesületeink, színházunk, a női jótékony- 
sági céllal egybekapcsolt mulatságaink, 
vannak hírlapjaink stb. és a közmíveltség 
tekintetében mégis még korán sem emel
kedtünk az Igazi városok magaslatára; ke
vés a szellemi élet és a társadalmi te
vékenység.”

Iványl István Szabadkáról írt nagy mo
nográfiájának második kötetéből való az 
előbbi Idézet. Ez a könyv 1892-ben jelent 
meg, de egy szabadkai költő, Gál László 
még csaknem fél évszázad múltán is így 
summázta a városról való diagnózist: 

Semmi.
Ebben a városban csöndesen szólna 
a dán királyfi: 
nem lenn i. . .
És középütt, a két kép között, szinte 

kontinuitást létesítve, sötétiik a Pacsin 
téban ábrázolt Sárszeg: a sivárság, az ol
csóság, a tehetetlenség boros-toros met
ropolisa. $ ez a bontatlannak látszó kép 
beleette magát a köztudatba, s ha tudtuk 
is, hogy fényes tehetségeket röpített föl



ez a város, a iöiszállás létvényáh&l Sza
badkának csak az elszélláa, az elmenekü
lés emléke maradt, a hódító szárny csapit 
sokból esek a szárnyak árnyéka. C«af( 
újabban, alig néhány éve kezd teret nyer
ni a föltételezés, hogy Kosztolányi Dezső, 
Csáth Géza, Laczkó Géza, Sztrókay Ka/* 
mán, Lányi Sarolta, Reinitz Béla, Teles 
Ede kiröpülésében, a szabadkai tehetsé
geknek ebben a gazdag rajzásában valami 
törvényszerűség van- Az Iványi által em
legetett elmaradottság és a Gál László 
által hangsúlyozott semmi között valami
nek történnie kellett, A kirepülök fényes 
szárnycsapásai láttán a fészekre keli gon
dolnunk. A fészekre, melyhen felnőttek, 
ahol repülni tanultak, ahol tehetségüket 
bátorító, versenyre késztető közeg övezte.

Ha közelebb hajiunk ehhez a közeghez, 
a mozdulatlanság mítosza mögül egy mo
hón növekvő város egymástól sokban kü
lönböző korszakai rajzolódnak ki előttünk. 
Igaz, a panasz egyetlen korszakban sem 
némul el, a diagnoszták mindig bajt, tes- 
pedést észlelnek, de furcsa módon mégis 
valamennyien megszeretik ezt a várost, 
nosztalgiával emlékeznek rá, idegenben is 
mindig őrzik a hozzáfűző szálakat. Talán a 
fölnövekvő család óvó melege, talán az 
értelmiség kivételes helyzete, talán a vá
ros színes rusztfkussága, a bohémszerte* 
fenségnek kedvező légkör emléke táplál
ta olyan kifogyhatatlanul az elszármazót- 
tak nosztalgiáját? Való igaz, hogy Koszto
lányi vagy Csáth érzékenységének, fogé
konyságának magyarázói a városnak meg
határozó jelentőséget tulajdonítanak.

Köztudott, hogy a hiteles műalkotás 
nemcsak alkotójáról vall, de a közegről is,



melyben fogant, s ha arra figyelünk, hogy 
a századforduló három évtizedében mi ter
mett Szabadkán, azzal a mohónak mon
dott növekedés szakaszai is jellemezhe
tők. Akár egy különös sorsú költő élet
szakaszai, úgy követi it t  a gyermekévek 
bensőséges zártságát az ifjúkor láza, len
dülete, aztán a beérés e lőtti történelmi 
pillanatba berobban az első világháború, 
hogy utána minden elölről kezdődjék.

Ha hasonlatunk mellett maradva mo
hón növekvő ifjúnak képzeljük Szabadka 
Irodalmát, akkor szinte magától kibomlik 
a hasonlat, s adódik az első szakaszt meg
jelölő formula: a tanárok kara.

Igen, a múlt század két utolsó évtize
dében termett értékes művek túlnyomó 
többsége tanári munka volt. Az irodalom 
tojását még eltakarják a tanári szárnyak, 
s mikor majd az igazi tehetségek kikel
nek, úgy elütnek a fészek jellegétől, mint 
a kiskacsa a kotlóstól, de ma mér tisztán 
látható, hogy a századvég szabadkai taná
rainak, Iványi Istvánnak, Toncs Gusztáv
nak és Loósz Istvánnak a szelleme tehet
ségérlelő, igényre nevelő szellem volt. 
Alapos műveltségű jó tanár több is akadt 
az akkori Szabadkán, de az igazi alkotás
hoz való szorgalom, tudás, becsvágy és 
arány érzék bennük volt a legerősebb. S 
mint a kultúrák kezdeteinél, a tudós és a 
tanár, a műalkotó és az intézményiétesi- 
tő ambíció náluk alázatosan segítette 
egymást. Iványi egyik kezdeményezője 
volt a városi könyvtár alapításának, Toncs 
Tanügyi Lapok címmel pedagógiai szak
lapot indított, ő volt a közművelődés fó
rumává fe jle tt Szabad Líceum mindenese, 
aztán ő szervezte meg a kereskedelmi kö



zépiskolát is. Loósz visszahúzódóbb ter
mészet volt, de a Szabad Líceumban ő is 
sok előadást tartott, s hárman annyi tu
dományos érdekű tanulmányt, könyvet és 
ló tankönyvet írtak, mintha évszázadok le
maradását akarták volna behozni. Csak po
litikával nem foglalkoztak, s ez bízvást 
javukra írható, hiszen Tisza Kálmán orszá
gában és Lazo Mamužić Szabadkáján csak 
konformizmust, meddő pártvillongásokat, 
családi háborúk pozícióit kínálta a nagypo
litika. Szegény Hiador, aki tartotta magát 
negyvennyolc örökségéhez, hiába övezte 
tisztelet, teljesen elmagányosodott ebben 
a vásári közéletben.

Iványiék azonban nagy tanárok tanít
ványaiként már a tudományos munka 
rangjának önérzetével érkeztek a paraszt- 
nábobok városába, s nem keresték a 
nagy- és kisurak kegyeit, mert jó ösztön
nel megérezték, hogy a kutatás és a taní
tás az ő igazi terepük. A pozitivizmus 
szelleme, mely mindannyiukat megérin
tette, a tények tiszteletét, a szöveg- és 
okmányvizsgálat aprólékosságát, tüzetes* 
ségét parancsolta rájuk, s ennek köszön
hető, hogy az, amit fölkutattak, nem hí
gulhatott föl a kor frázisaiban.

Még ha engedtek is a millenniumkori 
tetőző, felszínes lelkendezés vonzásának, 
ha nagyszabású eredeti fölismerésre te
hetségükből nem futotta is, a forrásokkal 
való szoros kapcsolat, a kutatás őszinte 
szenvedélye kiemelte őket a tudós kod ó 
vidéki tanárok társaságából.

Különösen vonatkozik ez Iványi István
ra, akinek az egykori Bács-Bodrog várme
gyéről és Szabadka múltjáról írt tanulmá



nyai, könyvei egész kis kézikönyv tárat 
tesznek ki. Akad ezek között jelentékte
len adalék is, de alig ak^d, melyet nem 
elsőrendű történelm i kútfőből merített 
volna. Szabadka történetét például nyolc 
éven át írta, rendezetlen, mutatók nélküli 
okmányok ezreit nézte át darabról darab
ra a városi levéltárban, de tanulmányozta 
a ferencesek matrikuláit, a bécsi hadfié* 
véltár iratait, Bács vármegye és Szeged 
levéltárait is. S a földrajz, a történelem, a 
gazdálkodás, a kultúra minden területére 
kiterjedő figyelem és intelligencia az ösz- 
szehordott anyagot arányosan tagolt, jól 
áttekinthető szerkezetben olyan tudomá
nyos művé alkotta, melyre ma is rászo
rul múltunk minden kutatója. Szempontjai 
lehetnek avultak, ítéletei hibásak, de any- 
nyira tartózkodott az ítéletektől, annyira 
az adatokat, a tényeket beszéltette, hogy 
könyvében — a vele egyidős munkákhoz 
képest — meglepően kevés a romlandó. 
Egy korban, mely a gyűjtés, a föl halmozás 
és a hamis illúziók esélyeit kínálta, ő — 
akár a város újsütetű polgársága — a 
gyűjtésre összpontosította ereje javát. 
Bács-Bodrog megye helynévtára címen ki
adott öt kötetes adattárában, mint egy ha
talmas bankban, mobilizálhatóvá tette a 
vidékünkről összegyűjtött adatok óriási 
tömegét.

De vétenénk az igazság ellen, ha meg
hagynánk őt ennek a hasonlatnak az ár
nyékában. Igaz, mindig és mindenütt gyűj
tött, szülőhelyén, Lúgoson, Temesváron, 
az iskolában, ahol módszertani megfigye
lésekre és új tankönyvek szerkesztésére 
nyílt alkalma, de amit fölhalmozott, ma
radandóbb, mint az egykori kereskedők



tőkéje. Más volt az erkölcse is. Kutatás 
és haszon viszonyában őt mindig az előb
bi inspirálta. Szabadka urbanizálódó pol
gárai és dlcsőségvágyó vezetői szépen 
honorálták a könyvet, melyet városunkról 
írt, de vajon megfizethették-e a szeme vi
lágát, melyet e munkája során vesztett 
el? Nem azért, hogy még több pénzt ke
ressen, hanem mert a kutatómunka örö
mét, ezt a magasrendű szenvedélyt az 
érett kultúrák művelőire jellemző érzé
kenységgel tudta átélni. Tudta, amit a 
mohó város még nem tudhatott, hogy a 
szellemi munka pénzre nem váltható ju
talma: a teremtés szépsége mennyit ér. 
Negyvenévi munkálkodása után, 19Ö4-ben, 
immár vakon, ezért írhatta életművének 
csaknem kétszáz címszavas katalógusa 
elé:

„M íg a tétlenség életuntságot és szám
talan rosszat okozhat, addig a munkakedv 
fáradhatatlanságában csak új és új mun
kára buzdít, lelkesít és igen sok tiszta 
le lki öröm s élvezet forrásává lesz. Mert 
a munkásság eredménye: az előrehaladás, 
a teremtés bizonyos édes érzelemmel 
tö lti el az ember lelkét, amely érzelmet a 
jók elismerése még fokozhat ugyan, de 
amely már önmagában Is megnyugtató ju
talmát le li sokszor igen terhes fáradozá
sának."

Kosztolányi nemzedékét Iványi már 
nem taníthatta, de ha ábrázolni kellene a 
szabadkai irodalom föl növekedését, a hát
térben, okleveleibe merülten Iványi István 
alakját, mint a szellemi munka értelmé
nek, a teremtés öntudatának ősi jelképét, 
magas hely illetné meg. Szeme világét 
bizonyára akkor sem őrizhette volna meg,



ha kevesebbet dolgozik, de sorsa így fe
jezi ki a nagy törvényt: meg kellett vakul
nia a sok ezer kis adatért, részigazségért, 
hogy egy új nemzedék az intuició villám
fényeiben rátalálhasson a dolgok és az 
ember lényegére. De hogy az az intuíció 
az ihlet lázaiban is olyan félelmetes pon
tossággal talált rá a titkokra, mint a 
Csáth-novellákban, abban Iványiék józan 
szorgalma és lelkiismeretessége valami
ként részes.

Hogy Iványi István önéletírása, ame
lyet fia, Kálmán őrzött meg számunkra, s 
amelyet ennek özvegye szíves engedé
lyével teszünk most közzé, teljes joggal 
minősíthető-e önéletrajznak, nem könnyű 
eldönteni, de talán nem is fontos. Az epi
kával már ifjabb korában is kísérletezett, 
a mesélés hajlama tehát mocorgott ben
ne, de ezt az önéletrajzot mégsem szép- 
írói ambíció — a csiszolatlanságért men- 
tegetődzik is —, hanem a példaadás szán 
déka hívta életre. Saját életének törté
netét gyermekei okulása végett írta meg, 
helyesebben diktálta le lányának, hiszen 
ez az írás 1915-ben készült, s Iványi már 
a kilencvenes évek derekán elvesztette a 
szeme világát.

Épp hetvenéves, amikorra ez a mun
ka elkészül, indítékai között a jubilláló 
meghatottsága, az emlékműállítás szerény, 
de nyilvánvaló szándéka is rejlett. Ezért 
helyenként ünnepélyes, sőt kegyeletes. 
Semmi kétség: Iványi elégedetten tekin
te tt vissza arra, amit élete során csinált. 
Nagyobb konfliktusok, csalódások, válsá



gok nem szerepelnek a fölidézett folya
matban, a magánember és a közéleti em
ber e vallomás szerint voltaképpen béké
ben élte le életét s érte el célját. A va
kul ás szörnyűsége, mint egy képtelen sze
rencsétlenség gázolt bele ebbe a harmó
niába.

S mindez bizonyára azért történhetett 
ÍQY' pontosabban szólva a visszatekintő 
Iványi azért készíthetett ilyen mérleget, 
mert élete és szerepe, alkata és vállalko
zásai megfeleltek egymásnak, s mert a 
kor is kedvezett az ilyen típusú vállalko
zóknak.

Nincs értelme elismételni, amit az ön
életrajzból az olvasó már úgy is tud, de 
arra érdemes emlékeztetni, hogy az ér
vényesülés, a becsvágy és ennek eszkö
ze, a vállal kozókedv és a vállalkozások 
milyen nagy teret foglalnak el ebben az 
önéletrajzban. A kor politikai konstelláci
óiról, eszmei vagy tudománytörténeti, mód
szertani kérdéseiről szinte szó sem esik, 
az érvényesülés lépcsőit, sikereit, kitünte
téseit és hivatalait annál gondosabban 
tartja számon. »Valami nagyobb irodalmi 
munkával kellene a nevemet megörökíte
ni* —  tör rá pályája kezdetén a vágy. S 
egészen lázba hozza. Forradalmi idők ifjai- 
nak becsvágya általában ügyek vállalásá
ban keresi a kibontakozás lehetőségét. 
Iványit az érvényesülés szenvedélye in
dítja munkára. S mikor célját eléri, őszin
te, szinte naiv büszkeséggel tartja szá
mon az elismeréseket, a rangokat és cí
meket. Elképesztő, hogy mi mindent kez
deményezett és mi mindent vezetett.

Hogy önzetlenségből, a munka örömé
ért vállalta mindezt— összhangban a kor



fennkölt morallíálásával —, tálán túlsá
gosan Is hangsúlyozza. Anyagi és erkölcsi 
sikereihez képest bizonyára. De az is bi
zonyos, hogy ambíciója Mindig élvégezet* 
len föladatok vállalásában kereste az ér
vényesülést, übben az értelemben tehát 
jó ügyek szolgálatában. A helyi hatalmak 
nem gáncsolták, inkább segítették és meg 
is becsülték. De ném a közös mulatozá
sok, nem a rokoni kapcsolatok miatt: mü
veivel vívta ki d megbecsülést. A kaszi
nóba — mint írja — csak a könyvek mi
att járt, s szülei, majd önmaga életvite
léről szólva leggyakrabban ez a jelzője: 
„egyszerű polgári”  önérzettel vállalta és 
állítja példának az „egyszerű po lgári' 
munkálkodást. S 6z a tudatosság csak 
megerősíthet bennünket abban, amit mű
veiről mondhatunk: életvitel, erkölcs és 
teljesítmény kölcsönösen egymásra Val
idnak. Érvényes ez még az előadásra is, 
noha nem Szépírói igénnyel készült. Ivá- 
nyi így is hű önmagához. Méghatöttsága, 
önmága iránti kegyelete kožepette sem 
feledkezik meg a téma tárgyi vonatkozá
saitól. Arról például, hogy miként éltek a 
szülői házban, m it csináltak az iskolában, 
mikor kivel került kapcsolatba. It t is tö- 
rékátik tehát a hitelésségre.

Igén érdek&s, hogy mikör St&badkén 
síGtnéZ, S látja á t ésiém-lszom, á folyto
nos mulátöiéé vestélyét, félölem támad 
benne: hátha 6 Is roSSz útra sodródik 
ebben a dšridćš Városbah. Az at időézak 
volt ez, mikor a Gsáth Géza által megörö
kített cseh muíéiküsok öltülldttek. Aztán 
mégis marad, s mert élképiéléseit ketčšž- 
tézik, a rendjével Is sžakit — volt téhát 
bátorsága önmaga és sorsa alakításéhoz.



Példája a Szabadkán akkoriban kínálkozó 
alternatívák közül a jobbikat reprezentál
ja. Hogy egy korfordulót is jelez, ennek 
drámaiságát nem tükrözi ez az életrajz, 
de adalékait igen. Érvénye tehát, akárcsak 
Iványi életműve, túlmutat önmagán.

Vakulását sokan az önfeláldozó munka 
következményeként emlegetik, s így az a 
látszat, hogy végül is aránytalanul nagy 
árat fizetett azért, amit elért, tehát a 
maga módján, de éppúgy járt, mint a cseh 
muzsikusok. Hatásos, de kérdés, hogy 
nem hamis summázás-e ez. Mert nincs 
bizonyítva, hogy a szembajt a mértéktelen 
olvasás okozta, s a mai orvostudomány 
szerint ez nem is valószínű. De akármint 
volt is, a mű elkészült, monumentuma lett 
az egykori városnak. S ily módon szerző
jé t is úgy rögzítette az időbe, hogy vele 
minden utódnak számolnia kell.

DÉR Zoltán

63





É L E T J E L  M I N I A T Ű R Ö K

1. L é v a y  Endre
ÚJ LÉLEKINDULÁS

2 . S á f r á n y  Imre
ZSOMBÉKOK
(Vallomás Vinkler Imre művé
szetéről)

3. D é s i  Ábel
KORTÁRSAIM
(Verscóklojs)

4. K o l o z s i  Tibor
ŐRTŰZ FÉNYÉBEN 
(Szabadkai folyóiratok és köny
vek)

5. B a l á z s  G. Árpád
BOLYONGÓ PALETTA 
(önéletrajz)

6 . D ér Zoltán
AZ ÁRNY ZARÁNDOKA 
(Csáth Géza emléke)

7. L é v a y  Endre
FÉLÁLOM UTÁN 
(Monodráma)

8 . B u r k u s Valéria 
IBOLYA

65 (Ferenczi Ibi rivaldafényben)



9. G a j d o s  Tibor
A CSILLAGOS HOMLOKŰ 
(Hangya András életútja)

10. G a r a y  Béla
A KULISSZÁK VILÁGÁBAN 
(önéletrajz)

11. B a r a n y a  Károly
IKAROSZ SZÁRNYÁN 
(önéletrajz)

12 . D ér Zoltán
AZ ELSŐ MŰHELY 
(Kosztolányi Dezső önképzőköri 
évei)

13. P e t k o v i c s  Kálmán:
A TIZENNYOLC NYÁRFA 
(Dokumentumriport)

14. S o m o g y i  Pál
MÁGLYA
(Egy életrajz vajdasági fejezetei)

15. B a r a n y i n é  Markov Zlata
VERGŐDÉS 
(Farkas Béla napjai)

16. S c h w a l b  Miiklós
A SZÉN
(A mártír költő versed)



17. F e k e t e  Lajjos
A BUJDOSÓ VISSZANÉZ 
(önéletrajzi jegyzetek)

18. C s u k a  Zoltán
»►MERT VÉN SZABADKA, 
ÁLDALAK. . .«
(Emlékezés két életkorszakra)

19. F e h é r  Ferenc
SZABADKAI DIÁKÉVEIM
(A költő kibontakozásának első
szakasza)

2 0 . L á n g  Árpád
IDŐ ÉS MŰVÉSZET 
(Aktivista írások)

2 1 . K o s z t o l á n y i  D e z s ő
NEGYVENNÉGY LEVÉL 
(Költő családon belül)

22. D ér Zoltán
A TUDÓS TANÁR 
(Toncs Gusztáv élete és munkás
sága)

23. K o l o z s i  Tibor
ERZSÉBETLAKTÓL 
A MAGLAJIG 

5 7  (Kizuir István forradalmi életútja)



24. P e t k o v i c s  Kálmán
ÁPRILISTÓL NOVEMBERIG 
(Szabadka, 1941)

25. U r b á n  János
HALÁLTÉPETTT ÉLET 
(Bakos Kálmán, a forradalmár)

26. L é v a y  Endre
EGY NEMZEDÉK EDINDUL 
(A szabadkai fiatalok harcos évei 
— 1931- h1940)

27. I v á n y i  István
VT^ZAiT^yn röTCfflZftSFT.M 
ÉLETEM FOLYÁSÁRA 
(önéletrajz)

E l ő k é s z ü l e t b e n

C s á t h  Géza
ÍRÁSOK AZ ÉLET JÓ ÉS 
ROSSZ DOLGAIRÓL 
(Kritikák, cikkek, karcolatok)

B r e n n e r  J á n o s
LIFKA SÁNDOR 
MUNKÁSSÁGA
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ká rtya csa ta  és a d á rid ó  a k ié lé 
s i  fo rm á ju k , hanem  az, hogy  
szé le s  és szabad m u n ka te rü le 
te k e t b iz to s ítsa n a k  a m űve lő dé 
s i  tevékenység ek szám ára. Ezek 
közé a kezdem ényezések közé  
ta rto z o tt a kasz inó , a könyv tá r, 
a tö r té n e lm i tá rsu la t, a m ono
g rá f iá i b izo ttsá g , a szabad lí c e 
um, am e lye knek m eg a la p ítá sá t 
a te lje s  em b e rt k ö v e te lő  ta n á r i 
m unka m e lle tt  is  e ls ő k é n t  <5 jg . 
váso ttá  a vá ros  veze tő inek , s 
v o lt  a n n y i e re je  hozzá, hogy a 
gáncsoskodások és abban a ko r
ban a m i v id é kü n ke t a nn y ira  je l 
le m ző  nem tö rő döm ség  e lle n é re  
Is  m e g va ló s ítsa  te rv e it .  Egy 
é le t  á rán a n n y i é rté ke s  ada to t 
g y ű jtö tt  össze, a m e n n y it e lő tte  
I t t  s e n k i nem  tu d o tt fö lm u ta tn i.

Kár, hogy ko rán  bekö ve tke 
ze tt vaksága m e g sza k íto tta  te 
vékenységének, te rv e in e k  azt a 
so ka t íg é rő  sorá t, m e lyn e k  fo 
lyam án a m ég é r in te t le n  s z e l
le m i, kö zm ű ve lő d é s i te rü le te k e t  
aka rta  fe ld o lg o z n i Szabadka és a 
kö rnyező  vá rosok, h e lységek  
szám ára In te le m n e k . M e rt I t t  
csak kem ény, küzde lm es m unká
v a l le h e te tt  a n yo m ta to tt b e tű 
nek. a könyvnek, a fo ly ó ira tn a k  
be fogadó  és m inde n  tö re kvé sé 
ben tám o ga tó  o lvasóközönsé ge t 
tobo rozn i.

Egy é le t  íg y  —  m ég m ie lő tt  
m inde n  v á lla lko zá sá t v a ló ra  v á lt 
va te lje s e n  b e fe je ző d ö tt vo lna  
—  é lv e  k ih u n y t. Ö né le tra jza  
csöndes e lh a llg a tá s s a l zá ru l, de  
é le tm ű ve  anná l te rm é k e n y ítő b 
ben é l t  tovább, és m u n ka iá r sa  
in a k  jó v o ltá b ó l a s z e lle m i é le t  
I t t  is  o tth o n ra  ta lá l t  és e u rópa i 
h írű  k ö ltő k e t,  író k a t, k r it ik u s o  
ká t n e v e lt  az iro d a lo m n a k .




