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Jámbor Pál szabadkai arcképe (1865) 
(Ezzel a portréval jelent meg a Künn és Honn Oblath Leo kiadásában) 



EGY EURÓPAI MŰVELTSÉGŰ  KÖLTÉR 

emlékét idézzük ebben a számunkban: annak a Jámbor Pálnak az emlékét halá-
lának századik évfordulóján, akit Petrichevich Horváth Lázár szerkeszt ő  így ne-
vezett lapjában a Hattyúdalok című  versciklus megjelenése alkalmából ominó-
zus írásában, amelyre 1847 óta jóformán mindenki hivatkozott, aki Hiador köl-
tészetével foglalkozott; ne legyünk tehát mi sem kivételek: „Hiador munkái a 
divatos Petőfié fölött — csekély véleményünk szerint — annyival fönnebb állnak, 
mennyivel egy európai műveltségű  költér fönnebb áll olly költőnél, ki saját hona 
keskeny szellemkörén túl mit sem ismer. Gyémánt mindkett ő . Egyik, mellyen 
még rajta csüng az anyaföld salakja; másik, amely m űvészkezek közé vetődött s 
a köszörűnek minden újabb forgásával új tüzet, új fénysugárt lövell ki." 

Így írtak tehát másfél évszázaddal ezel őtt arról a költőről, akiről ezúttal 
— lapunk történetében el őször — terjedelmesebben szólunk, s aki jórészt éppen 
a fönti sorok és a velük egyetért ő  ítészek hasonló véleménye miatt a magyar 
irodalomnak mindmáig meglehet ősen rejtélyes személyisége maradt, s kérdés, 
megszűnik-e valaha is az lenni. Hiszen már a vitában leginkább érintett Pet őfi 
is megmondta: „Divatba jött... minden szemét fejben termett bolondgombát 
drágagyöngynek nevezni. Uramfia, ha már a Hiadorok is drágagyöngyöket ír-
nak! akkor az én verseimet csak kavicsoknak, vagy cseresznyemagoknak fogom 
keresztelni." Nem kétséges: Hiador akarata ellenére keveredett bele egy irodal-
mi pörbe, amelyben — szerencsétlenségére — barátjával állították szembe, akinek 
élete végéig nagy tisztelője volt; akiről kétkötetes irodalomtörténetében azt ír-
ta, hogy „egyike volt a legnagyobb költ őknek"; akinek dalairól jó két évtizeddel 
annak halála után is azt állította, hogy „Élni fognak ők köztünk örökké..." 

Távol áll tő lünk a szándék, hogy perújrafölvételt kezdeményezzünk, s Jám-
bor Pál költészetét, drámáit és prózai munkáit az esztétikum magasrend ű , vagy 
legalábbis magasabb rendű  változataként minősítsük, kudarcát pedig gőgös írói 
különállás következményének tartsuk. Azt azonban el tudjuk képzelni, hogy az, 
újabban előkerült iratok fényében az irodalomtudomány némileg módosítsa a' 
róla alkotott, egyértelm űen elmarasztaló véleményét. Hiador nem volt kivételes 
tehetségű  költő , még kevésbé — ahogyan azt a Honderű  kritikusai vélték — az 
ország első  számú poétája, s példáként legföljebb az almanachlíra képvisel ői 
számára szolgálhatott, akik között bizonyára sokan egyetértettek Petrichevich 
Horváth Lázárral abban, hogy „szolga ne tolakodjék az úr elé, a csárdák fia a 
szőnyegfedte szalonokba. Kinek szitok ül az ajkán, az csak maradjon az erd őn... 
de ha lelkesült dalnokok babérkoszorúért zengetnek »fölleng ő  éneket«, ott va-
lódi dalokat várunk, ott ne sértsen bennünket az aljasság hangja". Mindezt azért 
kellett elmondanunk, mert — mutatis mutandis — a mai olvasónak óhatatlanul 
föltűnik a Jámbor-művek nyelvi szürkesége, az élmények sekélysége, a kife-
jezőkészség erőtlensége, s emiatt ismételten megbizonyosodhat arról, hogy az 
epika értékei a külvilág érzékletes képeib ől jönnek létre, ezek fölismerésére és 
megelevenítésére pedig a legtöbb esetben hiányzott a szerz őbő l a kellő  képesség. 

Jól tudjuk, hogy nem új fölfedezés ez részünkr ől, mivel — amint azt Toncs 
Gusztáv emlékbeszédében olvasható — Jámbor Pál „munkássága kezdett ől fog-
va ellentétes megítélésben részesült, s míg korának egyik irodalmi iskolája ben- 
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ne látta a tökéletes költészet, a tisztult szellemi ízlés, a mintaszer ű  költői dikció 
mesterét, egy másik csak dagályt, üres frázisokat" látott. Nem kevésbé helytálló 
következő  megállapítása sem: „Költészetében a gyöngéd érzések uralkodnak: 
rokonszenv minden szép és jó iránt, révedező  hangulat, vágy valamely ismeret-
len jobb állapot iránt, elégedetlenség a földi helyzettel, némi tetszelgés a fájda-
lomban, merengés a mulandóság fölött..." S ha ehhez hozzátesszük, hogy drá-
mai közt is alig van olyan, amely tartósabb értéket jelentene, akkor csak sajnál-
hatjuk, hogy nem sikerült magasabb szinten kifejeznie azokat a tapasztalatokat, 
amelyeket egy Közép-Európában feln ő tt, ide kötődő  művész a nyugati világ 
ismeretében, érzékenysége, műveltsége és az itteni népek kultúrája szintézise-
ként szerzett. Legföljebb útirajzaiban, bár ez is elegend ő  ahhoz, hogy igazat 
adjunk Milkó Izidornak: ;,Az ily perpatvarokban mindig az utókor mondja ki az 
utolsó szót, s a szegény Hiador, akit a pályája elején egekig magasztaltak, kés őbb 
azzal fizetett (...), hogy id őknek múltával a való értékére se becsülték. Ameny-
nyire túlozták poézisének a jelent őségét előbb, annyira szállították azt le utóbb. 
S bárminő  tragikus volt ránézve ez a nagy bukás, az mégis maradandóságot biz-
tosított a nevének, amelyet dics ő ítve és gáncsolva oly sokat emlegettek. (...) 
Ránk szabadkaiakra a halhatatlanság e formáját csak fokozhatja, hogy Hiador 
a mi emberünk volt, hogy a tragikuma itt fejeződött be..." 

Ez is egyik oka annak, hogy külön számot szánunk neki. Halálának évfor-
dulója jó alkalom arra, hogy tudatosítsuk a szabadkai m űvelődéstörténeti érté-
keket, hiszen Jámbor Pál hosszú éveken át városunkban élt, legrangosabb, leg-
patinásabb intézményének, a gimnáziumnak köztiszteletben álló igazgatója 
volt, itt jelentek meg összegyűjtött művei csaknem harminc füzetben, őt válasz-
tották meg az 1878-ban alakult Szabadkai Irodalmi Kör tiszteletbeli elnökévé, 
tehát szoros szálakkal köt ődik hozzánk, ehhez a vidékhez. Ő  volt városunkban 
az első  országos hírű  poéta, Kosztolányi számára „az els ő  író, akit életében 
látott", „Hiador, Petőfi kortársa s ellenfele, ki már meggörnyedve, ráncosan, 
aranysárga arccal bandukólt a szabadkai utcán, vásott ruhában, kezében egy 
esernyővel". Már ez is elég volna ahhoz, hogy — helytörténeti jelent ősége okán — 
foglalkozzunk vele, aki ugyan — Toncs Gusztáv szerint — nagy költőnek nem 
mondható, de „számos eredeti és fordított költeményében elismerésre méltó 
emléket állított magának". Nem árt tehát közzétennünk az utóbbi években 
előkerült dokumentumokat és munkatársaink összefoglalóit, hátha akad valaki, 
aki jó hasznukat veszi. Hiszen eddig — Milkó Izidor megkerülhetetlen visszaem-
lékezésén kívül (Gesztenyefám. Forum, Újvidék, 1966) — csupán egy magyar 
nyelvű  életrajz (Csonka Ferenc: Hiador, Budapest, 1944) és egy francia nyelv ű , 
hatvanoldalas dolgozat (Zoltán Takács: Un écrivain hongrois francophile: Paul 
Jámbor (Hiador — Pécs, 1939) foglalkozik terjedelmesebben költ őnkkel, akinek 
a kérésére és sürgetésére Arany János újra elolvastaAz ember tragédiáját, s ezzel 
elősegítette, hogy az elfoglalja méltó helyét irodalmunkban. 

Ez is arra késztet bennünket, hogy megemlékezzünk halálának évforduló-
járól. Mint ahogyan azt a paksi Jámbor Pál Társaság tette A Közvélemény című  
lapjának ez évi áprilisi számában, amelyb ő l — a szerkesztő  egyetértésével — át-
vettük a levéltári dokumentumokat és Kuti Horváth György versét, egy régebbi 
tájékoztatójából pedig Jámbor Pál életútjának kronológiáját. 

DÉR ZOLTÁN 
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KUTI HORVÁTH GYÖRGY 

A FELEDÉSKÖDÉBE. 
(Jámbor Pál emlékére) 

A feledés ködébe rejtetted az arcod 
hogyne lássák meg mennyire árva, 
Te Petőfi mellett sem vallottál kudarcot, 
mert szíved a fényre volt kitárva. 

Voltál a mindenség szelíd bús zenésze, 
a természett ől kaptál dús, szent ihletet. 
Lényednek emberarca volt az erénye, 
mely a feledésb ől most újjászületett. 

Álmodat csillagok álmából hímezted 
fölvetted újra a b űvölet köntösét. 
Dunai sirályok vigyáznak feletted, 
támadt az ősz Köd húzta össze függönyét. 

Úgy haltál meg ahogy az életet élted, 
hú voltál költ ő  és konokul kőkemény. 
Immár örök egekben koppan a lépted 
Jámbor Pál. Paks! Költ ő! Ábránd Hit és Remény! 

Az egykori Magyar Imre-féle ház (ma a zeneiskola épülete), 
amelyben Jámbor Pál hazatérése után lakott 
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JÁMBOR PÁL ÉLETÚTJA 

1821. jan. 16-án Pakson született Jámbor Pál, a költ ő , író, pap, tanár, politikus, 
akit méltatlanul feledett el nemcsak Paks városa, hanem a XX. sz-i irodalom-
történet is. 

1988. okt. 6-án Pakson megalakult a Jámbor Pál Társaság. Miért választot-
ta névadójának a helyi szellemi hagyományok ápolását célzó, a fiatalok irodalmi 
szárnypróbálgatását is segíteni akaró társaság Jámbor Pált? Mert a sokoldalú 
ember életműve ma is aktuális, példát mutat becsületességb ől, igényességből, 
szorgalomból, hűségbő l, felelősségtudatból, hazafiságból. Mindezt a szül ői ház-
ban és jó nevű  iskoláiban tanulta. 

Apja Jámbor János csizmadiamester volt, háza a mai Marx téri ABC-áru-
ház melletti parányi telken állt. Szorgalmával és becsületességével érte el, hogy 
előbb céhmesterré, majd a városi tanács tagjává választották. Szekszárdról ho-
zott vidám, dolgos, takarékos feleségével, Muzsonics Erzsébettel anyagilag is 
szépen gyarapodtak (sz ő lők, présházak, malmok), miközben a család is n őtt 
(5 gyerek). 

A vidám és gondtalan családi élet akkor fordult szomorúságba, mikor az 
édesanyát a hidegvölgyi gyümölcsösből törött karral vitték haza. Előbb a kar 
sorvadt, aztán az egész test, mígnem 1843-ban Muzsonics Erzsébet meghalt. Pál 
fia akkor már kalocsai szeminarista volt, miután Kalocsán, Pécsett, Pesten, Vá-
cott tanulva elvégezte a középiskolát. 

J. P. a reformkorban volt ifjú. Az akkoriban a reformországgy űléseken ví-
vott harc a magyar nyelv hivatalossá tételéért nem maradt hatástalan a kalocsai 
szeminaristákra sem. Magyar Iskolát szerveztek, önképz őkörszerű  egyesületet. 

A lelkes ifjak csak magyarul beszéltek és írogattak. Jámbor Pál a verseit 
álnéven (Kubinszky Ödön, Csobánc, Rajnai, Balaton) küldte — els ősorban — 
Garay Regélőjébe. Ott jelent meg először saját nevén írott verse is, elégiája 
(=alagya) anyja halálára. Még papnövendék volt, mikor kötetben is megjelen-
tek összegyűjtött versei (Hattyúdalolt 1843). 

Pappá 1844-ben szentelték. Els ő  szentmiséjét Pakson mutatta be, majd 
Óbecsére (ma Bečej, Jugoszlávia) került káplánnak, kés őbb Jankovácra (János-
háza) plébánosnak. Az 1844-t ő1 48-ig terjedő  időben nemcsak papi teend őit 
látta el nagy buzgalommal, hanem az irodalmi életben is egyre többet hallatott 
magáról, még ha legtöbbször nem szándékosan tette is. Lírai költeményei, me-
lyek az almanachlíra kés ői darabjai voltak, Szádvár c. epikai költeménye és az 
Urania-fordítás (Tiedge-m ű) hamar ismertté tették nevét. A Honderű  c. lap 
egyenesen a nemzet első  költőjének kiáltotta ki: 

„Vannak költők, kik a néphez leszállanak, és mint Kotzebue, Bürger Né-
metországban, hamar népszer űkké lesznek, de azért a nemes költér-király Goe-
thének is megvan a maga aesteticai becse, ámbár a népnek el őbb fel kellene 
hozzá emelkedni. Mi szívesen megadjuk kinek-kinek a maga helyét, csakhogy 
szolga ne tolakodjék az úr elé, a csárdák fia a sz őnyegekfedte szalonokba. Kinek 
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szitok ül az ajkán, az csak maradjon az erd őben, ott künn megadjuk neki az illet ő  
tiszteletet, s odaítéljük a díjt a veszekedés terén, de ha lelkesült dalnokok babér-
koronáért zengetnek »fölleng ő  éneket«, ott valódi dalokat várunk, ott ne sért-
sen bennünket az aljasság hangja." 

Nem nehéz kitalálni, hogy a cikk Pet őfi és a népiesek ellen íródott, s Hiador 
(Jámbor Pál) dicséretére. Sikerült is ellenséges érzelmeket és indulatokat kivál-
tani Hiador iránt. Még maga Pet őfi is becsmérelte Uti leveleiben: 

„Divatba jött minden szemét fejben termett bolondgombát drágagyöngy-
nek nevezni. Uramfia, ha már a Hiadorok is drágagyöngyöket írnak! akkor az 
én verseimet csak kavicsoknak vagy cseresznyemagoknak fogom keresztelni." 

Pedig a két költ ő  majdnem baráti kapcsolatban. volt. Egy alkalommal 
együtt látogatták meg Aranyékat, Vörösmartynál közösen tett látogatásukról is 
tudunk, meg átbeszélgetett éjszakákról. 

Ezt a mesterségesen keltett ellentétet túlozta el aztán mindkét tábor, a 
népiesek is meg az almanachlíra képvisel ői is. Ha maradt e vitából valami az 
utókorra, már csak az, hogy Jámbor Pált el kell marasztalni. 

Költeményeit egy soha meg nem nevezett asszony iránt érzett szerelme 
ihlette (Emléklapok egy f őrangu hölgyhez), a negyvennyolcas események pedig a 
Szabadságdalok írására inspirálták (kis hatásfokú versek). 

A forradalom idején állást vállalt a közoktatásügyi minisztériumban, majd 
a kormánnyal együtt ő  is Debrecenbe menekült. E közéleti szereplésnek egy 
évtized bujdosás, ill. emigráció lett az ára a világosi fegyverletétel után. 

A kényszerű  távollét idején Párizsban élt, ahol kezdetben az emigrációs hivatal 
segítette. Miután megtanult franciául, már maga is boldogult, el tudta tartani ma-
gát. Először egy franciára fordított Jókai-novellát közöltek t őle, majd Chassinnak 
segített Petőfi-fordításaiban. Ő  maga mindkét nyelvr ől fordított mindkét nyelvre, 
egyetlen regényét pedig francia nyelven írta (A m űvészek). Nagy hatással volt az 
emigráció éveiben magánéletére is, munkáira is Béranger (a kor divatos francia 
költője) barátsága, aki anyagi és erkölcsi támasza is volt a nehéz id őkben. 

A kalocsai egyházmegye segítségével kapott kegyelmet, s tért haza Magyar-
országra 1859-ben. Vak apja a jankováci plébánián várt rá, a f őrangú hölgynek 
pedig már csak a sírját látogathatta. 

Kishegyesre helyezték káplánnak. Saját élményei és plébánosa hatására oly 
hamar vált nagy hatású és kiváló szónokká, hogy hírére a kulai került (Bács vm.) 
országgyűlési követté választotta 1861-ben. Ezenkívül még két ciklusban képvi-
selte választóit az országgyűlésen: 1865-ben és 69-ben. Ez utóbbi ciklusban már 
csak állásának feladásával tudta vállalni a képvisel őséget. Felmondta állását a 
szabadkai gimnáziumban, ahova képvisel őségének első  évében választották 
igazgatóvá (1861). 

Bár igen nagy tisztelőjé volt Deák Ferencnek, akit gyermekkorában ismert 
meg Kiss Anna asszonynál Pakson (Deák F. húga), s akit ifjúként a Paksi Kaszi-
nóban csodált, mégsem Deák felirati pártjához csatlakozott a diétán, hanem 
hűen a 48-as eszmékhez, a gr. Teleki László, majd Tisza Kálmán vezette határo-
zati párthoz. 

Bátor országgyűlési beszédeiért és egyházi beszédeiért az egyház részér ő l 
komoly támadás érte. Talán ez is oka volt, meg egy új szerelem, melynek tárgyá- 
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ról ugyanúgy nem tudunk semmi biztosat, mint a f őrangú hölgyről, hogy hite 
megingott, s 1871-ben áttért a református vallásra. 

Az 1869-i országgyű lés befejeztével Pesten maradt, s lapalapításba fogott. 
1871-ben indította a Közvélemény c. szépirodalmi és politikai folyóiratát, melyet az 
első  szótól az utolsóig egymaga írt. Előfizetői és olvasói, az egyre fogyó 48-asok nem 
tudták újságját fenntartani, s a második évben belebukott vállalkozásába. 

A kilátástalanságban Szabadka segítette. 1873-ben hívták vissza rendes ta-
nárnak abba a gimnáziumba, melyet korábban ő  fejlesztett algimnáziumból 
főgimnáziummá. Még ugyanabban az évben újra igazgatóvá választották. Els ő  
igazgatósága idején inkább a magyar irodalommal foglalkozott. Megírta a ma-
gyar irodalom történetét két kötetben. A tudományosságot nélkülöz ő , szubjek-
tív hangú mű  élete egyik nagy kudarca volt. A hetvenes években görög és latin 
szerzőket fordított. Tanári munkájában mindig nagy kedve telt, s tanítványai is 
rajongva szerették. Tanúsítják ezt a hozzá írott levelek, versek. Szabadkán igen 
nagy tekintélye volt a tudós igazgatónak, melyet csak növelt A törvénytelen vér 
című  darabjának bemutatása a szabadkai színházban. 

Életében minden m űve megjelent, ezért 1880-ban arra gondolt, hogy újra 
kiadja teljes életművét. A kiadást 27 füzetre tervezte, de hamarosan tapasztalta, 
hogy a kiadott füzetek szinte már senkit nem érdekelnek. A sokat csalódott 
ember nem tudta megemészteni ezt az utolsó kudarcot. 1882-ben kérte nyugdí-
jaztatását. A megérdemelt nyugodt pihenés helyett sért ődöttségben s rideg ma-
gányban élt, melyet teljes visszavonultságával részben maga keresett magának. 

Vajon hogyan dolgozta fel élete utolsó 15 évének magányában a sok-sok 
élményt, örömet, bánatot, ellentmondást? Része volt irodalmi sikerekben és 
támadásokban, politikai sikerekben és kudarcokban, reménytelen szerelmek-
ben, plágiumperbe is keveredett, népszer űségében is magányos volt. Magama-
gát vigasztalva így summázta egyik írásában helyét, szerepét: 

„Olykor kis mécs is ád fényt 
Fényes csillag helyett..." 

1897. ápr. 14-én halt meg, a húsvét el ő tti héten. Ezrek kísérték utolsó útjá-
ra: tisztelők, tanítványok, Szabadka népe. 

Paks város még az évben emléktáblát készített (vajon hova t űnt?), Szabad-
ka 10 év múlva állította fel emlékművét. 

1821. jan. 16. 	— Jámbor Pál születésének id őpontja 
1832-1840 	— gimnáziumi évek (Kalocsa, Pécs, Pest, Vác) 
1840-1844 	— kalocsai szeminárium 
1843 	 — anyja halála 

első  önálló verseskötetének megjelenése 
(Hattyúdalok) 

1844 	 — pappá szentelésének éve, els ő  szentmiséje Pakson 
1844-1848 	— Obecse (káplán), Jankovác (plébános) 

írásai a fővárosi lapokban, irodalmi harcok 
1844 	 — Szádvár c. epikus költeménye 
1845 	 — Tiedge Urania c. művének fordítása 
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1846 	 — plágiumper Szigligeti ellen 
Emléklapok egy főrangu hölgyhez — versek 

— Balladák 
1848 	 Hangok az emberiséghez 

II. Károly 
terült tárczája 
Kossuth 
Szabadságdalok a hadseregnek 

1849 	 állást vállalt a közoktatási minisztériumban 
1849-1859 	— bujdosás, emigráció Párizsban 
1856 	 — Poésies hongroises 

Les artistes (A művészek c. regénye) 
1860 	 Poésies 
1861,1865, 1869 — három ciklusban a kulai kerület követe az 

országgyűlésen 
1861-1869 	— igazgató a szabadkai gimnáziumban 
1861 - 	— Párisi emlékek 2 kiadás 
1862 	 Egyházi beszédek 
1863 	 Hiador költői művei 
1864 	 — A magyar irodalom története I—II. 
1865 	 Nagy Sándor 
1866 	 Künn és Honn, Honn és Künn 

A törvénytelen vér c. dráma bemutatása Szabadkán 
1869 	 — fölmondja igazgatói állását 
1871 	 — áttér a református hitre 

a Közvélemény c. lap alapítása 
Hiador ujabb költeményei 

1873 	 — Jámbor Pál munkái I—II. 
rendes tanár, s még ugyanebben az évben igazgató a 
szabadkai gimnáziumban 

1876 	 — Mesék az ifjúság számára 
1880 	 — Koszorú 
1880-1883 	Hiador — Jámbor Pál művei (27 füzet) 
1882 	 — nyugdíjazása 
1897. ápr. 14. 	— halála 
1897 	 — Paks város emléktáblát készíttet 
1907 	 — Szabadka emlékművet állíttat 

A kronológia, amelyet a Jámbor Pál Társaság 1988. évi tájkoztatójából vettünk át, s 
néhány helyen pontosítottunk, Csonka Ferenc Hiador c. tanulmánya alapján készült. 
A dőlt betűkkel aláhúzottak Jámbor Pál művei. Megjegyzésünk: Szabadka csakugyan 
szándékozott emlékművet állítania költő  emlékére, de erre sem 1907-ben, sem kés őbb 
nem került sor. 
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MAGYAR LÁSZLÓ 

LEVÉLTÁRI SÉTA AZ „APOSZTATA" HIADORRAL 

Az idén ünnepeljük Jámbor Pál l  író és költő  halálának 100. évfordulóját. Pak-
son született, de élt és alkotott Szabadkán. Már az 1840-es évek elején kápláni 
minősítésben vidékünkre - Óbecsére - veti a sors, ahol csakhamar felt űnik ver-
seivel. 

Első  versével Garay Regélőjében találkozhatunk. Utána a Honderű  című  
divatlap karolja fel költőnket, amelyben finomkodó és szentimentális költemé-
nyei jelennek meg. De Petrichevics Horváth Lázár, a lap szerkeszt ője a finom 
hangú Jámbor Pált szembeállította a „parasztos" Pet őfivel, ami csak ártott a 
pályakezdő  Jámbornak. 

Az 1840-es évek közepét ől főleg Hiador költő i álnéven, franciaországi buj-
dosása idején pedig Paul Durivage név alatt jelennek meg munkái. 

1859-ben segédlelkészként visszatér Hegyesre. De 1861-ben, mint a hatá-
rozati párt hívét a kulai kerület országgy űlési képviselővé választja. Még ez év-
ben a szabadkai gimnázium igazgatójává nevezik ki, ám 1867-71 között ismét a 
kulai kerület képviselője. 1871-ben kilépett az egyházi rendb ől és nyugalomba 
vonulásáig a szabadkai gimnázium igazgatója. 1897. április 14-én tüd ővizenyő  
okozta halálát (anyakönyvi szám 607; az író lakhelye: Szabadka, I. Vermes Gá-
bor-ház, ma Matko Vuković  u. 1.). 

Mielőtt elkezdenénk levéltári sétánkat, elmondhatjuk, Hiadornak több je-
lentősebb műve éppen Szabadkán keletkezett, vagy legalábbis itt nyomtatták. 
Így a Párisi emlékek (I-II. köt., 1861); Egyházi beszédek (1862); Hiador költői 
művei (1863); Honn és Künn (költemények, 1866); Mesék az ifjúság számára 
(1876); Hiador - Jámbor Pál művei (1880-1883). A szabadkai lapokban is szá-
mos munkája jelent meg. 

Ezúttal nincs szándékunkban m űveinek méltatása, hanem - kissé szokatlan 
módon - igyekszünkJámbor Pálról egy ismertet ő  leltárt tanulmány formájában 
elkészíteni, hogy nyilvánosságra hozzuk az íróval kapcsolatos dokumentumo-
kat, amelyek a Szabadkai Történelmi Levéltárban lelhet ők fel. A gazdag irat-
anyagot időrendi sorrendben mutatjuk be azzal a céllal, hogy a helytörténeti 
kutatóknak, irodalomtörténészeknek stb. útmutatásul szolgáljon. 

Szabadka művelődési életében az 1861. évvel új korszak kezd ődik. Az al-
kotmányos év különösen a gimnázium életében hoz változást: az eddigi algim-
názium „főgymnasiummá emeltetik". Az intézet átszervezésével sokoldalúbb és 
rátermettebb nevel ők oktathatják az új nemzedéket. Azonban a f őgimnázium 
élén egy kiváló képességű  igazgató jelenléte elkerülhetetlen. És a szabadkai 
gimnázium megtalálta ezt Jámbor Pál személyében. 

Az író - ekkor r. k. segédlelkész és képvisel ő  -1861. szept. 13-án Kishegye-
sen megszövegezi pályázati kérvényét, amelyben igen kurtán - inkább odavetett 
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filozofikus gondolatokkal —.taglalja többek között a „lelkészet és nevelés"-t, az 
„ember és sorsá"-t. Életpályáról szó sincs a folyamodványban; a költ ői sorok 
magabiztosságról árulkodnak. 2  

És a közgyűlés 1861. szept. 23-án Jámbor Pált irodalmi érdemeiért egy-
hangúlag „felgymnasiumi igazgató tanárnak" megválasztatja évi 840 Ft alap-
fizetés és 200 Ft pótlék mellett. Majd utasítja a „tisztelend ő  Jámbor Pál urat 
(...) az érsek Úr O nagy Méltóságánál az egyház megyébüli elbocsájtását ma-
ga újtón mielébb eszközölni, s a nyert állomását itt helyt elfogadni szívesked-
j ék...' 

Jámbor Pál okt. 23-án átveszi elődjétől hivatalát és nov. 1-én délel ő tt tíz 
órakor a gimnázium kápolnájában ünnepélyes keretek között megtartja igazga-
tói székfoglaló beszédét, amelyre meghívja a város „tekintetes Bel- és Kültaná-
csát", valamint „e fő  iskola Kegyurát". 4  

A helytartótanács 1861. évi november 15-én, 55910 sz. leiratában helyben-
hagyja és megerősíti Jámbor Pált állásában. 5  • 

Az újdonsült igazgató végtelen lelkiismeretességgel végzi hivatását, szoros 
kapcsolatot tartva a hatósággal. Így 1862. márc. 7-én a polgármesternek jelenti, 
miszerint a német nyelv számára „egy új tanszék fölállítása fölösleges", mert 
annak előadása a jelenlegi tanárok által semmi nehézségbe nem ütközik. Err ől 
a körülményről a helytartótanácsot is értesíti. 6  

1862. máj. 31-én Jámbor Pál a polgármester felhívására megküldi a haszná-
latban levő  tankönyvek lajstromát.'  

Július 17-én meghívja a polgármestert és az iskolai bizottmányt a záróvizs-
gákra8; július 28-án pedig a .tanácsot is az évzáró ünnepélyre. 9  

November 18-án a számvevő  hivatal visszautasítja a „Gymnasium bevételi 
és kiadási naplóját", mivel annak „se naplói — se f őkönyvi formája nincsen", s ő t 
az igazgató aláírása is hiányzik. 1o. 

Jámbor november 24-én értesíti 11  a polgármestert a hiányzó tanár helyet-
tesítésével és az írószerek évi átalányával kapcsolatban. 

Verner Sándor a főgimnázium tanára közbejött súlyos betegsége folytán 
1863 márciusától huzamosabb id őre kényszerpihenőre tér. Jámbor Pál igazgató 
1863. márc. 10-én kéri 12  a polgármestert, miel őbb intézkedjen a német nyelv 
tanításáról a budapesti tanulmányi kerület kir. F őigazgatóságán „egy azonnal 
küldendő  supplens tanár ügyében". 

1863. márc. 20-án Jámbor Pál folyamodványb 13  a községtanácshoz a hiány-
zó tanár helyettesítése után járó díj megtérítéséért. 

Július 8-án meghívja 14  a polgármestert, valamint a községtanács bel- és 
kültagjait a záróvizsgákra. 

Július 27-én Jámbor bejelenti 15  a polgármesternél a Széchenyi ösztöndíjra 
ajánlott tanulók névsorát. A tanári kar Vidákovics Jen ő , Elek János, Mamuzsics 
Agoston, Stern Mór, Matkovics Bertalan, Kopp Tivadar, Szkenderovics István, 
Sztantics Jenő  tanulókra szavazott. — Majd Jámbor igazgató meghívja a község-
tanácsot az évzáró ünnepélyre. 

A m. kir. Helytartótanács 1863. febr. 17-i rendelete alapján az iskolai bizo-
nyítványok helyett „classificatio"-kat nyomtatnak. Jámbor erre augusztus 4-én 
kéri a nyomtatási költséget. 16  
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A szabadkai főgimnázium 1862/63-as évi ingóságába nyerhetünk betekin-
tést abból a számadásból, amelyet Jámbor 1863. nov. 4-én nyújtott be a polgár-
mesternek. 17  Ebből látható, hogy az intézet 367 forint és 7 krajcár összegben 
összesen 136 tankönyvet vásárolt. A számadáshoz mellékelt jegyzék néhány 
könyvritkaságról tanúskodik. Habár a f őgimnázium pénze a tanács határozata 
alapján csupán tankönyvekre fordítandó, Jámbor mégis igen nagy összeget köl-
tött írószerekre, világításra, bútorokra, fizikai szerekre és hivatalos eszközökre. 
Cselekedetét azzal magyarázza, hogy a tanácsi határozatról csak az iskolai év 
közepén értesült. Az ide csatolt ötvennyolc számla „Láttam Jámbor Pál gymn. 
igazgató" megjegyzésével láttamoztatott. 

Jámbor 1864. febr. 11-én a tanács kül- és beltagjait az els ő  félévi vizsgákra 
meghívja. 18  

A számvevőség 1864. ápr. 22-én jelenti 19  a tanácsnak, hogy Jámbor Pál 
igazgató számadását szabályosan végezte. 

Június 5-én Jámbor igazgató jelenti, 20  hogy Grosschmidt Ferenc tanári ál-
lását elfoglalta és havi illetménye kiutalható. 

Július 3-án a „tanévi közvizsgálatok"-ra a községtanácsot a tanári kar nevé-
ben meghívja. 21  

Tekintettel az új tanév közeledésére, Jámbor szeptember 6-án felkéri a pol-
gármestert, hogy méltóztassék az iskolahelyiségek, valamint a padok, asztalok, 
fogasok, tábla, ablak stb. javítása körül intézkedni. 22  

Miután a főgimnázium könyvtára az utóbbi években számos kötettel gya-
rapodott, Jámbor Pál dec. 10-én a gazdasági tanácsos felhatalmazását kéri egy 
könyvszekrény megrendelésére. 23  

1865. február 5-én a félévi vizsgákra meghívja a tanári kar nevében a köz-
ségtanácsot. 24  

Hogy Hiador az iskola apró-cseprő  foglalatossága mellett az irodalom m ű -
velésére is szakított idő t, bizonyítja a szabadkai főkapitány 1865. máj. 29-i jelen-
tése a tanácsnak: 25  „Az ide (...) zárt Hiador írta Nagy Sándor tragoedia öt felvo-
násban czímű  mű  darabot átolvasván, abban semmi ollyast nem találtam, mi a 
kiadást bármi tekintetb ől akadályozhatná, miértis azt nyomtatás alá bocsájtha-
tónak véleményezem". — Érdekes itt megemlíteni, hogy a nyomtatott tragédia 
főcíme alatt ez áll: „E nyomtatvány kéziratul tekinthet ő ; a fordítási jogot szerz ő  
magának fenntartja. A tisz. vidéki színigazgató urakat figyelmeztetem, ha darab-
jaim előadási jogát megakarják szerezni, egyenesen szerz őhöz forduljanak." 
Majd az előszó következik, amelyet Hiador az alábbi szép mondattal zár: „Va-
lóban sok bűn van a világon, de véleményem szerint egyik legnagyobb: a madár 
szárnyát elvágni". És a dátum: „Kelt Szabadkán 1865. máj. 1-én". 

A főkapitány július 18-án A milliomos lány című  háromfelvonásos vígjáté-
kát is kiadásra engedélyezi.2 6  

A főgimnázium természettani eszközeire szánt 300 Ft segélypénzt Jámbor 
1865. júl. 31-én kérvényezi a polgármesternél. 27  

Miután Mészáros Nándort a budai főgimnázimhoz kinevezték, Jámbor 
szept. 28-án felkéri 28  a polgármestert: „méltóztassék a philologiai tanszékre 
felsőbb osztályokban hováhamarább elrendelni a cs ődület kihirdetését". Majd 

408 



ismét a polgármesterhez fordul a helyettesítési díj kiutalása, valamint Major 
Menyhért hitszónok kinevezése tárgyában. 29  

Jámbor igazgató december elején beadvánnyal folyamodik a községtanács-
hoz,30  amelyben rendes évi fizetésén felül a pótdíj kiigazítását kéri. Azonban a 
300 F-t összeget a községtanács az elnökl ő  Flatt Endre polgármester érvelésére 
elutasítja, miután „Jámbor Pál úr (...) e város gymnasiumánál soha sem volt 
valóságos megerősített, hanem csak ideiglenes igazgató, és meger ősített igazga-
tó nem is lehet mindaddig, még a végleges alkalmazáshoz okvetlenül megkíván-
tató tanári vizsgát le nem teendi..." 

Jámbor Pál életében változás 1865 végén következik be, amikor ország-
gyűlési képviselővé választják. Távolléte idejére helyettesként Major Menyhér-
tet nevezik ki. Tulajdonképpen ez a körülmény játszott közre a Jámbor Pál 
személye körül kibontakozó vitában. Ugyanis Jámbor távozásakor a gimnázium 
főkönyvét és pénztárát is magával vitte Pestre, miután a helyettes igazgatót még 
ekkor nem választották meg. A közben kinevezett helyettes igazgató csak nehe-
zen tud kapcsolatot teremteni Jámborral. „Egy kincse van az embernek a föl-
dön, ső t a földön túl is kíséri; s ez: a becsület", kezdi 1866. jan. 30-i keltezés ű  
levelét Jámbor. 32  Ám gyorsan rátér a tárgyra: „Hogy mily pontos s hibátlan volt 
igazgatásom alatt a gymnasium pénztárának kezelése: mutatják négy évi hely-
benhagyott számadásaim; annál érzékenyebben esik tehát mindazon nyugtalaní-
tó hír, mely e tekintetben hozzám érkezik". Majd kimutatja a pénztár állapotát 
és befejezésül kéri a községtanácsot: „... négy évi fáradságaimért jutalmul ne-
vemre legalább homályt ejteni ne engedjen". — Közben Major Menyhért értesí-
ti33  a községtanácsot, hogy ő  egészen nemis érti Jámbor panaszos hangú levelét, 
de hozzáteszi: „... helyén van e az intézet készpénzének részletesen szakonkinti 
nyugtákbani átadása?" Tudniillik ez id ő  alatt Jámbor négy ízben leküldött 309 
forintot a gimnázium legszükségesebb kiadásainak fedezésére. 

A tanári kar is értesül az ügyr ől. És a tantestületi ülés minden tagja körme-
szakadtáig védi az „igazgató úrnak lelkiismeretes s ő t gyakran túlságosan óvatos 
eljárását a gymnasium pénzügyeiben..." 34  A rendkívüli tanári értekezlet határo-
zatait éppen a helyettes igazgató írja alá, amelyet a községtanácshoz is eljuttat-
nak. Az pedig február 20-án részletesen beszámol az egész ügyr ő l a helytartóta-
nácsnak és arra kéri utóbbit, hogy Jámbor Pál igazgatót és országgy űlési képvi-
selő t „oda utasítani kegyeskedjék, hogy ő  a helybeli gymnasium pénztárát az 
összes számadásokkal együtt további kezelés végett kinevezett utóda Major 
Menyhért helyettes igazgatónak haladék nélkül adja át." — A helytartótanács 
rövid leirattal válaszol: 3  előbb a városi tanács szíveskedjék felszólítani Jám-
bort, és ha az netán eredménytelenül végz ődne, csak akkor intézhet ő  az ügy 
főhatóságilag az országos főkormányszék közbenjárásával. — A községtanács 
március 17-én megfogalmazza a felszólítást: április 15-i határid ővel Jámbor kö-
teles átadni utódjának számadásokkal együtt a pénztárt. 36  

Ám a községtanácsnak — immár másodszor — Jámbor egyéb ügyér ő l is dön-
tenie kellett: nevezetesen az igazgatói pótdíjjal kapcsolatban. Tudniillik az igaz-
gató megküldi a tankerületi fő igazgatóság válaszát, de a községtanács — éppen 
ennek alapján — állítja, hogy a kérdéses ügyben els ő  fokú határozatot egyedül a 
községtanács hozhat, és ismét visszautasítja Jámbor érvelését. 37  
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Közben Major Menyhért helyettes igazgató 1866. április 12-én jelenti 38  a 
községtanácsnak, hogy Jámbor Pál igazgatótól a f őgimnázium pénztárát Szti-
pics Kristóf tanácsnok elnöksége mellett három tanárjelenlétében április 7-én 
vette át. 

Így zárult a Jámbor Pál körüli huzavona. 
1866. júl. 2-án Jámbor jelenti 39  a községtanácsnak— miután az országgy űlés 

elnapoltatott — igazgatói állását újra elfoglalni óhajtja. 
A magy. kir. belügyminiszter értesíti 40  Flatt Endre szabadkai polgármes-

tert, hogy Jámbor Pál országgyűlési képviselőnek Német- és Franciaországba 
egy évre szóló útlevelet engedélyezett. 

Kula mezőváros elöljárósága 1867. május 12-én Jámbor Pál részére hivata-
los levelet küld, 41  amelyet a szabadkai városi tanács május 15-én kikézbesít. 

Major Menyhért 1867. szept. 28-án lemondott helyettes igazgatói állásáról, 
helyette a városi közgyűlés okt. 11-én Franki István tanárt választja meg. 42  1868. 
aug. 2-án Franki értesíti 43  Lénárd Máté polgármestert, hogy Jámbor Pál igazga-
tót a közoktatásügyi minisztérium felmentette „a szabályszer ű  tanári vizsgálat 
letétele alól". 

Ámde Jámbor 1869. ápr. 10-én általános megrökönyödésre bejelenti, 44  

hogy ismét országos képviselóvé választották és ennélfogva kéri a közgy űlést az 
újabb helyettes igazgató gondoskodásáról. Mielőtt a közgyűlés döntene, meg-
hallgatja az iskolai bizottság véleményét is. 45  Az hosszan fejtegeti, hogy mit is 
jelenthet egy igazgató az intézet életében, majd megjegyzi: „Bizonnyára ekkép 
vélekedett az 1861 ik évi közgyűlés is, midőn Jámbor Pál urat irodalmi érdemei 
után az általa alapított főgymnasium élére meghívta (...). Átiratából azonban azt 
látja a bizottmány: hogy Jámbor Pál igazgató úr ismét három évig kíván az inté-
zettő l távol maradni (...). Minél fogva azon cél, melyet a város tehetségeinek 
megnyerése által kívánt elérni, épen nem teljesül..." És választhat Jámbor: a 
politikai és „tanpálya" közül. 

A közgyűlés levélben felszólítja végleges elhatározásáról. Jámbor azonban 
szept. 9-én magánlevélben Lénárd Máténak válaszol. 46  Többek között így: 

„Talán tudod hogy a jankováczi lelkészi állomás megürült; felszólítottak 
onnan hogy nyilatkozzam vajjon elfogadnám-e? 

Kérelmem abban központosul: várjatok addig míg ez ügy eld ől. 
A nevelés ügye ép oly fontos előttem mint a képvisel ői állomás; mind a 

kettő  a nép bizalmának ajándéka. Egyiket sem lehet könnyelm űen visszautasí-
tanom. Bízzátok belátásomra! Saját érdekeimet mindig alárendeltem a közér-
deknek." 

A magánlevél azonban nem marad magánügy! Nyilvánosságra hozzák az 
iskolai bizottmány szept. 27-i ülésén. Az ülés részvevőinek körében általános 
felháborodást vált ki az a tény, hogy „Jámbor Pál úr nem találta a közgy űlést 
érdemesnek arra, hogy nyilatkozatát a közgy űléshez intézze; azon közgy űléshez, 
mely őt évek előtt alárendelt kápláni helyzetéb ől az igazgatói díszes állomásra 
emelte; — de még sajátságosabbnak találta a bizottmány ns. Jámbor Pál úr azon 
kivánatát: hogy ót a város mint igazgatót legalább addig fizesse míg plébániát 
kap (...). Most azonban úgy látja a bizottmány, hogy egy oly igazgatója van kit 
évek óta fizet; de intézetében m űködése nyomát nem láthatja." 
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És Jámbor 1869. okt. 14-én hosszabb levélben leköszön igazgatói állásá-
ról.47  Többek között elmondja, hogy m űködése idején szép reményeinek egy 
része „a mostoha viszonyok és egyéni er ő  korlátoltsága" miatt füstbe ment, ám 
mégis úgy érzi, lelkiismeretesen végezte feladatát, amelyet majd csak a jöv ő  fog 
igazolni. Azonban most a két nemes hivatás közül választani veszteség nélkül 
nem lehet. „De miután választani kell, én a képvisel őséget választom, annál 
inkább, mert a nevelésügy felvirágzása is azon törvényekt ől függ, melyeket most 
alkotunk (...). Én ezentúl sem szűnök meg a szabadkai ifjúságnak barátja lenni.' 48  

Közben nov. 25-én a közgyűlés meghozta végleges döntését: rendes igazga-
tónak Frankl Istvánt választja. A volt igazgató pedig csak adóhátralékáról hallat 
olykor. 

1873. márc. 8-án Jámbor Pál lelkesedéssel fogadja 49  a közgyűlés február 
27-i döntését, 50  amiért ő t a város ismét kebelébe zárja és „minden el ő leges pá-
lyázat mellőzésével (...) a classica philologiai tanszék" rendes tanári állására 
meghívja. A vallás - és közoktatási minisztérium a határozatot ápr. 14 -én meg-
erősíti. 1  De már szept. 25-én — Héjja Endre távozásával — 40 szavazati többség-
gel Jámbort újra isazgatóvá választják 52  és a minisztérium október 7 -én jóvá-
hagyja a döntést 5  Ugyanekkor meger ősíti tanári állásában a Jámbor helyébe 
lépett Sziebenburger Károlyt, aki kés őbb olyan jelentős szerepet játszik a város 
művelődési életében. 

Jámbor Pál ismét elfoglalja az igazgatói széket és újra róla a nevelés görön-
gyös útját. Mindezt — amint azt igazgatói folyamodványában 34  is kihangsúlyoz-
ta — főleg a tanulóifjúság érdekében cselekszi és fontos erkölcsi kötelességének 
tartja. 

1873. szept. 28-án, okt. 10-én és okt. 22-én a két tanári állás után járó he-
lyettesítési díjat, valamint a pályázat kiírását sürgeti a tanácsnál. 55  Ugyanis a 
tanári kar túlterheltsége következtében „az iskolai gyakorlatok lelkiismeretes 
átvizsgálása csaknem lehetetlen". 

Jámbor Pál 1874. jan. 24-én jelenti a polgármesternek, hogy a városi köz-
gyűlésen alaptalanul vádolták Farkas Antal tanárt, mivel iskolai kötelességét 
maradéktalanul teljesíti. 56  

A magyar határőrvidéki tankerület kir. fő igazgatóság rendeletére hivatkoz-
va Jámbor 1875. dec. 5-én kéri 300 Ft igazgatói lakbérilletményét. 57  

1875. aug. 3-án Jámbor igazgató felszólítja a gazdasági tanácsot, hogy az 5. 
osztály tantermét természettani szertárrá alakítsák át, mivel a jelenlegi szertár-
helyiség szűkös.58  

1875. dec. 12-én az igazgató tudósítja a gazdasági tanácsot, hogy a mellékelt 
jegyzéken feltüntetett könyvek nem megánhasználatra, hanem a f őgimnázium 
könyvtára részére szükségesek. 59  

1877 júniusában meghívja az évzáró vizsgákra a törvényhatóság és tanügyi 
bizottság tagjait, valamint a képvisel ő -testületet. 6o  

A gazdasági tanács 1877. aug. 16-i határozata alapján Jámbor Pál megvá-
lasztásának napjától ez ideig összesen tizenkét év és kilenc hónap szolgálati 
idővel rendelkezik — nem számítva képvisel ői éveit. 61  

Október 13-án részletés kimutatást készít a beíratási díjakról és bemutatja 
a gazdasági tanácsnál. 62  
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November 25-én falitérképekért folyamodik a gazdasági tanácshoz. 63  

Jámbor 1878. ápr. 8-án bemutatja a Gazdasági tanácsnál a gimnázium részé-
re megrendelendő  folyóiratok jegyzékét. 4  

November 30-án Ausztriából rendel könyvet az iskola részére. 65  

A gimnázium tornatanárainak véleményét 1879. márc. 29-én tolmácsolja a 
gazdasági szakosztálynál, miután a tornaszerek közül a Spiesz-féle nagy rúdáll-
vány felette rossz állapotban van; életveszélyes rajta a gyakorlás. Ezenkívül a 
tornaudvar azonnali kitakarítását és súlyok megrendelését kérelmezi. 66  

Jámbor okt. 22-én sürgeti a gazdasági tanácsnál a Tárkányi Béla által ki-
adott korszerűbb nyelvezetű  Biblia megrendelését. 67  

1880. szept. 29-én a gimnázium „természetrajzi múzeum"-ának részére 
Jámbor néhány tárgy megrendelését kéri. 68  

A diákság egyházi énektanulásához nov. 4-én heged ű  megrendeléséért fo-
lyamodik.69  

Jámbor igazgató 1881. máj. 12-én a következ őket jelenti a közgyűlésnek: 
„Rég akartam egészségi szempontból hosszabb szabadságid őért folyamodni, de 
a gondjaimra bízott intézet érdekei óhajtásom kivitelében mindig gátoltak. 
Most azonban érezve a pihenés szükségét, teljes bizalommal kérem a tekintetes 
közgyűlést, hogy f. é. szeptember 1-t ől számítandó egy évi esetleg fél évi szabad-
ságidőt kegyesen engedélyezni méltóztassék". 70  Nem sokkal később, június 
2-án, Jámbor orvosi bizonyítványában egyebek között az alábbi olvasható: 
„... több ízben megvizsgáltatván, úgy találtam, hogy túlfeszített munkássága 
következtében beállott idegbántalma miatt legalább egy évi pihenésre van 
szüksége..." 

A szegedi tankerületi kir. fő igazgatóság 1881. szept. 19-én a fentieket ek-
képpen erősíti meg: „... tekintettel úgy nevezettnek teljesen megrendült egész-
ségi állapotára, előrehaladt korára, az irodalom terén országszerte elismert m ű -
ködésére, főleg pedig a nevelés-oktatás terén az ottani községi f őgymnasiumnál 
évek hosszú során át szerzett bokros érdemeire, valamint a kérdéses tanintézet-
nek népes s a nevelés-oktatás szempontjából minden lépten-nyomon éber el-
lenőrzést igénylő  voltára — a megérdemlett állandó nyugalomba behelyeztes-
sék."71  

Avallás és közoktatási magyar kir. miniszter 1882. jan. 30-i leiratában egye-
bek között arról értesíti Mukics János polgármestert, hogy Jámbor Pál nyugdí-
jaztatását addig valóban nem kell intézni, amíg maga nem kérelmezi. De ennek 
a folyó tanévben be kell következnie, mivel azt Jámbor eddigi munkája alapján 
igazán kiérdemelte. 72  

És rövid időn belül —1882. márc. 4-én — Jámbor kéri szabadságának meg-
hosszabbítását, valamint végleges nyugdíjaztatását, 73  amelyet a közgyűlés július 
28-án jóváhagy. 74  

Amikor aug. 30-án Haverda Mátyás világi tanárt rendes igazgatóvá választ-
ják, az elégedetlenség egyes pártok berkeiben csak még fokozódik. Tudniillik 
néhányan továbbra is a főgimnázium r. katolikus jellegét szerették volna meg-
hagyni, azaz r. k. szerzetesekre bízni a tanítást és a f őgimnáziumot a „kath." 
jelzővel megtartani. S őt a szegedi kir. fő igazgató 1883. jan. 26-án többek között 
az alábbiakról tudósítja a „F őmagasságú Bibornok — Érsek Ur"-at: „A gymnasi- 
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um évi programmja egész 1872/3. tanévig bezárólag mindig »városi kath. 
ffSgymn.« cím alatt jelent meg. Az 1873/4 tanév végén kiadott programmban 
maradt ki először a »kath.« jelző , s ugyanezen tanévben nyert az intézetnél al-
kalmazást az első  apostata tanár: Pottokár Endre. Vajjon nem esik-e ugyanezen 
időre Jámbor Pál igazgatónak apostasiája is?..." 74  — Nos, ehhez gyorsan hozzá-
fűzhetjük: Jámbor 1871-től már aposztata. 

Persze a több éven át tartó bonyolult ügyet még sokáig taglalhatnánk, ám 
az különösebben nem volt kihatással Hiador személyére. 

1893 májusában Mamusics Lázár polgármesternek nyilatkozik 75  a nyugal-
mazott igazgató a főgimnázium leltárával kapcsolatban. Elmondja, hogy igazga-
tósága idején a leltárt három példányban lemásoltatta és a rendtartás kedvéért 
abból egy-egy példányt a hatóság és könyvtár számára átadott, az eredeti pél-
dány pedig a főgimnáziumnál maradt. „Nem is hiszem, hogy ott valamely jelen-
tékeny hiány lehet, mert mindig buzgó szakférfiak kezelték a könyvtárt, el ő ttem, 
mint a ki nyolcz évig az országgy űlésen volt, természetesen több részlet ismeret-
len" — írja, majd nyilatkozatát Jámbor a következ ő  szavakkal fejezi be: „Most 
midőn betegségem olykor súlyosbodni érzem, kérem a tekintetes Polgármester 
urat, kegyeskedjék a városi hatóság részér ő l egy biztost és Iványi István könyv-
tárnokot megbízni, hogy Haverda Mátyás igazgató úrnak az eredeti leltárt átad-
hassam." 

A tanács május 27-i ülésén intézkedett az üggyel kapcsolatban. 76  

Pár évvel később —1897. ápr. 15-én — a város árvaszéke a következ ő  rövid 
jelentést küldi a városi tanácshoz: 

„Tekintetes városi Tanács! 
Szabadkán 

Jámbor Pál nyug. gymnasiumi igazgató, az ide (...) alatt csatolt haláleset 
felvételi ívbő l kitűnőleg folyóévi ápril hó 14-én elhunyván, minthogy az elhunyt 
a városi házipénztárból nyugdíjt élvezett, annak beszüntetése iránt intézkedni 
méltóztassék. 

Szabadkán 1897 évi Ápril hó 25 én 
Pertich 

árv. elnök 
Szarajlics Tivadar 

árv. jegyző"77  

Eltávozott tehát Jámbor Pál — Hiador, akit hosszú évek során Szabadka 
annyira szívébe zárt és aki nem egyszer kinyilvánította a város iránti szeretetét 
és megbecsülését. 

Már okt. 3-án Jámbor Pál hagyatékának örököse — Németh Móric — egye-
bek között a következő  ajánlattal fordul a tanácshoz: „Jámbor Pálnak, az elvh ű  
hazafinak, a jeles költőnek, a szabadkai főgymnasium sok éven át volt igazgató-
jának emlékét a város közönsége méltóbban meg nem örökíthetné, mintha a 
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boldogultnak könyvtárát megvásárolva azt, akár a f őgymnasiumi, akár a köz-
könyvtárba mint Jámbor Pál könyvtára czímen kezeltetné". 78  

A tanács a Haverda Mátyás, Franki István és Sziebenburger Károly taná-
rokból álló bizottságot jelöli ki a könyvtár átvizsgálására, akik csakhamar elké-
szítik a 405 db könyv jegyzékét és értékét -- a költ ő  „400 szóból" álló kéziratával 
együtt — 400 Ft összegre becsülik fe1. 79  És a város a közkönyvtár részére megvá-
sárolja a hagyatékot. 

De még Jámbor halálának évében — Haverda Mátyás f őgimn. igazgató és 
Loósz István főgimn. tanár kezdeményezésére — megalakul a „Jámbor-síremlék 
végrehajtó bizottsága". Gy űjtőívet nyomtatnak, amelyen hosszan méltatják ön-
zetlen, a semmiféle anyagi elismerésben nem részesült költ ő  és író munkásságát. 
Éppen ezért hála jeléül megérdemelné, hogy porai fölött érdemeihez méltó sír-
emlék álljon. 

A végső  befejezés még 1906-ban is várat magára, amikor is dr. Reisner 
Lajos th. bizottsági tag felújítja a dolgot és terjedelmes beadvánnyal fordul a 
hatósághoz.80  Elmondja, hogy a síremlékre közadakozásból eddig 1464 korona 
és 71 fillér gyűlt össze, amely ez idő  szerint Kosztolányi Árpád főgimn. igazgató 
őrizete alatt van. Igyekezni kellene a költ ő  halálának tízéves évfordulójára egy 
művészi értékű  síremléket felállítani. Továbbá indítványozza, hogy a tanács lép-
jen érintkezésbe Németh Móric paksi lakossal — néh. Jámbor Pál örökösével — 
műveinek kiadása tárgyában. Az ebb ől befolyó jövedelmet irodalmi alapítvány 
avagy ösztöndíj létesítésére fordítaná a város. — A törvényhatósági bizottság 
felkéri Haverda Mátyás nyug. f őgimn. igazgatót a síremlékre befolyt összeg be-
szolgáltatására, ám az indítvány többi részével kapcsolatban annyi megjegyzése 
lenne, hogy Jámbor irodalmi hagyatékának kiadási joga nem látszik elég jöve-
delmezőnek.81  

Haverda Mátyás a síremlék végrehajtó bizottság megbízásából 1907. febr. 
16-án tisztelettel jelenti, hogy a kérdéses pénzösszeget átadta és egyben felhívja 
a tanács figyelmét — okvetlenül forduljon Telcs Ede hírneves szobrászhoz 82  a 
síremlék elkészítése ügyében. Ez annál is id őszerűbb, mivel a szobrász Koszto-
lányi Árpáddal folytatott beszélgetésekor örömmel nyilatkozott, hogy a sírem-
léket — a város iránt érzett hálából és Jámbor iránti kegyeletb ő l — minden haszon 
nélkül elkészíti. 83  

A tanács terjedelmesebb levélben most arra kéri a szobrászt, részleteseb-
ben számoljon be szándékáról, majd — mint lehet őséget megemlíti, hogy az em-
lékmű  nemcsak síremlékként létesíthet ő , hanem esetleg a főgimnázium előcsar-
nokában is elhelyezhet ő  lenne. 

Telcs Ede 1907. ápr. 6-án válaszlevelében arról értesíti a polgármestert, 
hogy a legnagyobb örömmel hajlandó Jámbor Pál síremlékét elkészíteni — és 
annak vázlatát még az idén egy vegyes bíráló bizottság el ő tt bemutatni. De előbb 
— már a közeljövőben helyszíni szemlét is tart. 84  

Június 16-án a tanács értesíti a szobrászt, hogy érkezésének idejét — annak 
idején — feltétlenül közölje. 85  
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És ezzel elhomályosulnak a további levéltári nyomok. Hiador személye las-
san-lassan feledésbe merült... 

Tanulmányunkban igyekeztünk a Szabadkai Történelmi Levéltárban fel-
lelhető  Jámbor Pállal kapcsolatos iratokat minél átfogóbban bemutatni. Az ok-
mányok ilyenfajta mozaikjából részben összerakható az író személyének miben-
léte, meg-megújuló küszködéssel teli élete. 

Természetesen — Jámbor esetében — az alaposabb levéltári kutatással 
összefonódna a gimnázium egészének feldolgozása is. 

Itt azonban néhány dologra mégis ki kell térnünk. Nevezetesen a szabadkai 
gimnáziumban hatóságilag létesített iskolai börtönnel kapcsolatban. Ez a körül-
mény annál is érdekesebb, mivel annak felállítását — a tanári kar sugalmazásá-
ra — éppen Jámbor Pál kérelmezi 1865. június 12-én. 86  

Scultety János építész-felügyel ő  azután dec. 28-án jelenti a községtanács-
nak, hogy a gimnáziumban a volt éléskamrából „a városi közm űvesek által, akik 
is egy nagyobb ablaknak kitörésse — azt vasrosztélyal meger ősítéssével — és egy 
vas kementzének alkalmazása által fegyszoba készítetett. Azon fegyszoba okto-
ber hoban használatul átt adatott." 87  

Ez a tény kétségkívül a sötét középkort idézi emlékezetünkbe. Tudjuk, 
hogy akkor a testi fenyítések divatoztak és egyes iskolák címerében a könyv 
mellett a virgács is ott díszelgett. 

A pedagógiában a börtönnevelést már bizonyos hagyományok el őzték meg 
Magyarországon. Hollandiában már a•16. század végén kialakulhatott. A bör-
tönnevelés kés őbb bizonyos rendszabályok alapján javító-nevel ő  célzattal újjá-
szerveződik. Így aztán — mára 19. században — kifejl ődhetett a kriminél-pedagó-
gia stb. 

Habár a büntetés és nevelés már a régi id őktő l bizonyos összefüggésben 
állnak egymással, a szabadkai gimnázium esetében általában mégsem fizikai 
büntetésről beszélhetünk. Cél itt is inkább a fogvatartottakat javító-nevel ő  
módszerrel helyes útra téríteni és a káros tulajdonságoktól megszabadítani. 
Ezek után érdekes lenne fényt deríteni Bácskában az iskolai börtönnevelés tör-
ténetére. E téren Szabadka bizonyára úttör ő  szerepet játszik. 

A másik dolog, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül: Jámbor viszonya 
az ifjúsághoz. Ezt többször joggal is hangsúlyozza. Hiszen az 1870-es évek-
ben a Szabadkai Irodalmi Kör megalakításának egyik kezdeményez ője, majd 
1878-ban annak tiszteletbeli elnöke. A szabadkai tanulóifjúságot nagy oda-
adással, önzetlenül nevelte és sokévi képvisel ősége is tulajdonképpen e célt 
szolgálta. 

Bori Imre az író jelentőségét egyebek között így méltatja: „Hiador — Jám-
bor Pál — irodalomtörténetet is írt, nevét azonban útirajzain kívül els ősorban az 
őrzi, hogy meggyőzte Arany Jánost, aki Madách Imre m űvét, Az ember tragé-
diáját „a Faust gyönge utánzásának tartotta", hogy ismét vegye kezébe a kézira-
tot, ami után Az ember tragédiáját „úgy concepcióban, mint compositioban igen 
jeles műnek" minősítette. (Bori Imre:A jugoszláviai magyar irodalom rövid tör-
ténete. Újvidék, 1993. 339.) 

Már csak ezért is kell az utókornak az író iránt nagyobb megbecsüléssel 
viszonyulnia. 
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JEGYZETEK 

Jámbor Pál Pakson született 1821. jan. 16-án és Szabadkán halt meg 1897. ápr. 14-én. 

Szabadkai Történelmi Levéltár (A továbbiakban: Levéltár), Városi tanács 524/kgy. 
1861 

3. U.O. 

4 ' Levéltár, Városi tanács 2279/polg. 1861 
s. Levéltár, Városi tanács 11637/1883, I 215/1899 

6 ' Levéltár, Városi tanács 943/polg. 1862 

Levéltár, Városi tanács 2568/polg. 1862 

Levéltár, Városi tanács 3465/polg. 1862 

9 ' Levéltár, Városi tanács 3702/polg. 1862 
lo- Levéltár, Városi tanács 3917/polg. 1862 
11 . Levéltár, Városi tanács 6219/polg. 1862 

Levéltár, Városi tanács 1177/polg. 1863 

Levéltár, Városi tanács 1323/polg. 1863 

Levéltár, Városi tanács 3211/polg. 1863 

Levéltár, Városi tanács 3583/polg. 1863 

Levéltár, Városi tanács 3733/polg. 1863 

Levéltár, Városi tanács 5277/polg. 1863 

Levéltár, Városi tanács 751/polg. 1864 

Levéltár, Városi tanács 2152/polg. 1864 

Levéltár, Városi tanács 3052/polg. 1864 
21 ' Levéltár, Városi tanács 3453/polg. 1864 

Levéltár, Városi tanács 4549/polg. 1864 

Levéltár, Városi tanács 615 1/polg. 1864 
24 ' Levéltár, Városi tanács 710/polg. 1865 

Levéltár, Városi tanács 2781/polg. 1865 

Levéltár, Városi tanács 3686/polg. 1865 

Levéltár, Városi tanács 3918/polg. 1865 

Levéltár, Városi tanács 5069/polg. 1865 

Levéltár, Városi tanács 5611/polg. 1865 

Levéltár, Városi tanács 6282/polg. 1865 

UO. 

Levéltár, Városi tanács 569/polg. 1866 

Levéltár, Városi tanács 779/polg, .,1866 
34' Levéltár, Városi tanács 885/polg. 1866 
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35' Levéltár, Városi tanács 1206/polg. 1866 

UO. 

Levéltár, Városi tanács 1246/polg. 1866 

Levéltár, Városi tanács 1860/polg. 1866 
39' Levéltár, Városi tanács 3280/polg. 1866 

Levéltár, Városi tanács 2182/polg. 1867 

Levéltár, Városi tanács 2397/polg. 1867 

Levéltár, Városi tanács, jk. 155 sz./polg. 1867 

Levéltár, Városi tanács 3734/polg. 1868 
44' Levéltár, Városi tanács 1769/polg. 1869 
4s. Uo. 
46. Uo. 
47' Levéltár, Városi tanács 5391/polg. 1869 
48. Levéltár, Városi tanács 285/polg. 1871 
49' Levéltár, Városi tanács 1140/polg. 1873 

Levéltár, Városi tanács 1894/polg. 1873 

Levéltár, Városi tanács 1894/polg. 1873 

Levéltár, Városi tanács 4350/polg. 1873 

Levéltár, Városi tanács 5125/polg. 1873 
54' Levéltár, uo. 

Levéltár, Városi tanács 4863, 5067, 5306/polg. 1873 

Levéltár, Városi tanács 445/polg. 1874 

57'  Levéltár, Városi tanács 7766/polg. 1875 
58. Levéltár, Városi tanács 2045/polg. 1876 
59' Levéltár, Városi tanács 2082/polg. 1876 

Levéltár, Városi tanács 4390/polg. 1877 

Levéltár, Városi tanács 10192/polg. 1877 

Levéltár, Városi tanács 7992/polg. 1877 

Levéltár, Városi tanács 9404/polg. 1877 

Levéltár, Városi tanács 3017/polg. 1878 

Levéltár, Városi tanács 10234/polg. 1878 
66 ' Levéltár, Városi tanács 2798/, 5434/polg. 1879 • 

Levéltár, Városi tanács 8258/polg. 1879 

Levéltár, Városi tanács 7890/polg. 1880 

Levéltár, Városi tanács 8999/polg. 1880 

Levéltár, Városi tanács 4865/polg. 1881 

Levéltár, Városi tanács 8366/polg. 1881 
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72 . Levéltár, Városi tanács 1038, 2272, 5559, 7995/polg. 1882 

Levéltár, Városi tanács 5904/polg. 1882 

Levéltár, Városi tanács I. 215/1899 

Levéltár, Városi tanács II. 77/1893 

Levéltár, uo. 

Levéltár, Városi tanács IV. 399/1897 

Levéltár, Városi tanács II. 228/1897 

Uo. 

Levéltár, Városi tanács II. 405/1906, 26943 

Levéltár, Városi tanács II. 405/1906, 0659 

Telcs Ede (1872-1948) az elemi iskolát és a gimnázium alsó osztályait Szabadkán 
végezte. 

Levéltár, Városi tanács II. 405/1906, 3859 

Levéltár, Városi tanács II. 405/1906, 8302 

Levéltár, Városi tanács II. 405/1906, 12151 
86' Levéltár, Városi tanács 3203/polg. 1865 
87. Levéltár, Városi tanács 6704/polg. 1865 

MELLÉKLEET 

Jámbor Pál folyamodványa szabadságának meghosszabbításáért, illető leg 
végleges nyugdíjazásáért: 

„Tekintetes Közgyűlés! 

Van szerencsém hivatalosan jelenteni, miszerint szabadságid őm f. é. febr. 
28-án letelvén, a legmélyebb hálaérzettel, a képvisel ő  testület iránt, igazgatói 
hivatalomat újra hajlandó vagyok elfoglalni. 

Azonban egy nehézség forog fenn. 
Ugyanis tanszékem elfoglalása az egész évre megállapított leckerend teljes 

fölforgatását vonná maga után; azonfelül egésségem annyira nem javult még, 
hogy a helyettes tanár által el őadott külön nemű  tárgyakat átvehessem. 

Ennélfogva kérem a tekintetes képvisel ő  testületet az ide mellékelt orvosi 
bizonyítvány alapján, méltoztassék szabadság id őmet augustus végeig meg-
hosszabítani, a jövő  tanévre pedig — tekintve 1861-t ől tett igazgatói szolgálato-
mat — fizetésem három negyed részével, vagy is ezer ötszáz forinttal kegyesen 
nyugdíjazni. 

Mi az időközben érkezett n. mélt. ministeri leiratot illeti, egyes kifejezése-
ire odafönn magyarázatot kérni kötelességemnek tartom; a képvisel ő  testület-
nek pedig a leirattal szemben követett hazafias eljárásaért — mi pályám édes 
jutalma s egyszersmind szebb emlékeim közé fog örökké tartozni — a legmélyebb 
köszönetem nyilvánítom. 
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Midőn kérvényemet teljes bizodalommal a tekintetes képvisel ő  testület ha-
zafias pártfogásába ajánlanám, legmélyebb tisztelettel maradok a tekintetes 
Köžgyű lésnek 

Kelt Szabadkán 	 alázatos szolgája 
1882 mart. 4 
	

Jámbor Pál 
főgymnaziumi igazgató 

Jámbor Pál nyug. főgimnáziumi igazgató jelentése a főgimnáziumi könyv-
tár leltárának ügyében: 

„Tekintetes Mamusics Lázár polgármester úrnak. 

Nyilatkozat. 

Igazgató koromban a szabadkai f őgymnazium leltárát három példányban 
lemásoltattam és a rendtartás végett egyet a város, egyet a könyvtár számára 
átadtam, a harmadik, az eredeti példány az igazgatónál maradt. Az ujjon beszer-
zett könyveket s ajándékpéldányokat az évi értesít őben nyilvánosságban tartot-
tam és ez szolgált a könyvtár alapjául és állandó naplójául. 

Midőn nyugalomba léptem, Mukics János volt polgármester fölhívására, 
Vojnics Nándor hely. igazgatónak azonnal átadtam a gymnazium pecsétét, le-
véltárat és a hivatalos irományokat a nálam lev ő  könyvekkel együtt. 

Haverda Mátyás igazgató megválasztása után fölkerestem ő t hivatalos he-
lyiségében a leltár átadása végett, de ő  úgy nyilatkozott, hogy addig át nem ve-
heti, míg felülrő l meg nem erősítik. 

A megerősítés azonban sokáig késvén, közbe jött súlyos betegségem, miál-
tal az ügy mulasztást szenvedett. Különben saját igazolásomra ki kell nyilatkoz-
tatnom, hogy én elődömtő l nem vettem át könyvtárt csak leltárt, mint ezt a vá-
rosi hatósághoz átküldött jegyzőkönyvi aláírásom mutatja, mert a mint Héjja 
Endre a természettani szertárt át adta, a könyvtárra kerülvén a sor: „ez még két 
napig legalább eltart, szólt, nekem pedig rendeletemnél fogva holnap mennem 
kell." Ekkora könyvtárnokhoz fordultam e szavakkal: „ha a könyvtárnok jót áll 
értte." Haverda Mátyás jót állt. 

Nem is hiszem, hogy ott valamely jelentékeny hiány lehet, mert mindig 
buzgó szakférfiak kezelték a könyvtárt, el ő ttem, mint a ki nyolcz évig az ország-
gyűlésen volt, természetesen több részlet ismeretlen. 

Most midőn betegségem olykor sulyosbodni érzem, kérem a tekintetes Pol-
gármester urat, kegyeskedjék a városi hatóság részér ől egy biztost és Iványi Ist-
ván könyvtárnokot megbízni, hogy Haverda Mátyás igazgató urnak az eredeti 
leltárt átadhassam. 

Kelt Szabadkán 	 Tisztelettel 
1893 május 	 Jámbor Pál 

nyugalmazott igazgató." 
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TONCS GUSZTÁV 

JÁMBOR PÁL*  
(1821-1897) 

1897. április 16-án délelő tt a Szabadka városi főgimnázium régi — ma már lebon-
tott — épületének csarnokából nagyszámú gyászoló közönség kísérte végs ő  útjá-
ra Jámbor Pált, a gimnázium egykori igazgatóját, a költ őt, írói nevén Hiadort. 
Örök pihenőre tért egy hosszú élet után, mely egyfel ől hírnév, öröm, elégedett-
ség, büszkeség, előretörekvés és reménykedés, másfel ől szegénység, feledtetés, 
néma visszavonulás, lemondás és szenvedések jegyében folyt le. Jámbornak ma-
gas céljai voltak; önmagáról és az életr ől ragyogó álmokat álmodott, csakhogy 
álmai elérhetetlen távolságban lebegtek, és ő  a küzdelemben, melyet értük foly-
tatott, elbukott, szinte tragikai sorsban részesült. Pedig tehetséges, munkás, me-
legszívű, az irodalomért rajongó ember volt, aki megérdemli, hogy elismeréssel 
gondoljunk rá, s néhány vonással magunk elé állítsuk költ ői képét, jóságos egyé-
niségét, bánatosan szomorú történetét. 

Jámbor a papi pályára lépett s 1848 elején a kalocsai egyházmegyében, Jan-
kovácon — ma Jánoshalma — csendes és jövedelmez ő  plébániára tett szert, ahol 
boldogan élhetett volna, ha vágyait az egyházi élet ki tudta volna elégíteni. Csak-
hogy Jámbor pap lett mélyebb hajlam nélkül, s bár a vallási érzést, mint az 
emberi természet egyik legnemesebb virágát, szívében mindig ápolta, a világi 
hajlamok is erősen gyökereztek lelkében. Azonfelül papságának els ő  éveiben, 
Óbecsén, olyan filozófiai tanokkal ismerkedett meg, amelyek lelkének a nyugal-
mát egészen fölzavarták. Tiedge német költő  Uraniájának olvasása és fordítása 
közben kételkedővé lett; ennek hatása alatt a vallási kérdéseket szabadon vizs-
gálta, kétségbe vonta a halhatatlanság és ezzel együtt a síron túl való jutalom és 
büntetés eszméjének az igazságát. Nyugtalan agyában hányta-vetette a gyötr ő  
kérdést: Mi igaz a vallás misztériumaiból? Vajon az csakugyan maga-e a teljes 
igazság, mely minden dolognak a kezdete és vége, s az emberi boldogságnak 
egyetlen szilárd alapja? Jámbor erős megpróbáltatásokon ment keresztül. A 
kétely árnyai feje fölött borongtak. Így gyötr ődött hosszú id őkön át, mígnem 
végre nyugalmat talált: szíve megnyílt az orgonahangoknak, lelkében gy őzött 
a vallásos érzés, a misztérium és ő  arra az eredményre jutott, hogy „a hamleti 
árny csak köd, mert csak egy igazság van: a szeretet, és csak egy élet: az isten 
félelme". 

De azért világi hajlamai kés őbb is ellentétbe jutottak az egyházi kívánal-
makkal. A fegyelem neki korlát volt. A szabadságot tartotta az élet legnagyobb 
kincsének, melyet semmi másért a világon nem áldozott volna föl. A szabadsá-
gért képes volt nélkülözni, ső t nyomorogni, s végelemzésben szabadságvágyából 

Emlékbeszéd. Elhangzott a Szabadkai Szabad Líceum Jámbor Pál-ünnepélyén, 1910. 
április 24-én. 
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következett, hogy egyházával meghasonlott, a papi ruhát levetette s mint világi 
ember élt körülbelül negyedszázadon át egészen élete utolsó napjáig. 

Szabadságszeretetéhez bizonyos naivság csatlakozott: tiszta érzésmód, be-
csületes szándék, jóságos szív, mely minden szenvedés és nyomor láttára megin-
dult, tapasztalatlan Őszinteség és gyakorlatiatlanság. Bajainak nagy része, példá-
ul önkéntes emigrációja, a magyar íróktól való eltávolodása, anyagi zavarai, le-
vegőbe épített irodalmi vállalkozásai s részben meghasonlása — ezekb ől a tulaj-
donságaiból származtak. Másfel ől naivságán alapult az ideálokban való rendü-
letlen hite. Az embernek, mondotta, ha elégedett és hasznos polgár akar lenni, 
művelődnie kell; hitt a magyar nemzet szépséges jövend őjében; a humanitást 
nemcsak szóval, de tettel is gyakorolta. Általában cselekvéseiben az eszmei és 
érzelmi motívumokat az anyagiaknál mindig többre bérsülte s ezreket meg ez-
reket dobott el magától csak azért, mert azok az ezrek erkölcsi felfogásával nem 
fértek össze. Eszményei mellett mindvégig állhatatosan kitartott, még akkor is, 
mikor egymás után érték a csalódások. Miattok ment ki a külföldre, s ha vissza-
térése után lemondott volna róluk, mint annyi más, aki hazatért: lehetett volna 
vagyonos, előkelő  állású . ember, talán valamely püspökség gazdag jövedelmét 
élvezhette volna, de Jámbor eszményeit ő l soha meg nem vált, egyszerűen, gaz-
dagság, hatalom nélkül élt és szegényül halt. E tekintetben olyan volt, mint a 
30-as és 40-es évek számos vezet ő  nagy férfia: önzetlen, ideális jellem; olyan, 
mint többek közt francia mintaképe, Lamartine, akir ől azt írja, hogy „a kor-
mánypálca elvesztése után elveszté ősei telkét, ősei emlékét, azon ősi házat, 
melyben bölcsője ringott, hol els ő  éneke megzendült. Elveszté a zajt neve körül, 
a sokaságot nyoma után, a nimbuszt, mely körülfogta, a tömjént, melyen keresz-
tül jövőjét látta, küzdelmei jutalmát." Jámbor is lassanként elvesztette az élet-
nek minden javát, mert nem tudott önz ő , a maga érdekeit ápoló, úgynevezett 
józan polgár lenni! 

Jámbor Pál ifjú korától kezdve haláláig egy képzeleti valóságban, az illúzi-
ók világában élt. Az életet szerette, de nem ismerte és kell ően értékelni nem 
tudta. Figyelme mindig csak önmagára irányult s érzékenysége olyan szokatla-
nul nagy volt, hogy a tárgyak, a dolgok, az emberek, a cselekedetek képe tárgyi-
asan sohasem tükröződött le benne. Erős szubjektivitása uralkodott rajta és 
uralmát sem intelligenciája, sem tanulmányai nem voltak képesek mérsékelni. 
Gondolkodása rendesen egyoldalú és töredékes volt. Belemerült a világiroda-
lom nagy íróiba, felfogta bennök a szépet és az igazságot; é zrevette a f ő  jellem-
vonásokat; azonban az eszmék és gondolatok következetes kifejtéséhez se türel-
me, se ereje nem volt. A rendezett és a rendszeres munkát nem szerette. A 
nyomról nyomra haladó, az igazságot módszeresen fürkész ő  gondolkodást nála 
ötletek pótolták. A tudományokkal behatóan nem foglalkozott, lelkének meg-
hitt barátja kezdettől fogva mindig a művészet volt, amelyet a tudománynál ma-
gasabb értékű  emberi alkotásnak tartott. Jámbor a tudománynak csupán rom-
boló erejét látta, amellyel a babonás hagyományökat irgalmatlanul széttépi; de 
nem vigyázta meg, hogy a tudomány hatalmas alkotóer ő  is, hogy az emberiség 
élet- és. világrendjét ésszerű  alapokra helyezi, hogy tehát nemcsak rombol, ha-
nem épít is. Még filozófiai tanulmányokkal sem foglalkozott, amelyekre pedig a 
teológiával való bens ő  érintkezése mintegy utalta; s a széptani elveket is önma- 
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gából és a remekművekbői akarta meríteni, azonban arra, hogy a maga erejéb ől 
és a maga forrásaiból oly elveket sz űrjön le, mint aminőket a nagy elmék hal-
moztak fel örökségül az utódoknak, egyáltalán nem volt képes. 

A teóriáktól való idegenkedésével ellentétben a m űvészi remekekben egész 
lélekkel tudott gyönyörködni. „Szeretem a remekm űveket a költészetben — ír-
ja —, úgy, mint a festészetben; szülessenek bár a nyomor fagyos lehelete alatt 
vagy a jólét mámoros ihleténél; akár a kandalló bágyadt tüze mellett, akár a 
tenger lélekemelő  morajánál; szeretem a remekm űveket, mert rendkívüli szen-
vedély szüleményei. Hiába jön az erőtlen irigység epéjét önteni rá, hiába tépik 
és szaggatják örökzöld leveleit — koszorúzva vagy eltapodva — remekm ű  marad". 
Ő  természetesen a költészethez vonzódott legjobban, mert úgy érezte, hogy 
ezen a téren maga is alkotóer ő . A poétának, akit magasabb lénynek tekintett, 
felsőbb hivatást tulajdonított; a költ ői dicsőséget is többre becsülte minden más 
dicsőségnél, az ő  szemében az maga az örökzöld koszorú volt, minden más ko-
szorúnál szebb, édesebb, magasztosabb. 

A koszorút egybekötötte a földi szenvedés gondolatával. 

„Érette hulla könny, érette hulla vér; 
Higyjétek el nekem vérz ő  minden babér." 

Ezért énekelte meg a szerencsétlen sorsú boldogtalan m űvészeket, az angol 
Shelleyt és Byront, a francia Pradier-t, Moreau-t, a portugal Camoest, akik szeren-
csétlenek voltak, részben nyomorultul vesztek el és csak haláluk után jutottak a 
megérdemelt elismeréshez. Jámbor bemutatja nekik hódolatát s a halhatatlan-
ság koszorúját homlokukra teszi és magában azt gondolja hozzá, hogy az ő  sorsa 
is hasonló azoknak a sorsához, hogy az ő  dicsőségének az ideje is csak az ő  halála 
után fog elérkezni, s mivel neki az állandó dics őség birtokába jutnia nem sike-
rült, kesernyés gúnnyal magasztalja a francia Piront, aki ezt vésette a sírkövére: 
„Itt nyugszik Piron, aki nem volt semmi, még akadémikus sem." 

Jámbornak a művészetért való rajongása a dráma és a színészet bámulatá-
ban érte el tetőpontját. Igen korán, írói működésének már első  éveiben a drá-
maírásnak szentelte minden erejét, élt-halt a színházért, soha be nem telve cso-
dás gyönyöreivel. Vallomásnak vehetjük a Koszorú c. vígjátékában Talma szí-
nész szavait, melyeket Contat kisasszonynak mond, akinek szerelmét Talma 
visszautasítja: „Én már régóta nem tudok földi lényeket szeretni, mivel egy is-
tennőt szeretek: a művészetet... Érzem, lelkem, ábrándjaim Melpomenéé; ez az 
én varázserőm, bálványképem, kit szeretnem kell akaratlanul rajongva, egész 
lelkem odaadásával... Minden percért vádolom magamat, mit t őle elrablok. Ő  
mindig jó, mindig szellemdús, nem taszít el soha, megvigasztal mindig. Csókjai 
nem kábítanak el, nem égetnek, hanem er ősítenek és gyógyítanak." — Művészet, 
alkotásvágy, gyönyör, hírnév, költ ői halhatatlanság, magas ábrándok így olvad-
tak össze Jámbor rajongó, tiszta lelk ű , naiv egyéniségében. 

Ezen lelki szervezete s ábrándjai folytán élete nyugodt nem lehetett. Az 
ábrándok és a körülmények válságokba sodorták s magát mindig vagy nagyon 
boldognak vagy nagyon boldogtalannak érezte. Középutat nem ismert. 

1848 előtt két érzelem töltötte be szívét: els ő  irodalmi sikerének az öröme 
és a főrangú hölgy iránt érzett szerelme. A 40-es években a Honderűben közre- 

422 



bocsátott ciklusos költeményeivel fölt űnést keltett s a szalonpoéták lapja szer-
telen magasztalásokkal halmozta el; mint lángelmét üdvözölte és költeményeit 
a legnemesebb költészet mintájának mutatta bé. Jámbor ekkor kissé megszédül-
ve a tömjénezéstő l, a bírálatokat, bár olykor igen szigorúak voltak, föl se vette. 
A magasztalás, az alkotás gyönyöre és a siker folyton újabb és újabb munkára 
ösztönözték s gyors egymásutánban adott ki lírai költeményt, elbeszélést és írta 
első  drámáit. „Mint Bryareus dolgoztam", mondotta utóbb, s erre az id őre későbbi 
éveiben mint életének és működésének legboldogabb korára tekintett vissza. 

Boldogságát az elragadtatásig fokozta az az ideális szerelem, amelyet egy 
főrangú hölgy keltett benne, egy f őrangú hölgy, aki Vadnay szerint Gyertyánffy-
né, született Kászonyi úrn ő  volt, egy ünnepelt és boldogtalan szépség; mások 
szerint pedig báró Orczyné, akinek pártfogása révén kapta volna meg Jámbor 
1848-ban a jánoshalmi plébániát. Bizonyosat azonban senki sem tud, mert Jám-
bor a főrangú hölgy nevét sohasem árulta el. Jámbor őt ideálisan szerette, a 
mindennapiságnak minden árnyalata nélkül. Neki a f őrangú hölgy védő  szellem, 
az, aki Laura volt Petrarcának, aki Perilla volt Ovidiusnak, aki az ő  szívében 
újabb, melegebb és bőségesebb dalforrást fakasztott; büszke lélek, fenséges nyu-
galmú szép teremtés, nemének ékessége, a haza gyöngye, ifjú és boldogtalan, 
bálványa a művészvilágnak, akiről mások regényt írtak, Hiador az Emlékla-
pokat. Szerelme sok éven át valósággal lobogott és élt szám űzetése éveiben is, 
amikor levelet váltottak, és mint Jámbor mondja, a külföldi nehéz napok alatt 
ez tartotta fönn benne a reményt, az élethez való ragaszkodást. A szabadságharc 
után többé nem találkoztak; amid őn Hiador a hontalanságból visszatért, a 
főrangú hölgy ravatalon feküdt, amelyen cipruslombok árnyékában úgy pihent, 
mint a ;,szépség márványszobra". Szívében emléke sohasem halványult el s még 
utolsó napjait is csodálatosan megédesítette. 

Boldog volt Jámbor párizsi életében is. Világostól ő  is menekült, nem tud-
juk, hová, merre, talán — mint egyes nyomok mutatják — hosszabb hazai bujdosás 
után Konstantinápolyon át Londonba s onnét Párizsba. Franciaországban Pá-
rizs volt mindene, a III. Napóleon alatt újra épült, ragyogó székváros, a modern 
Bábel, ahová Jámbor tehetségén és összetört reményein kívül semmit sem vitt 
magával, s ahol verejtékes munkával kellett megszereznie a mindennapi falatot. 
Ville d'Arvayból és Montmorencyból, ahol egy kis padlásszobában a hetedik 
emeleten éveken át lakott, naponta berándult Párizsba, gyalog, vidám szívvel; 
fölkereste francia és magyar barátait, megnézte a-m űvészi látnivalókat, betekin-
tett Béranger-hoz, elment a színházba Rachelt, a tragikai szavalás nagy mesterét, 
vagy Rosatit, a híres táncosnő t, a levegő  ezer szép szobrát megbámulni. Elt és 
dolgozott szabadon, függetlenül. 

„Oh ne hidd, hogy ez sötét nyomor volt, 
Ez volt itt legboldogabb napom! 

A szabadság szárnya vitt szobámba. 
A szobából visszhangzott dalom... 

Légy áldott, oh napja a nyomornak! 
Mely Platónál is jobban nevel; 

Hogy boldog légy a földön, barátom, 
Hogy ember légy, — hidd: szenvedni kell." 
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S végül elégedett volt Hiador itthon, hazajövetelének els ő  éveiben is. A 
honi rög hazavonzotta. A villafrancai béke után megnyílt el ő tte az út a hazába, 
hová egyházmegyéje is hívta. Megjött s idehaza, rövid lelkészkedés után, gimná-
ziumi igazgató, képviselő  s ebben a minőségében három éven át az országgy ű lés 
jegyzője lett. Itthon ismét elemében volt. Élt politikai és irodalmi eszményei-
nek. Kiadta régibb és újabb költ ői munkáit. Élvezte a dics őséget. Azonban, saj-
nos, hanyatlásának hírnökei már mutatkoztak: irodalomtörténetét a tudomány 
értéktelennek mondotta; költői munkássága több ízben kedvez őtlen bírálatban 
részesült; politikai dics őségének a nimbusza foszladozott és nemsokára elenyé-
szett. Az árnyék egyszerre nagyot n ő tt. Közeledett az alkonyat, a hanyatlás kora, 
mely sokáig tartott, sokkal tovább, mint Jámborra nézve kívánatos lett volna. 

Hiador ekkor még bízott erejében, munkabírásában és föltétlenül hitt 
munkáinak értékében. Eppen úgy, mint hajdan. Tevékenysége kezdett ől fogva 
szinte lázasnak mondható. Mintha azt hitte volna, hogy dics őséget szerezni csak 
bőséges termelés útján lehetséges. Nem értette, hogy a kevés jó munka bizonyo-
sabban meghozza az elismerést, mint az egymás után gyorsan megjelen ő , gyönge 
alkotásokat tartalmazó sok kötet. 

Nem számítva a lapokban megjelent költeményeit, a szabadságharc el őtt 
kiadta a Hattyúdalokat, Szádvár c. regéjét, az Urania fordítását, az Emléklapokat, 
II. Károly c. tört. drámáját, balladáit s megírtaA törvénytelen vért, amelyet azon-
ban csak hazatérése után bocsátott közre. 1848-9-ben adta ki az Őrült tárcáját, 
Hangok az emberiséghez c. kötetét, megénekelte Kossuthot, írt Szabadságda-
lokat. Más művei is voltak kéziratban, de ezeket elégette a világosi hegyek aljá-
ban, hogy menekülő  társait el ne árulja velök. Párizsban magyar és francia nyel-
ven dolgozott. Hogy mely magyar munkáit írta Párizsban, pontosan nem tudjuk, 
de valószínűleg ekkor készítette költ ői elbeszéléseinek és színm űveinek nagy 
részét, fordított színm űveket a nemzeti színház számára, írt tárcaleveleket a 
magyar lapoknak és készített eredeti költeményeket; továbbá adott ki magyar 
költeményeket (Poésies hongroises) és novellákat francia fordításban, írt eredeti 
francia verseket (Poésies), regényt (Les artistes), mely magyarul is megjelent 
(A m űvészet ). Politikai és irodalmi tárcacikkeinek a száma nem ismeretes. Ha-
zajövetele után megint nagy munkásságba merült; közrebocsátotta Párizsi emlé-
keit, Egyházi beszédeit, aztán költeményes köteteit 1863-ban, 1868-ban, 1871-ben; 
közben elkészítette Magyar irodalomtörténetét s több színművét: Nagy Sándort, 
a Milliomos leányt, szerkesztette a Pesti Futár és a Közvélemény című  röpíveket, 
melyekben a maga munkáit és cikkeit közölte, majd Vergilius Aeneisérő l írt 
ismertetést, nyugati költők után tanító meséket dolgozott át szabadon, közben 
számos tárcacikket közölt a szabadságharcról meg külföldi életér ő l. Ezek után 
kezdett Horatius, Vergilius, Cicero műveinek fordításához. Ily széles körű  mun-
kásság után fogott Összes m űveinek rendezéséhez és kiadásához, hogy nemzeté-
nek mintegy teljességében mutassa be szellemi vagyonát, amellyel a magyar kul-
túra gyarapításához hozzájárult. 1880-tól 1883-ig huszonnyolc füzet jelent meg 
belőle, mely azonban Jámbor összes m űveit még mindig nem foglalja magában, 
például a Szabadságdalokat és azAesopi mesék átdolgozását. 

Helyesen: A m űvészek (A szerk. megjegyzése). 
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Műveinek tekintélyes száma nagy munkásságra vall. Mint mondja, félszá-
zadnál tovább dolgozott reggelt ő l napestig. Mit érnek munkái? A nagy számhoz 
képest van-e arányos bels ő  értékük? Vannak-e művei, melyek helytállanak a 
magyar irodalomban s a magyar szellem vagyonához számíthatók? Mert mun-
kássága kezdettő l fogva ellentétes megítélésben részesült, s míg korának egyik 
irodalmi iskolája benne látta a tökéletes költészet, a tisztult szellemi ízlés, a 
mintaszerű  költő i dikció mesterét, egy másik csak dagályt, üres frázisokat, min-
den melegebb költőiség nélkül. Hol itt az igazság? 

Jámbor egyénisége csak szelíd, lágy hangú, ábrándos költészetnek lehetett 
forrása. Mint maga mondja, nem dalol koronás fejedelmekr ő l, sem nagy hadve-
zérekről, sem a sasról, mely martalékért az ormokra száll. 

„Az én dalom leszáll a völgybe, 
Hol sarjút vág a kis leány, 

S fején, karján rakott kosárral 
Megy esti harangszó után." 

A költészetnek feladatául t űzte, hogy a kor eszméiért küzdjön s az embere-
ket erkölcsileg nemesebbé tegye. Jámbor maga is csak nemes etikai érzésekr ő l 
szól, de azért az etika kedvéért a m űvészi célt nem véti szem el ől, alkotásaiban 
mindenekelő tt gyönyörködtetni kíván, aminthogy a m űvészetben ő  maga is 
elsősorban az esztétikai élvezetet tartja fontosnak. 

Költő i irányát, hogy úgy mondjam, költő i módszere is befolyásolta. Kedvel-
te az általánosságot, a klasszikai elvontságot. Nem az egyéni helyzetet s az abból 
kisarjadzó indulatot veszi lantjára, hanem az érzést általánosságban ragadja 
meg, mintegy közkinccsé változtatja s kidolgozza konkrét, egyéni vonások nél-
kül. Költészetében a gyöngéd érzések uralkodnak: rokonszenv minden szép és 
jó iránt, révedező  hangulat, vágy valamely ismeretlen jobb állapot iránt, elége-
detlenség a földi helyzettel, némi tetszelgés a fájdalomban, merengés a mulan-
dóság fölött, tárgytalan remegés, minden, ami szentimentális, minden, ami vele 
rokon, s minden, ami azt táplálja. Frazeológiájában a finomkodó, lágy, a hangu-
latot festő  kifejezések nagy számmal vannak, s nem ritkán a gondolat épségének 
és tisztaságának a rovására halmozódnak föl. Kifejezéseit folyton és annyira csi-
szolja, hogy gyakran szükséges részeket kihagy, rövidít szinte a homályig, s olykor 
megelégszik a puszta célzásokkal. Költészetében a forma er ősebb a tartalomnál. 

Alapjában véve lírai költ ő . Egész dicsőségét dalköltészetének köszönhette. 
Első  alkotásai közt sok a csak képzeletb ől és nem szívből, eredő  munka, bár 
közfelfogás szerint volt köztük sok igazgyöngy. A köztudatba ment át, mert a 
közfelfogást fejezte ki, ma is kedvelt költeménye, Kossuthja és a Szabadságdalok 
között is egyesek nagyon sikerülten tolmácsolják a szabadságharc izzó hangula-
tát. Franciaországi lírájában néhány gyönyör ű  költeményében igen szép emléket 
állított hazafias bánatának. Hazatérése után szintén számos sikerült alkotást nyúj-
tott. Igaz és meleg hang, magvas tartalom s meghatottság érvényesül néhány csalá-
dias és filozófiai versében. Különösen apróbb m űveiben gyakori az elmés gondolat, 
a kerek szerkezet epigrammai befejezéssel, a természetesség, a lendület. Jámbor 
lírai ereje ezekben fejlődik teljességre és emelkedik m űvészi magasságra. 

Epikai költészetén kevesebb a méltányolni való. Jámbor nem epikai képes-
ség. Elbeszéléseiben érzelmi állapotokat, a szerepl ők belső  világát rajzolja úgy- 
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szólván minden elbeszélés, minden esemény nélkül. Az epikai m űfajok különb-
ségeit sem érzi, s például a ballada címe alá foglal minden válogatás nélkül le-
gendát, regét, történeti képet, célzatos elbeszélést, költ ői beszélyt, holott valódi 
balladája egy sincs, még az sem az, amelyet a Kisfaludy Társaság egyik ballada-
pályázatán megdicsért. Költ ő i regényei: Byron és Camoes lírai képsorozatok 
hőseik szomorú történetér ő l, byroni modorban, figyelmet keltő , itt-ott megra-
gadó részletekkel, de, sajnos, maradandó érték nélkül; ellenben eredeti meséi, 
melyeket Lafontaine stílusában költött, sikerültek. Epikai m űvei közt abszolút 
érték nincs, a legbecsesebbek apró kis költ ő i rajzai az anyai és a gyermeki szere-
tetrő l, amelyek java részben alighanem feltámadó visszhangjai anyja emlékeze-
tének és a maga boldog gyermekkori emlékeinek. 

Jámbor a dráma terén sem aratott nagyobb sikereket, noha e nem ű  mun-
káit a legnagyobb dicsvággyal készítette és színpadi sikerük érdekében szívós 
küzdelmet folytatott a vidéken éppen úgy, mint a Nemzeti Színházban Pesten, 
noha itt mindössze csak egy darabját, a Törvénytelen vért sikerült előadatnia. 
Nagyobb elismerést Nagy Sándorával aratott Budán és többfelé a vidéken, — 
különösen Szabadkán, ahol a 60-as és 70-es években Pál fordulóján, majdnem 
minden esztend őben előadásra került egy-egy drámája. Meddő  küzdelmeinek 
okát abban látta, hogy keveset tör ődött a drámai leleménnyel és a színpadi ha-
tással; voltaképen pedig abban volt, hogy vázlatosan kidolgozott m űvei a Kisfa-
ludy Károly- és Vörösmarty-féle drámai eszménykép után készültek s ó maga 
kisebb drámaíró képesség volt, semhogy a divatjamúlt formával s felfogással 
hatást tudott volna kelteni. Másik fogyatkozása az volt, hogy abban a korban, 
amikor a színpadi hatást csakugyan a drámai érték els ő  föltételének tartották, ő  
moralizálással akart hatni s társadalmi hibákat rajzolgatott a párbajról, a házas-
ság felbontásának következményeir ől, a nőuralomról, a nőtlenségrő l, az adós-
ságcsinálásról. Mindezt egyaránt vígjátékban és tragédiákban. Kivételek csupán 
a Törvénytelen vér és Nagy Sándor voltak, melyekben Jámbort kizárólag a tragi-
kus történet és az emberi szív szenvedélyei foglalkoztatják. 

Nagy Sándor, amelyre nagyon büszke volt, összes drámái közt a legtöbbet 
ér. Komoly történelmi tanulmányok gyümölcse, amelyhez az anyagot francia és 
latin forrásokból merítette. Eszméjét szerencsésen alkotta meg, amennyiben 
hősében nem a diadalmas hadvezért, nem a lángelméj ű  hódítót állítja elénk, 
hanem a benső  embert, a benne találkozó nagy hibákat és nagy erényeket, ame-
lyeknek összeütközéséb ől származik hősének tragikai bukása; érdeme az is, 
hogy a tragikum kifejlését felvonásról felvonásra szilárd kézzel vezeti, úgyhogy 
munkája, bár részleteiben, különösen Harpalus szerepében, lényeges fogyatko-
zások vannak, szerencsés költ ő i pillanatnak a szüleménye s Jámbornak határo-
zottan értékesebb alkotásai közé tartozik. 

Jámbor nagy költőnek nem mondható. Az Aranyokkal, a Pet őfiekkel egy 
sorba nem tehető , ezek művészi lángelmék, akik új utakat vágnak az emberiség 
művelődésében; de mint úgynevezett tehetség méltán figyelmet érdemel, aki 
számos eredeti és fordított költeményében elismerésre méltó emléket állított 
magának. S ha válogatott művei megfelelő  kiadásban, amelyben a gyönge mun-
kák az értékesebbek esztétikai hatását nem kisebbítenék, napvilágot láthatná-
nak, az irodalomtörténet bizonyára méltányosabban ítélne fel őle. 
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Irodalomtörténeti helye azonban pontosan ki van jelölve. Ő  is az úgyneve-
zett „szalonpoéták" közé tartozik, akik a 19. század 30-as és 40-es éveiben Vö-
rösmarty és Bajza hatása alatt külön költői iskolát alkottak s a P. Horváth Lázár 
szerkesztette Honderű  c. szépirodalmi lap körül csoportosultak. Különösen Baj-
za gyöngéd érzelmességét, zengzetes, csiszolt formáit, hibátlan trocheusait és 
jambusait, kifogástalan szalonias nyelvét vették mintául. Er ő  nélkül való költé-
szet volt az, de kedves, behízelg ő , ... meglepő  gondolatsorokkal, ellentétekkel és 
keresett, elegáns, epigrammai fordulatokkal. 

Jámbor tudja, hogy a szalonpoéták között a helye. Az ő  költészete is oly 
szelíd, oly lágy, oly szentimentális, az ő  versformái is oly kimértek, oly csiszoltak, 
mint a szalonpoétáké; abban is egyez vel ők, hogy ő  is csak az előkelő  közönség-
nek, a felső  tízezernek dalol, mint azok. Azonban senkinek kizárólagos hatása 
alatt nem áll. Könnyen észrevehet ő , hogy Vörösmarty és Bajza mélyebben hatot-
tak reá; vannak rokon vonásai Kölcseyvel; merített a klasszikai költészetb ő l, Kis-
faludy Károly drámai felfogásából, Byron romantikus világfájdalmából. Kalau-
zának Garay Jánost tartja s irodalomtörténetében a hála ditirambusát zengi 
róla, amiért őt az irodalom szentélyébe bevezette a közönségnek lapjában be-
mutatta és tért adott szárnyainak. Kapcsolatát nem tagadja Bajza költészetével 
sem, melyben dicséri a szabatosságot, a mértéktisztaságot, a választékos 
előadást. Különösen magasztalja két költeményét: az Egy anya keservét, melyhez 
hasonló alkotások nála is vannak, és a Rab költőt, „e prométheuszi dalt, mely 
sóvár vágyaival az égig ér". „Mind követtük szárnyait, teszi hozzá, melyeket a 
képzelem hordozott a végtelenben." 

A szalonpoéták költészete azonban csak 'rövid ideig élt. Két évtized napjai 
után odalett, mintha meg sem született volna, elvitte a demokrácia és a népies 
költészet friss és kissé érdes fuvallata. Fölragyogott Petőfi, Tompa, Arany, Jókai 
napja s a népies nemzeti költészet egy szökéssel tet őpontra emelkedett. Aki 
pedig a költők közül a szalonpoéták csillogó, hímes, de er ő tlen irányát túlélte s 
az új irányhoz nem csatlakozott: az túlélte magamagát, az tovább is kihamvadt 
eszményeket dalolt, amelyek senkinek a szívét többé föl nem melegítették. Jám-
bor is, pedig lelke a dics őségnek már puszta gondolatára megremegett, megérte, 
hogy más eszmények, más emberek, más idők állottak elő , s ezzel megindult az 
ő  tragédiája, mely évtizedekig tartó szenvedést okozott neki. 

Bukásának más okai is voltak. 
Neki kezdettő l fogva nagy hibája a gyors, a meg nem érlelt, a b őséges ter-

melés és az önbírálat hiánya. Kellőképen nem válogatja meg a tárgyakat, sok-
szor sugallat, bels ő  ösztön nélkül dolgozik; könnyen termel, mélységre nem tö-
rekszik; olykor rabul ejti az álpátosz, máskor a munkakedvet téveszti össze a 
költői ihlettel. 

Szerencsétlenségére szolgált, hogy pályája kezdetén oly írók, akik a népies 
irányt parasztköltészetnek nézték, Petőfivel mérték össze s Petőfinél súlyosabb-
nak, értékesebbnek találták. Petőfi zsenije, egészséges életfelfogása, költői sza-
badságszeretete, népies szelleme, egyszóval a demokratikus költészet ütközött 
itt össze a Vörösmarty—Bajza-féle irány fejl ődésének egyik csenevész hajtásával, 
annak egyúttal utolsó fejl ődési fázisával. Az összecsapásból, ha Jámbor hiúsá-
gának kedvezett is, vesztesége csak neki lehetett, aki különben az összehasonlí- 
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tást sohasem hívta kis jól tudta, hogy Pet őfivel ő , de egyetlen más magyar lírikus 
sem állítható egy sorba. 

Ez az eset életének mindvégig egyik sötét pontja volt, melyt ől szabadulni 
nem tudott. Hasonlóképpen kedvez ő tlen befolyást gyakorolt költészetére fran-
ciaországi emigrációja. A hazai élett ő l való elszakadása kitérítette útjából. 
Francia földön mintha elvágták volna szárnyait: idegen eszmék, idegen érzel-
mek, idegen emberek rajzottak körülötte, holott az ő  lelke a magyar alföld rónái 
és a magyar költészet családiasabb leveg ője után vágyakozott. Amikor meg a 
hazába került, itthon nem találta meg azt, ami Párizshoz szokott szívét kielégít-
hette volna, idehaza örökké Párizs után lelkendezett. Magyar írótársaival sem 
tudott eggyé lenni; közte és ezek között láthatatlan választófal emelkedett, ame-
lyet nem bírt ledönteni. Akik pedig az ifjabb írók közül hozzá, a „cher maitre"-
hez csatlakoztak, mint Jámbor csatlakozott Párizsban a sanzonok költ őjéhez, 
Béranger-hoz, utóbb lassacskán elhagyogatták s ő  magára maradt nagy céljaival, 
nem értett ábrándjaival, nem méltányolt költészetével, elhibázott vállalkozása-
ival. 

Egy korábbi meggondolatlan cselekedete is nagyon hozzájárult, hogy közte 
és a 60-as évek magyar írói közt idegenkedés jött létre. Ugyanis Jámbor Szígligeti 
Edét 1847-ben megvádolta, hogy Mátyás fia c. drámájának tárgyát A törvényte-
len vérből vette. Ez alaptalan és könnyelmű  vád volt, amelynek tudatában — a 
Honderű  íróit kivéve — majdnem valamennyi írónk s a közönség Szigligeti párt-
jára állott. A helyzetet súlyosbította, hogy Hiador a szabadságharc és szám űze-
tése miatta bizonyítást másfél évtizedig halogatta, és Szigligeti a vád alól végkép-
pen csak akkor menekülhetett, amikor Jámbor darabját — Párizsból hazajövete-
le után — a Nemzeti Színház előadta. A vesztes megint csak ő  volt, de most már 
a saját hibájából is, de azért még mindig nem maradt nyugton, most meg azzal 
vádolta Szigligetit, hogy mint a Nemzeti Színház titkára és bírálója, az ő  darab-
jainak az előadását a Nemzeti Színházban megakadályozza. Ebben ismét nem 
volt igaza. 

Mindez belejátszott abba, hogy amikor 1880-ban összes munkáinak kiadá-
sát megindította, senki jóformán észre sem vette, senki nem olvasta, s egyetlen 
irodalmi társaság tagjává nem választotta, bár rég nagyon megérdemelte volna. 
Ő  egész szellemi vagyonát nyújtotta hazájának s az napirendre tért fölötte még 
életében. Lehet-e ennél nagyobb a bukása egy nagyravágyó, dics őségre szomjazó 
költőnek? Bukása tökéletes volt. Élete mostantól fogva sértett visszavonulás és 
rideg magánosság. 

Beköszöntött életének legszomorúbb korszaka. Csalódásai a politikában, 
kudarca a tudományban, a mellőzés erkölcsi fájdalmai s végül egyházával való 
meghasonlása elvették lelke acélosságának végs ő  maradványát is. Belefáradt a 
küzdésbe. Kedélybeteg lett. Szabadkai barátai, akik között egykor derült napo-
kat látott, lassanként elhaltak. Visszavonulása után új nemzedékek szökkentek 
sudárba, melyek ő t már csak híréb ől s nem érintkezésb ől ismerték. Tanártársai 
kidőltek, vagy elköltöztek. Új ismeretséget nem kötött, és az egymást követ ő  
sarjadékok 1890 felé már csak annyit tudtak róla, hogy a város falai közt egy 
hírneves költő  él, aki „gyűlöli" az embereket. Szóbáját ritkán hagyta el egy-egy 
rövid sétára. Ilyenkor izgatott, nyugtalan léptekkel iramodott a város néptele-
nebb vidékeire, és séta közben, ha szívesen látott kísér ője akadt, örömest és 
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kedvesen beszélt emlékeir ől: a szabadságharcról, egykori írótársairól, Párizsról, 
Béranger-ról, képviselőségéről, tanítványairól és csalódásairól. Hosszú vissza-
emlékezései aztán sokszor egyetlenegy, vigasztalan gondolatban végz ődtek, ab-
ban a végzetes hitben, hogy Ő t az írók, a politikusok és az egyház üldözik. Egész 
belső  világa ennek a gondolatnak az uralma alatt állott. S amikor ez a szomorú 
gondolat megcsendült beszédében, mint a lélekválság síró szózata, oly lever ő  
volt ő t látni és hallani, az egykor dics őségtől mámoros férfiút, megtörten, kínos 
fájdalomban, félve embertársaitól. 

De Jámbor nem volt embergyűlölő . Mivel magát üldözöttnek gondolta: 
kerülte az embereket, akik eszményeit nevették, tehetségét és törekvéseit sem-
mibe se vették. Ezután sétái mind ritkábbak, magányos pillanatai mind hosz-
szabbak lettek, utoljára heteken, hónapokon át bezárkózott könyvei, iratai, em-
lékei, kopott bútorai közé. De szívének mélyében melegség, szeretet, titkos nap-
sugár rejtőzött. Íme, a költő i alkotásban még mindig gyönyör űségét találta. Irt 
önmagának, írt bels ő  ösztönből, és költeményei, amelyeket a helybeli és a fővá-
rosi lapokban közölt, azt mutatják, hogy ereje a magánosságban nem fogyatko-
zott meg, sőt újabb dalai a régiekhez képest tömörebbek és tartalmasabbak lettek. 

Lelkének megmaradt másik fénysugara családi érzése volt. A kis paksi ház 
és család iránt, melyben gyermekéveit töltötte, élete végéig áhítatos érzéssel 
viseltetett. Különösen szerette unokaöccsét, Németh József színészt, akit 
színészsorsa bármerre vezérelt is vándorlásaiban, mindenképpen segített, buz-
dított s tanácsokkal látott el. És amikor meghalt, Hiador nagy szenvedéseken 
ment át és csak az szolgált vigasztalására, hogy elhalt unokaöccsének volt egy kis 
Leánykája, Kornélia, még csak fejledez ő  virágszál, aki atyjának halála után a 
család és Jámbor között az összeköt ő  kapcsot képezte. Jámbor a kisleánykával 
levelezett. Levelei oly megindítók! Egy naiv, tiszta lélek, melegen dobogó szív, 
egy ábrándos kedély, egy megtört férfi könnyeket fakasztó sorai kedves hú-
gocskájához, akinek születése és neve napjára sohasem feledi elküldeni nagy, 
iromba betűkkel megírt sorait, lágyan, de mégis er ősen szeret ő  szívének fel-
felröppenő  sóhajtásait. 

Azonban közeleg a végs ő  pillanat. Föltámad utolsó vágya: megmondani a 
világnak, hogy mit akart egész életében és elpanaszolni szenvedéseit; megírja 
hát töredékes életrajzát, utolsó vallomásait. Életének nagy ellentétei váltakoz-
nak cikkeiben. Sokat dolgozott jutalom nélkül, sokat szenvedett ártatlanul és 
azt vallja, hogy mindkettő  szükséges volt arra, hogy megismerje a földi boldog-
ságot. Lelkiismerete nem vádolta. Az életet átélte a maga teljességében: az 
öröm kelyhét és a szenvedés poharát egyaránt fenékig ürítette. 

Amidőn így emlékeit újra átéli, álmaiban gyakorta megjelenik édesanyjá-
nak, Muzsonits Erzsébetnek a képe, amint a kis paksi házban éjfélkor mellette 
virraszt s ő t a könyv mellől aludni kergeti. Álomképei boldoggá teszik. „Oh, ha 
ma is élne, írja anyjáról, nem félnék a magánytól, nem a szegénységt ő l, az ő  
jósága kárpótlás lenne mindazon kincsekért, melyeket az élet ádáz harcaiban 
elvesztettem. A te anyai szereteted, teszi hozzá, új lángot, új er ő t ad mindennap, 
hadd lobogjon még." Nem sokáig lobogott már. 1897 tavaszán Hiador beteges-
kedett. Életének szikrája hamvadozott. Végs ő  pillanataiban vallásos gondola-
tok rajzottak lelkében s asztalán talált költeménye (Húsvétra), melyet a feltáma-
dás misztériumáról írt, szellemének utolsó költ ő  sóhaja, utolsó lobbanása volt. 
Egyházával és az emberekkel megbékülve meghalt 1897. április 14-én. 
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FRANKL ISTVÁN  

JÁMBOR PÁL MINT TANÁR ÉS EMBER 

Feladatom Jámbor Pálról mint emberről és tanárról emlékezni. 
Jámbor mint tanár, mint hazafi, mint ember egyaránt méltó emlékezésünkre. 
Mint tanár részt vett fiaink nevelése által a'nemzet nevelésében. 
A magyar nemzeti lélek képe ugyanis a maga mélységében és igazságában 

a múlt század közepe felé teljesedett ki, s ebben a munkában lelke egész erejével 
és hűségével küzdött; látta 1848-ban a szabadságot megszületni s rövid dics őség 
után elhanyatlani; mint költő  szívével átérezte honfitársai minden búját, baját; 
költészetével enyhítette szenvedéseit, der űsebb napjaiban fokozta örömét; az 
emberiséget, a felvilágosodást, a haladást híven és tántoríthatatlanul szolgálta. 

Méltó Jámbor Pál emlékezésünkre, mert jeles emberek élete eszmélkedésre 
késztet, feltárulnak el ő ttünk életük tanulságai; serkentenek, oktatnak nagy cé-
lok kiküzdésére, nagy eszmények tiszteletére. 

Jámbor Pál nem készült a tanári pályára, nem lelki szükség s bels ő  hajlam 
kényszere, hanem életsorsának véletlen fordulatai vezették tanszékre. 

Élete derekán, Párizsban töltött küzdelmes évek után, a tanári hivatás kö-
vetelte előkészület nélkül érte a meghívás a szabadkai f őgimnázium élére, 
midőn az 1861-i országgyűlés feloszlatása után, melynek Jámbor is tagja volt, 
visszakerült vezeklő  helyére, a kishegyesi plébániára káplánnak, kit a közhit, a 
politikai viszonyok derültével költő i és hazafiúi híre után mint volt emigránst 
püspöki székre szánt. 

Szabadka jeles fiának, Czorda Bódog képvisel ő  társának agyában támadt a 
gondolat, hogy az épp azon időben betöltendő  főgimnáziumi igazgató-tanári állásra 
Jámbor Pál, a sokat szenvedett igaz hazafi, jeles költ ő  és író hívassék meg. 

A gondolatot hazafias hévvel tette magáévá a választó közönség, s 1861. 
szept. 23-án a jegyzőkönyv szavai szerint Jámbor Pált, a hírneves magyar költ őt és 
1849. évi emigránst irodalmi érdemeiért egyhangúlag igazgatónak választja meg. 

Ekképp a nem kis gondot okozó ügy, hogy a fiatal intézet méltó kezekre 
bízassék, mindenek megnyugvására lőn rendezve, s őt bizonyos büszkeséggel töl-
tötte el az intézet helyi barátait, hogy annak vezetése egy akkoron országos hír ű , 
külföldi hányattatásai alatt sokat tapasztalt, világlátott, minden ízében magyar 
és a helyi gondolkozásnak is megfelel ő leg egyházi férfiúra bízatott. 

Megválasztása után régi barátja, Antunovics József akkori kultúrtanácsnok 
s az intézet két tanára (Franki István és Mészáros Nándor) siettek Kishegyesre 
őt üdvözölni. 

Örömmel fogadta a kishegyesi gerendás káplánszobában a reá nézve meg-
váltó hírt, mely az egykori szép javadalmú jankováci plébánosnak s Párizsban 10 
évet töltött küzd ő  hazafinak szabadulást jelentett. 

Az üdvözlő  küldöttségnek éppoly szerényen, mint őszintén jelenté ki, hogy 
ő  nem szakember s benne a városi hatóság bizonyára a hazafit kereste fel. 
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1861. okt. 23-án vette át véglegesen hivatalát és nov. 1-jén tartotta az akkori 
gimnáziumépület kápolnájában a védnökség, a tanári kar és ifjúság jelenlétében 
székfoglaló beszédét, mintegy programját a reá váró tanügyi munkának. 

Nem azért esett reám, mondá, a választás, hogy Szabadka város saját szü-
löttei közt nem talált volna méltó egyént e szék elfoglalására, de azt hiszem és 
nem csalatkozom, miképp Szabadka mindenekfölött hazafi érzelm ű  község, 
melynek tekintete mindég oda esik, hol látja az elfeledett vagy sújtott munkás-
ságot panasz és díj nélkül fáradozni. Így esett reám tekintete és én hódolok 
meghívásának, mert a fiatalság jut gondjaim alá, melyre gondot viselni csak ket-
ten tudnak: a nevel ők és az anyák! 

Igen, meg fogjuk mondani a fiatalságnak, mi az a vallás, mi az a haza, e két 
nagy szó, miket jól érteni a legfőbb tudomány. 

Edes fiaim, végezé beszédét, a tudomány megadja mindég a kenyeret, ha 
nem is dúsan, de legalább becsületesen, megadja azt a királynak épen úgy, mint 
a nép fiának; azért, édes fiaim, szeressétek buzgón, lankadatlanul a tudományt, 
mert minket ékesít, mert vigasztal, mert megkoszorúz s végre, mert kenyeret ad. 
Előre! csak szorgalom és erély, csak kitartás s bátorság és tietek a koszorú! 

A költői lendülettel előadott beszéd mély hatást gyakorolt a hallgatóságra, 
éreztette vele, hogy aki azt elmondta, igazi, lángoló lelkesedéssel lép új munka-
körébe, noha felfogásában egészen a múlt embere volt, kit még mindég az ő  régi, 
saját diákkori emlékei inspirálnak. 

Tanügyünk múltjának emlékezete okozta nála bizonyára azt is, hogy 
amidőn a tantárgyak felsorolásával foglalkozik, az irodalmi tanulmányokat a 
sorból kifeledi, éppen ő , aki maga is az irodalom jelese; a tanári gyakorlat azon-
ban s az új rendszerrel való közelebbi megismerkedése nemsokára a követ-
kezőket mondatja vele: „Minden tanszék az élet egy-egy t űzhelye; de vala-
mennyi tanszék között véleményem szerint legfontosabb az irodalmi tanszék." 
Miért? Az nevel jó hazafit. Az ő  nemzete virágzásáért ég ő  lelkének a hazafiság volt 
ugyanis az iskolai nevelés és oktatás legfőbb, egyedüli célja, ez felelt meg különben 
korában s főleg a múlt század hatvanas éveiben a közgondolkozásnak is. 

Nevelési alapelve s kiindulási pontja teljesen helyes volt. „A szeretet a leg-
jobb nevelő , mondja egy helyen önéletrajzában, de néha a teljes szigort is kell 
alkalmazni, csakhogy ez a végső  eszköz nem feküdt sem a természetemben, sem 
elveimben". Ha bűnös, vagy eltévelyedett ifjúval kellett néha mint igazgatónak 
a tanári szék súlyosabb ítéletét közölni, azt ő  mindég csak könnyhullatások kö-
zött tehette, s szinte kérni látszott az illet őt, hogy azért el ne keseredjék! 

Csodálatosan gyermekded szívének fájt, ha a félrelépett, vagy meggondo-
latlan nebulókat kellett figyelmeztetnie a helyes útra visszatérni. 

Távol van tő lünk, hogy ez észrevételezéssel csak egy hajszálnyit is levon-
junk Jámbor Pál tanári és nevelő i érdemeibő l; annyi sok jó tulajdont vitt ő  ma-
gával Isten ajándékából a tanszékre, s az ifjúság közé, hogy csak rövid gyakorlati 
működése is mind sűrűbben termette és érlelte áldásos munkájának gyümölcse-
it a tapasztalás is nap nap után mindig világosabban jelölvén ki el ő tte az igaz, a 
helyes utat. 

Azonban oly szép sikerrel indult tanügyi munkáját egy id őre megakasztotta 
a politika, melynek 1861 végén elhomályosult ege 1865 vége felé derengni kezdett. 
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Az ez év végére egybehívott országgy űlésre ugyanis a kulai választókerület 
Jámbor Pált ismét megválasztotta képvisel őjéül, minek folytán az intézet kegy-
urától 3 évre szabadságot nyert, állomását helyettesek töltvén be. 

Jámbor az 1869. évi országgyűlésre is megválasztatván újra kér a várostól 3 
évre felmentést az igazgatóság alól. 

A város azonban ő t az intézet élén szerette volna látni, nem volt hajlandó 
ismét 3 évi szabadságot engedélyezni és azért felkérte, hogy ha a politikai pályá-
ról nem akarna lemondani, adjon alkalmat a városnak az igazgatói állás végleges 
betöltésére, mire Jámbor 1869. okt. 14-én igazgató-tanári állásáról leköszönt. 

Szerencsecsillaga a politikában, még az 1869. évben egybehívott ország-
gyűlésre elkísérte, ennek befejeztével azonban választókerülete t ő le elpártolván, 
mandátum nélkül s egyedül magára maradt, kizárólag az irodalomnak élt, nagy 
küzdelmekkel a lét fenntartásáért, mert barátai közül is úgy egyháziak, mint 
világiak sokan elhidegültek t őle, az időbe esvén az egyházi rendből való ki-
lépése. 

Csak Szabadka nem hagyta el ő t, az ő  kedvelt, mindég magasztalt Szabad-
kája, mert a legközelebbi tanári széküresedés alkalmával, szívesen emlékezvén 
előbbi hasznos működésére, 1873. márc. 15-én rendes tanári min őségben ismét 
visszahívja, s néhány hóval erre az igazgatói szék megürülvén (1873. szept. 25-
én) a díszes igazgatói állásra is újból megválasztja, melynek aztán munkaereje 
elhanyatlásáig híve maradt. 

Az élet keserűségei és csalódásai figyelmét mindinkább önmaga felé fordít-
ván, a közélet egyéb ágainak búcsút mondott, kizárólag a tanügynek, az ifjúság-
nak élt, ennek nevelésében és a költészetben, s irodalmi, f őleg az ókori latin 
irodalmi tanulmányokban lelte és kereste örömét. 

Mint tanár első  meghívásakor egyedül a magyar irodalomtörténet tanulmá-
nyozásával foglalkozott, s foglalta el tanítványait; egész lelkesedéssel kalauzolta 
őket az irodalom berkeiben. 

Visszatértével azonban kizárólag a latin irodalom nagy íróinak: Cicero, 
Vergil s Horác magyarázatának áldozta munkáját. 

S nem mindennapi sikereket ért el tanítási módszerével, mert nem száraz 
grammatikai és szőrszálhasogató fordítgatásokkal zaklatta az ifjú elméket, ha-
nem a tartalom magyarázatára fektette a tanítás súlyát, tartalmi fejtegetésekkel 
igyekezett kedélyüket nemesíteni, akaratukat edzeni, szóval jellemüket képezni. 

Cicero beszédeiben a lángoló, az önfeláldozó honszeretet nagy példáját 
tűntette fel, Vergil Aeneisében a nemzet és államalakítás nagy művét, s a római 
jellem kialakulását szemléltette, azt az antik római jellemet, mely Rómát a világ 
urává tette, míg Horácban a bölcsel ő  ódaköltő t magasztalta, kinek költői élet-
tanait maradandólag igyekezett tanítványai szívében az élet számára elhelyezni. 

Páratlan volt az a varázs, melyet Jámbor az ifjú nemzedékekre gyakorolt. 
Hogy egykor Petőfivel emlegették, hogy részt vett a múlt század 40-es éveiben 
mint költő  és író Magyarország újjáalkotásának nagy munkájában: a magyar 
irodalom históriai alakjaképp állította őt az ifjúság elé. 

Szelíd kék szeme nyájasan nyugodott :hallgatóságán, hangja kellemesen 
csengő , behízelgő  volt, lelki hangulatok kifejezésére árnyalatokig alkalmas, no-
ha túlságosan soha fel nem emelte, sem gesztusokat nem használt. 
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Bírt azzal a ritka, nagy és fenséges adománnyal, hogy a maga érzéseit, gon-
dolatait át tudta plántálni ellenállhatatlan szuggeráló erejével másokba, m űvel-
tekbe és naivakba egyaránt. 

Szívjósága, egész lényébő l kisugárzó kedvessége, szeretete ellenállhatatlan 
erővel vonzotta magához az ifjúságot, s mindenkit lebilincselt, ki közelébe jutott. 

Tanítása közben lelke javát adta, osztotta szét, szívét kereste az ifjúságnak, 
s boldog volt, ha azt maga el ő tt megnyílni látta; ragaszkodtak is hozzá ifjai, mint 
a gyermekek szüleikhez; mindég meleg szívéb ő l fakadó szavai az ő  behízelgő  
hangján, s közvetlenül ható előadásában bizonyos megillet ődéssel vésődtek 
hallgatói szívébe; előadása is inkább volt szónokias, mint száraz értekez ő , min-
dig tiszta, magyaros, választékos nyelvvel. 

Innen volt, hogy tanítványai áhítattal csüngöttek ajakán, s minden megnyi-
latkozását szinte hódolattal fogadták, s hogy a kezei alatt megfordult nemzedé-
kek sok inspirációt meríthettek tanításaiból. 

A rendesen irodalmi hajlamú ifjúság csakhamar követésére indult, hatása 
folyton hódított, s az iskolában észrevétlenül változás történt, az ő  szelíd, művelt 
és választékos modora hasonlót honosított meg az ifjúság köreiben is. 

Buzdítására szavaló-, majd önképz őkör alakult a fels ő  osztályok tanulói-
ból, melynek tagjai nemcsak szavaltak, s azokat bírálták, hanem önálló dolgoza-
tokat adni is megkíséreltek, jósága és méltányossága a bírálatban az ifjú kezd ők 
munkakedvét fokozta, ízlését és szépészeti érzékét fejlesztette. Jámbor Pál, a költ ő , 
az írótanár vezetése és hatása alatt egész kis helyi írónemzedék keletkezett, mely-
nek több tagja később az irodalom előkelőbb köreiben is helyet vívott ki magának. 

De már 1880. évi június 29-én testi erejében megtörve hirdette búcsúra 
hajló igéit, érezte már áldásos munkája végének közeledtét: „énnekem már fü-
lemben zeng, mondja, a költ őnek ama verse: veteres migrate coloni." Érezte 
magas kora hatalmát, szellemi erejét nemigen bírta már el a roskadozó test, s 
egyévi szabadság után az 1881-82-i tanév végén tartott bezáró ünnepély alkal-
mával emelkedett, költői hangulatú beszédben az intézett ő l végképp megvált, s 
1882. július 28-án a közgyűlés által saját kérelmére, érdemeihez méltón nyuga-
lomba helyeztetett, a fels őbb hatóság már előző leg jóváhagyván, hogy Jámbor 
Pál, tekintettel teljesen megrendült egészségi állapotára — ezek a leirat szavai —, 
tekintettel el őrehaladt korára, az irodalom terén országszerte elismert m űködé-
sére, fő leg pedig a nevelés-oktatás terén a szabadkai f őgimnáziumnál évek 
hosszú során át szerzett bokros érdemeire, a megérdemlett állandó nyugalomba 
helyeztessék. 

Ilyen volt Jámbor Pál, a tanár, ki a tanári pályára nem készült, de rátermett, 
rászületett. S most lássuk Jámbor Pált, az embert, úgy, amint mi már őt Szabad-
kán ismertük. 

Jámbor Pál megjelenésében egy igen rokonszenves külsej ű , idősebb férfiú 
benyomását tette a vele találkozóra, modorán, dacára többévi párizsi tartózko-
dásának, nyoma sem látszott a Viktor Hugó-skodásnak; egyszer ű , de előkelő , 
udvarias, mintha maga sem sejtené, hogy benne egy magasan szárnyaló költ ő i 
lélek lakik, gondosan kerül minden pózt, minden er ősebb kifejezést még hang-
hordozásában is, nemcsak irodalomról, hanem köznapi eseményekr ő l is szíve-
sen beszél, ki nem kicsinyli a világot, noha ő  mindig a képzelet édes országában él. 
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A költő  sem ment a közös emberi gyöngeségekt ő l, tehát Jámbor sem volt, de 
azért sohasem fosztotta meg ismerőseit azoktól az illúzióktól, melyeket a vele való 
személyes ismeretség, vagy műveinek alkotása után alkottak maguknak róla. 

Míg köztünk járt, bámultuk szívének gyermekdedségét. Mosolygó, nyájas 
lelkületét élete minden körülményei közt meg őrizte, sohasem volt keser ű, noha 
midőn az egyházi rendből kilépett, majd még előbb, midőn külföldre menekült, 
keserves megpróbáltatásoknak volt kitéve. 

Életének e két nagy szakadéka is különben az ő  sajátos képzeleti világából volt 
eredő, mert egyébként nem volt a széls őségek embere, egységes, harmonikus maradt. 

Megnyugvást talált abban a gondolatban, hogy minden id őnek megvan a 
maga dolga és a múltért való sopánkodás nem akaszthat meg bennünket az élet 
küzdelmében. 

Lelkén a képzelet uralmát már kora ifjúságában elárulta, még kalocsai kis-
diák korában megismerkedett s barátságot kötött Magyar Lászlóval, a kés őbbi 
híres afrikai utazóval, ábrándos lelke felismerte benne az ábrándos társat, s 
együtt gyönyörködtek az Ezeregyéj tündérmeséinek olvasásában. 

Élénk képzelete ösztönözte ifjúkorában az egyházi pályára, miben általa 
bálványozott édesanyjának is, kinek nevét sohasem ejtette ki megindulás nélkül, 
fő  része volt. 

„Az én jó anyám, írja önéletrajzában, boldoggá is akart tenni, mert papnak 
nevelt, hol nincs gond, van tisztelet, van tér emelkedni." 

Hátha még megérhette volna ez a jóságos édes anya fiának haladását 
pályáján. 

„Azt tudom, írja önéletrajzában más helyen, hogy boldog voltam a janko-
váci plébánián, mert ott lakott velem atyám egy fedél alatt, volt szép árnyas 
kertem, voltak számos jó barátaim, jó szomszédok, nem hiányzott semmi a bol-
dogságból!" S bizonyára tovább folydogált volna élete boldogsága, ha a politika 
mezőire nem törekszik a jankováci plébánia nyugodt fészkéb ől. Nagy és fájó 
csalódásokból kevesebb jutott volna neki, ha megmarad ő t bálványozó hívei, s 
később mint tanár ragaszkodó tanítványai között, de magyar és költő  volt min-
den ízében, aki szívével gondolkozott. 

A nagy idők, az 1848-49. évek nemcsak mint egy szép javadalmi plébánia 
urát, hanem a hír szárnyaira vett költ ő t is érték, mi volt hát természetesebb, 
minthogy a különben is a képzelet világában él ő  férfiút az események magukkal 
ragadták. S bár a nagy küzdelemben semminem ű  hivatalos tisztséget sem viselt, 
rajongó fantáziája feledteté vele híveit, s folyton a kormány közelében volt, ag-
gódva a haza megtámadott szabadságáért és függetlenségéért, többször lelke-
sítő , bátorító beszédeket tartva, hol arra alkalma nyílt, s dics ő ítve Kossuth La-
jost, kit a rajongásig bámult, s az emberi nagyság és fenség minden koszorújával 
elhalmozott költeményeiben; elkísérte a kormányt Debrecenbe is, s ott volt Vi-
lágosnál is a szörnyű  katasztrófánál, azután bujdosott a bujdosókkal, míg végre 
a száműzetést választotta. 

Ekképp az idők vihara külföldre sodorván, csak egy évtized eltelte után 
térhetett vissza imádott hazájába, nemzetéhez, hogy annak szívében a honsze-
retetet tovább ápolja! 

Az emigrációban való részvétele áltál országosan népszer ű  férfiúvá lőn, s 
visszatérte után, bár egyházi főhatósága a volt plébánost egészen alárendelt káp- 
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láni állásba helyezte, a megyei társadalmi körökben, ahol csak megfordult, min-
denütt kitüntető  figyelemben részesült, egyéniségét bizonyos dicsfény vette kö-
rül, melynek révén lassanként ismét a politikai élet sodrába s 1861-ben az or-
szágházba került, ahol alakját az emgráció szintén magasabb talapzatról mutatta. 

A rövid életű  országgyűlés után a szabadkai főgimnázium magyar irodalmi 
tanszékén hirdette nemzeti létünk igéit mint igazgatótanár. 

Példakép tündöklő  magánélete nagy tiszteletet szerzett neki az egész város-
ban, és a legelőkelőbb családok is nagy megtiszteltetésnek vették olykori láto-
gatásait; nem volt neki Szabadkán csak tisztel ője és jó barátja. 

Nők társaságát nem kereste, de nem is kerülte; ha társadalmi érintkezés 
közben nők körébe jutott, mindig kitüntető  szívélyességben részesült; a társaság 
mindenik tagjához volt egy-egy nyájas szava, gyöngéd elismer ő  bókja; fel tudta 
ismerni a nő i észjárás témáit, szellemesen váltott velük szót irodalomról, költé-
szetről, párizsi élményeirő l. 

Ízlés, kedély, képzelet, eleven ötletek, vigasztalás, erkölcs és honszeretet sugá-
roztak ki lényébő l, ha írt, ha beszélt. Mindég szíves, mindég nyájas volt társadalmi 
érintkezésekben, soha senkivel sem éreztette szellemi fölényét, szelíd mosollyal, 
kedves derültséggel vett részt a társalgásokban, dicsérte a mások munkáját, de sze-
rényen igyekezett kitérni az őt illető  mások dicsérete elő l, soha senki sikere őt nem 
bántotta, ellenkezőleg mindenki sikerét még növelni szerette volna. 

Kicsinylést az ő  szájából nem hallott senki, lenézést nem láthatott az ő  
szemében senki, észrevett mindenkit, szeretett, elismert mindenkit, aki az ő  
életfelfogásának körébe tartozott. 

Nagyobb társaságokban csak ritkábban vett részt, s még ritkábban szólalt 
fel, beszédeib ől mindig a hazaszeretet s a nemzet nagyságában való er ős hit 
áradt ki, s mindég egymás szeretetére, megbecsülésére intett! 

Nyugdíjba menvén, a független szegénységben és a teljes félrevonultságban 
kereste az élet nyugalmát. 

Mint egész pályáján, elvonultságában is nagy tisztelet övezete az ősz költő , 
az igaz hazafi alakját, pedig magánéletét a legpolgáribb egyszer űséggel rendezte 
be, ételben, italban igénytelenség, érintkezésében kedves szerénység jellemezte, 
csalódásai és szenvedései dacára is a képzelet embere maradt élete végéig. 

Elvonultságában kevesen látogatták, csak a múzsák maradtak állandó láto-
gatói; azok társaságában élt már csak nemes lelke, noha régi barátai és tanítvá-
nyai látogatását is szívesen vette. „Régi tanítványaim, írja önéletrajzában, kik 20 
év előtt tettek érettségi vizsgálatot, meglátogattak. 

Mily jólesett e látogatás, ki nem mondhatom, oly jótékonyan hatott lelkem-
re, mintha most is tanszéken magyarázva a klasszikusokat." 

Volt paptársai közül meglátogatta ő t Kubinszky Mihály fölszentelt püspök, ki-
hez való barátsága még a kalocsai szeminárium egykori magyar iskolájában 
kezdődött, s aki felkereste ő t több ízben nemcsak Szabadkán, hanem Párizsban is. 

„Hogy is a múzsáknak ma is áldozok, írja egy helyütt, abban a kalocsai 
papnövelde magyar iskolájának is nagy része van." 

Meglátogatta Mészáros Ignác néhai kanizsai prépost plébános, az egykori 
vitéz honvéd és Szulik József, a jó nev ű  egyházi dalnok és mások, szabadkai 
barátai közül a város legkiválóbb urai és polgárai. 

Bár az ily látogatások rövidek voltak, mégis földerítették lelkében a múlt 
vidám képeit, ő  maga azonban nemigen hagyta' el magányát, mert lassanként 

435 



ereje is fogyott. Már csak a vele egy házban lakó Sziebenburger Károly tanár és 
Oláh Ferenc törvényszéki bíró családjait látogatta és s űrűn látogatták egymást 
Veniékkal is. 

E két család nemes lelk ű  úrnői ügyeltek az elaggott költ őre remetelakásában. 
Oláh bíróék családjában négy kedves kisfiú volt, ezekkel megismerkedvén, 

mindennapos látogató lett a családban az agg költ ő  s boldog volt, midőn kis 
barátai visszalátogatták, kiket annyira megszeretett, hogy róluk költeményt is 
írt, mely utolsó elő tti verse. Idézünk bel őle néhány sort gyermekded szívének és 
lelke mindvégig megőrzött gyöngédségének bizonyságául: 

Az én kis orvosaim 

Négy orvosom van, persze gyermek 
Nem is tud orvosolni más, 
Csak rózsabimbók, rózsakelyhek! 
Boldog vagyok ha látom őket, 
A négy testvért labdáival. 
Sírkert volt eddig bús lakásom, 
Mást nem láttam csak pusztulásom! 
Most tornacsarnok lett lakásom, 
Hol játszva vív gyermeksereg! 
Én hálaképpen könnyűszerrel 
Mondok nekik dalt vagy mesét, 
S búcsúznak a kis angyalok 
Maradjatok csak kis doktorok! 

Egy reggelen elaléltan találták őt szobájában a jó úrnők, siettek, hogy azon-
nal gondos kórházi ápolásban részesüljön. Méltók Oláh Aranyi Erzsébet, Szie-
benburger Gajáry Auguszta úrn ők, hogy neveiket e sorokban feljegyezzem igaz 
honleányi részvétükért. 

Csak három napot töltött a kórházban, nem csüggedve, s önmagába elme-
rülve, mint aki nagy útra készül; de mielőtt elindult, ki akart békülni Istenével, 
egyházával s annak kebelébe óhajtott visszatérni, miben neki nagyszív ű  főpász-
tora minden módot megadott s így azon egyház áldásával zárta le örökre szemeit 
1897. április 13-án, melynek áldásával azokat el őször felnyitotta. Ravatala a 
főgimn. egyik termében volt felállítva, s temetési szertartásán annyi résztvev ő  hul-
latott érette könnyet, amennyit a nagy Szt.-háromság tér sem volt képes befogadni. 

Eltűnt közülünk, s most a bajai úti temet ő  egyik jeltelen — reméljük, már 
nem sokáig jeltelen — sírjában álmodik, mint álmodott idefent; álmodik hazája 
jövendő  nagyságáról, nemzete dics őségéről, Szabadka boldogságáról, melynek 
fiait hűséges munkával, szeretettel nevelte, nemesítette. 

Jámbor szép lélek volt; élete szép élet volt, mert megérte a nemzet újjászü-
letését, hitt a nemzet nagyrahivatottságában, történelmi küldetésében, fellen-
dülő  lelkének ellenállhatatlan hatalmában, ki mindég nemzeti ideálokat hirde-
tett, szerette a szépet, s mindvégig megőrizte lelkének idealizmusát. 

Szép lélek volt, szép életet élt, mert a Honnak élt, méltó emlékezésünkre! 

Szabadkán, 1910. április 14. 
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JEGYZET 

A szabadkai főgimnázium 1909/1910. évi értesít őjében bukkantunk rá Toncs 
Gusztáv és Franki István Jámbor Pálról írt tanulmányaira. Több okból is fontosnak 
tartottuk ismét közreadásukat. Ugyanis a szerz ők egykor gimnáziumi tanárként m ű -
ködtek, s Hiador kortársai voltak. Toncs és Franki közelebbr ől ismerték a paksi szüle-
tésű  költő  életútját és szabadkai tevékenységét. Ez tükröz ődik az írásokból és az, hogy 
Jámbor Pál emberi és irodalmi munkásságának értékeit igyekeztek kidomborítani, mi-
közben rámutattak alkotásainak hiányosságaira is. Fontos tényként könyvelhet ő  el az 
is, hogy a költő  buzdítására a szabadkai gimnáziumban önképz őkör alakult, amely a 
tanulókat irodalmi tevékenységre ösztönözte. „Jámbor Pál, a költ ő , az írótanár veze-
tése és hatása alatt egész kis helyi írónemzedék keletkezett, melynek több tagja kés őbb 
az irodalom előkelőbb köreiben is helyet vívott ki magának" — állapítja meg Franki 
István 1910-ben készült írásában. Jámbor Pál fontos szerepet vállalt a szabadkai fiatal 
polgári értelmiség megteremtésében. 

A szabadkai gimnázium értesít őjében megjelent tanulmányokat valószín űleg csak 
szűk körben ismerték eddig és ez is közrejátszott abban, hogy most azok, Hiador halálának 
százéves évfordulóján ismét napvilágot lássanak. 

Mindkét méltatást helyesírásunk mai szabályai szerint közöljük. 

MAGYAR LÁSZLÓ 

Ebben a Teréz téri „kúriában" volt Jámbor Pál második otthona 
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ÜZENET A MÚLTBÓL 

Csaknem tíz éve annak, hogy a Pakson (Tolna megye) él ő  értelmiségiek egy 
része megunta az akkori politikai légkör teremtette kulturális és közéleti álló-
víz-szindrómát és elhatározta: jogilag bejegyzett egyesületet hoz létre a kis vidé-
ki város kulturális életének pezsdítésére. 

Az elhatározást tett követte, így alakult meg 1988. október 6-án a Paksi 
Jámbor Pál Társaság. Az alapító okiratban a következ őképpen határoztuk meg 
a társaság feladatát: „az ifjúság irodalmi-m űvészeti tevékenységének felkarolá-
sa, a magyar nyelv iránti szeretetük ébrentartása — ápolása. A társaság kutatja, 
gyűjti és propagálja a város szellemi örökségének írott és íratlan emlékeit. Céljai 
megvalósítása érdekében kutatásokat kezdeményez, el őadásokat, szakmai vitákat, 
kiállításokat rendez, irodalmi és anyanyelvi ismereti versenyeket szervez." 

Névadónk — Jámbor Pál (Hiador) — Pakson született 1821. január 16-án, 
édesapja a helyi csizmadiacéh elnöke. Jámbor Pál iskoláit Pakson, Kalocsán, 
Pesten és Vácott végezte, 1844-ben szentelték pappá. 

Életútjának irodalmi megítélése a mai napig egyértelm űen negatív. Az elítélő  
álláspontok megfogalmazásának kezdeti időszaka az 1840-es évek eleje, ekkor 
kezdtek versei megjelenni. Ebben az időszakban a magyarországi irodalmi irányza-
tok két legnagyobb tábora a forradalmi és az almanachlíra képvisel őiből áll. 

A forradalmi líra „lángtollú költője" Petőfi Sándor, az almanachlíra képvi-
selő inek zászlóvivőjévé pedig Jámbor Pált kiáltják ki. A két tábor képvisel ő i 
között éles viták folynak, bár a két főszereplő  — Petőfi és Jámbor — igyekezett 
nem belefolyni a vitákba. 

A két tábor holdudvarához tartozó személyek közül egyesek mindent meg-
tettek annak érdekében, hogy Pet őfit és Jámbort egymás ellen uszítsák. Ennek 
ellenére Jámbor soha nem támadta Pet őfit, igyekezett barátságukat meg őrizni. 

A forradalom és szabadságharc leverése, Pet őfi halála után sem szűnt meg az 
ellenszenv Jámbor Pállal szemben, a Pet őfi életében kialakított Jámbor-képen sen-
ki sem változtatott, és Hiador költői tevékenységén kívüli munkásságával senki sem 
foglalkozott. Pedig megérdemli Jámbor Pál, hogy neve ne merüljön feledésbe. • 

A társaság tagjai azt vallják, hogy az egész embert, a több évtizedes mun-
kásságát alapul véve ítéljük meg Jámbor életm űvét, ne csak a költő i teljesítmé-
nye alapján. Ez annál is indokoltabb, mert versei össze sem vethet ők Pető fi 
költészetével, nincs értelme az összehasonlításnak. Jámbor Pál mint gyermek, 
majd ifjú. elég zárkózott lény, romantikára hajlamos, így törvényszer ű, hogy 
versei alapján azt mondjuk: húsz évvel lekéste korát. 

Lírai műveiben nem, gondolkodásában viszont annál hangsúlyosabban van 
jelen a reform igénye, forradalmi eszmék iránti érzékenysége és azonosulási 
vágya. Ennek bizonyítására igen alkalmas a „Szózat a néphez" cím ű  választási 
röpirata. Az 1848-i országgyűlési képviselőválasztásokon ugyanis Jámbor Pál is 
indult. Azt tudjuk, hogy Pet őfi Sándor megbukik az 1848. június 14-i szabadszál-
lási (Jász-Kun kerület) választás alkalmával. Úgy látszik, Jámbor Pál sem került 
be az 1848. július 5-re összehívott els ő  népképviseleti országgyűlésbe. Nem tud-
ni, mi volt az ő  meg nem választásának az oka, hiszen ha elolvassuk a választási 
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röpiratát, akkor úgy érezzük, hogy még egy mai választási programnak is meg-
felelne. A márciusi ifjak eszmeiségének szele öt is felkapta és sodorta a honvéd-
seregbe, hol „tiszti minőségben szolgált". A forradalom és szabadságharc leve-
rése után neki is menekülnie kellett, mert különben statáriális bíróság elé állí-
tották volna mint tiszti beosztásban tevékenyked đt. 

A száműzetés keserves éveit Párizsban tölti, majd 1859-ben kegyelmet kap-
ván hazatér — Kishegyesre kerül káplánnak, és két év múlva, 1861-ben már or-
szággyűlési képviselőnek választja a kulai kerület. 

Hívei szerették, bíztak benne, ezért lett képvisel ő . (Egyébként három cik-
luson keresztül.) Egyháza és érseke szintén becsülhette, hiszen nem gördítettek 
akadályt képviselősége ellen, sőt érseke jóváhagyásával 1861-ben kinevezték a 
szabadkai gimnázium igazgatójának. 

Viszont csak lehettek haragosai, vagy irigyei, mert 1864-ben feljelentik Ma-
gyarország királyi helytartójánál. A kalocsai Erseki Levéltárban található a kir. 
helytartó levele, amelyben kéri a kalocsai érseket, hogy mozdítsa el állásából 
Jámbor Pált. A levél teljes szövegét közlöm, érdekes olvasmány. Ennél már csak 
az érsek válasza az érdekesebb és izgalmasabb, hiszen keményen kiáll Jámbor 
mellett. Úgy érzem, ezt a válaszlevelet sem szabad elhallgatni, ezt is érdemes 
nyilvánosságra hozni. 

Nem szeretnék a tisztelt Főszerkesztő  Úr jóindulatával visszaélni és ennél 
terjedelmesebbre fűzni mondandómat. A Jámbor Pálról kialakítandó portré 
körvonalazásához eme három korabeli dokumentum bemutatásával kívántam 
hozzájárulni és megpróbáltam röviden vázolni, hogy a Jámbor Pál Társaság tag-
jainak mit jelent és mit üzen Hiador. 

Paks, 1997. március 6. 	 BEREGNYEI MIKLÓS 
társulati elnök 

Vermes Gábor Deák utcai bérpalotájában (ma Matko Vukovi ć  u. 1.) 
élte utolsó éveit az a:4; költ ő  
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JÁMBOR PÁL NYOMÁMAN 
DOKUMENTUMOK A KALOCSAI ÉRSEKI LEVÉLTÁRBÓL 

Szózat a' néphez. 
Tisztelt. polgártársain! 

.Közelget az országgyűlés. Eddig a' nemes ember választhatott csak követet ' 
az országgyülésre, most a' nép is választ. Soha fontosabb országgy ű lés 
nem volt, mint ez lesz. Soha jobban meg nem kellé gondolni a'. népnek azt, 
hogy kik kezébe teszi le sorsát mint most, .igen szomoru lenne, ha a' nép 
saját kárára élne választási jogával, 's olly képvisel őket küldene az 1848--ik 
aJulins 2-án•tartahdö orszáwgyülésre, kik a' nép ujan nyert szabadsága el ő tt 
neut szivból, hanem csak kenteleuségU ő l•Ixajoluak meg, kik a' régi jó vi1G-
got, mellyben dézsma és robot-uralkodott, minden el ő forduló alkalommal 
készek volnának visezaállitani; kik egyesek, érdekeit képviselnék, és nem 
azt, ki őket küldötte, --a' pépet. Legyetek ébren at yámflai, nézzetek szemébe 
azon 'embernek, kinek jogot adtok szólani sórsotolcról. Ne hallgassatok 
semmi ámitókra, 'mert magatokat .úmiljátok el. Sokan fognak benneteket 
szép szóval, fényes.;igavretekkel 's a' t. :behálózni; -vigyázzatok mert bol-
dogságtok 'siratja meg könnyelmüségteket. IIogy pénzért adja el magát a 
becsületes magyar nép, jellemér ő t felnem teszem; ha ezt teltetné ?  ugy nem 
volna méltó nyert szabadságára, mert egy ösvényt nyerne csak uj erkölcs-
telenségre. A' magyar nép. . melly eke mellett a' természet egyenességét ő l 
tanulta meg a'. beesületesseget, nemi árulja el nyomorult fillérekért magát. 
A' magyar nép lelke nem áruczilck, mit adni, vagy venni lehet. A' jegyz ők 
a' nép vezető t, hol a' nép tudatlanságból ar ások úmiláss után megy,. nem 
másra,. mint a' •vezet őkre esik a' felelet terhe. A' jegyz őknek testvériesen 
keli összetartani, hogy đrlcödjenek a' nép felett, meily fizeti őket. A' 
jegyzők boldogsága nem lehet más, mint a' népé. • 

Polgártársak I • a' legszentebb kincsr ő l van szó—a' nép bizodalmáról. 
Helyezzétek ezt ollyaaba, ki mindig a'. nép java mellett dolgozott. Hálát-
lanság volna az, ha nemesi rendb ő l követet választani vonakodnálok, mert 
azon követek, kik számátokra a' szabadságot kiküzdötték, nemesek voltak. 
Válasszatok nemes képvisel ő t, ha bizodalmatokat. birja, ha szóval, tettel 

- megmutatja, hogy a' nép barátja, hogy a' nép felszabaaliti ►sán .lelkéb ő l örül. 
De választhattok a' nép sorából is, jegyz őt, lelkészt, 's a' t: mert csak igy 
van a' nép egészen képviselve. 

Neue, ,volnátok érdemesek •ezen szép jogra, minél fogva magatok 
vagytok urai sorsotoknaik, ha azt gyakorolni nem tudnátok,- vagy .nem akar--; 
‚látok. Minden ember dolg ozzék, ha munka id ő , van, de ott, hol törvényes 
szabadságnak gyakorlásár u; a' nép további boldoíritúsáról van szó, egy napra 
a' munkát elhagyni polgári kötelesség. -A' váTaszlás napján minden választó 
jelenjek meg a' választó helyen, és se hanyagság, só könnyelmüség, se 
munka •  senkit vissza ne tartóztasson. A' nép asrtelmesebbei minden helység-
ben jöjjenek össze, és ill ő , hogy nem a' megveszteget ő  bor tüze mellett, . 
hanem a' haza szeretet lelkesit ő  lángjánál lelkismeretes komolysággal tana-
kodjatók képvisel ő tők fel ő l. 

En is• voltam olly szerencsés, hogy pár icnzsiig megtisztelt bizodal-
mával , sc.felhítt miszerint vállalnám el alu ►ási kerületben a' követséget.. Ele-
inte visázautaisitám őket érezvén a' nagy sulyt, ~ily e' terhes pályán vál-
laiinr.►a várakoznék; de mid őn a' nép bizodalma határozottan 's többször meg 

: keresett, elliatátozám,. magamban , hogy ha'e'- kerület . t ő libáége még is en-
gem ajándékozna'..' meg ..bizodalmával, a'•-nép •boldogságáuak el đmozdiiását 
legszentebb kötelességemnek tartandom. 'A' nép boldogsága az én boldog-
ságom. Isten veletek polgártársaim I 

Nyom. baaabadkdn, Bittermann • Sárolynál. 

Jámbor Pál  
jankovttczi pléirainor. 
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SZÓZAT A' NÉPHEZ. 
Tisztelt polgártársaim! 

Közelget az országgyülés. Eddig a' nemes ember választhatott csak követet 
az országgyülésre, most a' nép is választ. Soha fontosabb országgy űlés nem volt, 
mint ez lesz. Soha jobban meg nem kelle gondolni a' népnek azt, hogy kik kezé-
be teszi le sorsát mint most. Igen szomoru lenne, ha a' nép saját kárára élne 
választási jogával, 's olly képviselőket küldene az 1848-ik Julius 2-án tartandó 
országgyűlésre, kik a' nép ujan nyert szabadsága el ő tt nem szívből, hanem csak 
kéntelenségből hajolnak meg, kik a' régi jó világot, mellyben dézsma és robot 
uralkodott, minden előforduló alkalommal készek volnának visszaállítani; kik 
egyesek, érdekeit képviselnék, és nem azt, ki őket küldötte, — a' népet. Legyetek 
ébren atyámfiai, nézzetek szemébe azon embernek, kinek jogot adtok szólani 
sorsotokról. Ne hallgassatok semmi ámitókra, mert magatokat ámítjátok el. So-
kan fognak benneteket szép szóval, fényes igéretekkel 's a' t. behálózni; vigyáz-
zatok mert boldogságtok siratja meg könnyelmüségteket. Hogy pénzért adja el 
magát a' becsületes magyar nép, jellemér ől felnem teszem; ha ezt tehetné, ugy 
nem volna méltó nyert szabadságára, mert egy ösvényt nyerne csak uj erkölcste-
lenségre. A' magyar nép melly eke mellett a' természet egyenességét ő l tanulta meg 
a' becsületességet, nem árulja el nyomorult fillérekért magát. A' magyar nép lelke 
nem áruczikk, mit adni, vagy venni lehet. A' jegyz ők a' nép vezetői, hol a' nép 
tudatlanságból mások ámítása után megy, nem másra, mint a' vezet őkre esik a' 
felelet terhe. A' jegyzőknek testvériesen kell összetartani, hogy őrködjenek a' nép 
felett, melly fizeti őket. A' jegyzők boldogsága nem lehet más, mint a' népé. 

Polgártársak! a' legszentebb kincsr ől van szó —a' nép bizodalmáról. He-
lyezzétek ezt ollyanba, ki mindig a' nép java mellett dolgozott. Hálátlanság vol-
na az, ha nemesi rendb ől követet választani vonakodnátok, mert azon követek, 
kik számatokra a' szabadságot kiküzdötték, nemesek voltak. Válasszatok nemes 
képviselő t, ha bizodalmatokat birja, ha szóval, tettel megmutatja, hogy a' nép 
barátja, hogy a' nép felszabaditásán lelkéb ő l örül. De választhattok a' nép sorá-
ból is, jegyző t, lelkészt, 's a' t. mert csak igy van a' nép egészen képviselve. 

Nem volnátok érdemesek ezen szép jogra, minél fogva magatok vagytok 
urai sorsotoknak, ha azt gyakorolni nem tudnátok, vagy nem akarnátok. Minden 
ember dolgozzék, ha munka idő  van, de ott, hol törvényes szabadságunk gyakor-
lásáról, a' nép további boldogitásáról van szó, egy napra a' munkát elhagyni 
polgári kötelesség: A' választás napján minden választó jelenjék meg a' választó 
helyen, és se hanyagság, se könnyelműség, se munka senkit vissza ne tartóztas-
son. A' nép értelmesebbei minden helységben jöjjenek össze, és ill ő , hogy nem 
a' megvesztegető  bor tüze mellett, hanem a' haza szeretet lelkesít ő  lángjánál 
lelkiismeretes komolysággal tanakodjatok képvisel ő tök felöl. 

Én is voltam olly szerencsés, hogy pár község megtisztelt bizodalmával, ' s 
felhítt miszerint vállalnám el almási kerületben a' követséget. Eleinte visszauta-
sitám őket érezvén a' nagy sulyt, melly e' terhes pályán vállaimra várakoznék; de 
midőn a' nép bizodalma határozottan ' s többször megkeresett, elhatározám 
magamban, hogy ha e' kerület többsége még is engem ajándékozna meg bizo-
dalmával, a' nép boldogságának előmozditását legszentebb kötelességemnek 
tartandom. A' nép boldogsága az én boldogságom. Isten veletek polgártársaim! 

Jámbor Pál jankováczi plébános 
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MAGYARORSZÁG KIR. HELYTARTÓJÁTÓL 

3454 sz. 
NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÉS FŐTISZTELENDŐ  ÉRSEK ÚR! 

Nagyméltóságod előtt ismeretes lesz azon körülmény, hogy Jámbor Pál 
Szabadkai iskola igazgató 1848-ik évben plébániáját elhagyván a honvédseregbe 
lépett, s annál tiszti min őségben szolgált; — a forradalom legy őzése után külhon-
ba menekülvén, kegyelem útján visszatért, s 861 évben mint kishegyesi káplán 
örszággyűlési képviselőnek megválasztatott, 's ezen min őségében a határozati 
párttal szavazott. 

Jámbor Pál tehát ezen multjánál fogva határozottan kormányellenes lévén, 
ezen érzelmeit 1862-ik évben sajtó útján megjelent egyházi beszédei czim ű  mű-
vében is tanusította. 

Legújabban pedig arról értesültem, hogy ő  folytonosan régi érzelmeit táp-
lálva, az ottani jó érzelm ű  lakosságnál megütközés és aggály nyilvánult a felett, 
hogy a szabadkai városi iskolát látogató ifjúság nevelésének vezérlete ezen 
egyénre van bízva, kinek mind politikai multja, mind jelen magaviselete az ifju-
ság okszerű  nevelésének lehetőségét kizárja. 

Nem mulaszthattam el tehát, hogy ezen adatokat Nagyméltóságoddal ne 
közöljem, bölcs belátására bízván ezen baj alkalmas módoni orvoslását, s' 
midőn aziránti nézetemet kifejezvén, hogy Jámbor korlátozásának egyik eszkö-
zéül a lelkészek részére előszabott vizsga letételének megnem engedése, vagy 
pedig Nagyméltóságod által eszközölhető  visszahivatása mutatkoznék czélirá-
nyosnak, tisztelettel kérem Nagyméltóságodat, hogy a nevezett igazgató iránti ta-
pasztalatait, nézeteit, s' netalán leend ő  intézkedéseit velem tudatni méltóztassék. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem 
őszinte nyílvánítását. 
Budán Május 3-án 1864 

erdődi gróf Pálffy Móricz 
Nagyméltóságú és fő tisztelendő  Kunozs Józef úrnak, 6 cs. 's apost. kir. fel- 

sége n. b. t. tanácsosa, 's kalocsai érseknek s. a. t. 
Kalocsán s. k. 

743 sz. 

NMLTSÁGU ERDŐDI GRÓF PÁLFFY MÓRICZ ÚRNAK 
MAGYARORSZÁG KIR. HELYTARTÓJÁNAK BUDÁN 

Folyó évi május hó 3-án 3454 sz. a. kelt fenbecsü leveléb ő l értésemre esett, 
hogy Jámbor Pál érsekmegyémbeli pap s szabadkai gymnásium igazgatója kor-
mányellenes érzelmeit táplálva, magaviselete által az ottani ifjuság okszer ű  ne-
velésének lehetőségét kizárja. E körülményt annál nagyobb sajnálattal vettem, 
minthogy a nevezett igazgató, ki általam is jól ismert politikai vétségei miatt 
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Bács megyébe kebelezett Jankovácz mez ővárosi plébániajavadalmától, melyet 
külföldre menekülvén önkényleg elhagyott, érseki szentszékem fegyelmi ítélete 
következtében megfosztatott; s ki külföldr ő l fölségi kegyelem utján történt 
visszatérése után Kalocsán hat hétig tartott, vétségének megfelel ő  bűnbánati 
fegyelem szigorával részemr ől is fenyittetett, kijelölt Hegyes községi lelkészi 
állomáson szigoru meghagyásom folytán reá különösen felügyel ő  s tántoritha-
tatlan egyházias jelleme s józan politikai elveir ől ismeretes t. kanonok s plébá-
nos oldala mellett káplányi minőségben akkép működött, hogy magaviselete 
hivatalos jelentések szerint sem erkölcsi sem politikai tekintetben kifogás alá 
nem esett s papi hivataloskodásában az egyháziasság szinvonalán állott. 

Ami illeti az 1861 évben országgy űlési képviselővé történt megválasztását, 
— ez iránt gátló befolyással nem bírván, azon id őben őt e térről nem tilthattam 
le, habár őtet az országgyűlés tartama alatt a józan politikai elvek követésére 
komolyan intettem; nemkülönben mint nem m űködhettem ama körülmény el-
len midőn Jámbor Pál az országgy űlés után hegyesi segédlelkészi állomására 
visszatérve Szabadka városa részér ő l az ottani gymnasium igazgatójául válasz-
tatott, mely állomás elfoglalhatására t ő le a kért engedélyt részemr ől mindaddig 
megtagadtam, míg a fenn nevezett város kijelölésére ő tet ezen igazgatói állo-
másra a Nagyméltóságú magyar királyi Helytartótanács kegyesen meger ősíteni 
méltóztatott. Azonban ezen igazgatói min őségében is a hozzám érkezett hiva-
talos jelentések szerint hivatalának kell ően megfelelt s ellene mindekkorig sem-
mi kifogás sem tétetett. 

Hogy politikai érzelmei minő  befolyással vannak az ifjuságra — e fölött tel-
jesen örködni állásomnál fogva eléggé képes nem levén, ezt az illet ő  hatóság 
köréhez tartozónak vélem. Jóváhagyásom nélkül sajtó útján 1862 évben megje-
lent egyházi beszédeire vonatkozólag pedig tiszteletteljesen megjegyzem, hogy 
ezen általam eszközlendő  köröztetés és ajánlás végett hozzám fölterjesztett egy-
házi beszédeket utólagos egyházi bírálat alá bocsátván s magam is olvasván, 
bennük néhány hitbeli nem egészen helyesen használt kifejezésen kívül — mely 
hibákért azokat megyém papságával ajánlólag nem is köröztetém — kárhozatos 
elvet vagy czélzást nem vettem észre. 

Ennél fogva Jámbor Pál gymnásiumi igazgatónak állomásáróli elmozditta-
tása iránt szerény nézetem szerint részemr ő l azon oknál fogva sem intézkedhe-
tem, mivel nem érzem magamat feljogosítva arra, hogy elmozdítsam őt azon 
állomásáról, melynek elfoglalására a Nagyméltóságu magyar királyi Helytartó-
tanács kegyes meger ősítése folytán méltatott, miután pedig papi jelleme s erköl-
csi magaviselete kifogás alá nem esik, s tettekben nyilvánuló politikai érzelme-
iről ez ideig tényleges adataim nincsenek: ennél fogva indokom sincs arra, hogy 
tő le az előszabott zsinati vizsga letehetését megtagadjam; különben is plebánia 
javadalom elnyerhetésésre egyhamar kilátása amugy sem lehetvén, arra jó ideig 
igényt se tarthat. 

Ezeknek tiszteletteljes közlése után fogadja Nagyméltóságod kit űnő  tiszte-
letem őszinte nyilvánítását, melylyel maradok Kalocsán május hó 7-én 1864. 
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NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÉS FŐTISZTELENDŐ  
[CSÁSZKA GYÖRGY] ÉRSEK ÚR 

KEGYELMES URAM! 
Excellentiád magas főpásztori meghagyása folytán van szerencsém a követ-

kezőkben Jámbor Pálnak az Egyházba való viszatérésér ől s annak minden kö-
rülményeirő l Kegyelmes Urat értesíteni. 

E hó 12 én a délutáni órákban hozták b. Jámbort a kórházba, az nap este, 
vacsora alkalmával értesültem az ő  jelenlétéről. Mint volt igazgatómat még 
azon este lefekvés előtt meglátogattam, beszélgettünk egymással úgy félóra 
hosszat; nagyon örült annak, hogy ő t meglátogattam, hálálkodott a jó Istennek, 
hogy ő t ide vezérelte. Erre latinul azt mondám neki: „diligentibus Deum onnia 
cooperantur ni bonum.", erre ő  Horátiustól válaszolt, beszélt még b. Schwaren 
Kanonok Úrról, mint jó barátjáról; Fischer volt collégáját is felhoztam néki ;  és 
az ő  kérdésére, hogy hol van"? azt felelém: ö szépen kibékült az Egyházzal, most 
valahol plebános, előbb lelki gyakorlatot tett és confessiojában mindent vissza 
vont amit az Egyház ellen írt vagy tett. 

„Én —válaszolá — nem írtam soha Egyházam ellene tekintetben nincs vissza 
vonni valóm." Magatartása az els ő  este nyugtalan volt, aztán azzal a kifejezéssel 
bocsájtott el, hogy igen örül hogy engem megismert és találkozott, nagyon kért 
arra, hogy a mikor csak szabad id őm van látogassam meg. Megígérvén ezt jó 
„éjszakát" mondtunk egymásnak. 

Másnap ápril 13-án kedden Ludasra volt kit űzve a kerületi papság husvéti 
szt. gyónása, reggel elvégezvén a dolgomat, miel őtt eltávoztam volna Ludasra, 
bementem ismét a mi kedves betegünkhöz; kérdezvén hogy léte fel ől; jelentvén 
néki hogy érette a reggeli szt. misében imádkoztam, valamint azt is hogy az nap 
elmegyek Ludasra husvéti szt. gyónásunkat végezni. Ezen látogatásom rövid 
ideig tartott, minek ő  is kifejezést adott, mondván „tehát csak oly rövid id őre 
jött?" Megnyugtattam ő t hogy még aznap visszatérek. Úgy hat óra tájt haza 
érkeztem, nem mentem föl mindjárt hozzá, hanem a belgyógyászati kórterem-
ben nehány beteget elláttam szentséggel. Az ápoló n ővérnek a délutáni órákban 
említette folytan „még nem jön a tisztelend ő  úr? Ha haza jön hijják hozzám." 
Igy hét órakor este felmentem hozzája, akkor ejtette ki ő  maga azon szavakat, 
melyekre én régen lestem t. i. hogy kibékül Egyházával: (NB. Különben evvel a 
szándékkal is jött ide; már a betegjegyzőkönyv felvételénél a gondnok Polyáko-
vits Gerő  úr előtt bediktálta azt, hogy O római Kath. és hogy Egyházával kibé-
külni szándékozik; úgy látszik csak a kell ő  időpontot leste. Ezen körülményr ől 
nem volt tudomásom, csak halála után értesültem róla.) 

Amint tehát ezen szándékát este nyilvánítá elmentem két tanút keresni, 
eközben belépett a szobába tiszt. Kozák becsei káplán, kinek dolga lévén Sza-
badkán meg látogatta Jámbort, mint oly ismer ősét, kinek az anyja mosott és 
takarított néki. A tanuk el őtt aztán ünnepélyesen kijelenté hogy ő  katholikus 
akar lenni, hogy kibékül teljesen egyházával (jelen volt ezen actusnál a két ko-
rona tanu, az egyik doktor és a bonczoló, két n ővér, tiszt. Kozák és én.) mire 
aztán szépen meggyónt, megáldozott és az utolsó kenetet is fölvette. 

A szentségek felvétele után a beteg láthatólag nyugodt volt a neki nyújtott 
pacificalét többször megcsókolta. Egészen önmagától (sua sponte) miel őtt tá-
vozni akartunk azt mondá, hogy mondjam meg az Erseknek hogy bocsánatot kér 
tőle, miről aztán még az este Excellentiád telegrafice értesítettem. 
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R. A betegápoló n ővérnek azt mondá a szentségek fölvétele után, hogy a jó  

Isten mostan bár visszaadná egészségét, hogy a szt. misét miel őbb Ő  maga be-
mutathassa.  

`i  

7,.. : " x~; t,.. ~ .;,...:: 

~- 	s~. • ~~~  

^ .C~ 5 	Á V I R A T. 

	

: . 	n
~  

~  ~,~-~ .--•~'• 	 ~ 
. 	 . 	 ~.../ •_ a  , ~ ~ 	 ~ . . 

_~: (j.  
.c  . ,.-. ~ •T?~~~~ 	 ~ 

 .. 

 
1'6~~ć~•6~~. 	'(.....Š"i...l"" 	 5.~::w ..:.e.n•-~~ —r  `:i ~..nstc. —,.~_.--__ . 	 ... 

. .. 

---- —_....~ 	 . 	- . 	. 	.. 	. 	. 	i .. 	. 	 ... 
• 

 
. ..... 

. 	 .:...:, ...... 	.... 	... 	 .. 

	t 	  

a  

~ 	~jyi~~► 
 y` Vti <~~~~/1~-1-~1~ 

t'/l.ii J_J=_-z,•l_--r:ž ~, __ . ~ 
fi  

• 

Később aztán jutott ežsembe azon körülmény, hogy itt a temetés mikéntje  
miatt majd lehet zavar — amennyiben az áttérés nem a kell ő  formában, a 14 napi  
idő  betartásával történt — és így a református pap a halotthoz jogot formálhat — 
hogy tehát minden zavarnak eleje vétessék, ismét két tanu el ő tt a boldogultnak  
azon nyilatkozatát vettem, hogy azon esetre — ha a jó Isten esetleg kiszólítja e  

világból rövid idő  alatt — melyik szertartás szerint akar eltemettetni? „Okvetle-
nül a kath. vallás ritusa szerint," volt a válasz. Ezen utolsó akaratjáról értesítet-
tem másnap a városi hatóságot és a temetést rendez őket mihez tartás végett. Ha  

tiszteletben tartják a boldogult végs ő  akaratát jó, — ha nem úgy ők lássák.  
Úgy kilencz órakor este elhagytam a beteget, ki ezután igen nyugodt volt, a  

szomorúak Viagasztalóját a jó Istent folyton segítségül híva.  

— Észnél volt egész másnap reggel 3 óráig aztán agóniába esett és regge 3/4  

6 órakor kiszenvedett, a feszületet magához szoritván, ezen agonizálás alkalmá-
val ismét feloldoztam, a haldoklók imáit ... a litániát fölötte elmondva eltávoz-
tam szt. misét mondani, amelyet már érette be lehetett mutatni a jó Istennek.  

Az ápoló nővér (főnök nő) említi hogy nagyon várta a bocsánatot Érse-
kétől, folyton hangoztatta, „ugye bár megbocsájtanak?" bocsánatot kérek; majd  

meg a nővér kezéből kivette a rózsafüzért és keresztet vetve imádkozott. A jó  

Isten megadta neki a gratia finalist.  

Midőn Kegyelmes Érsek Atyám fölszentelt kezeit csókolom vagyok Excel-
lentiád  

Szabadkán 1897 április 17.  
Legkisebb szolgája  
Schwerer Ferencz  
kórházi lelkész  

„Jámbor Pál úr a mai nap hatodik órájában átadta lelkét."  
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JÁMBOR PÁL 

PETŐFI 

Ifju dalnok, hol vagy? merre tüntél? 
Bármi fényes, elveszett nyomod; 

Mind keresnek ott lenn h ű  Etelkéd, 
Itt családod, még jobban honod. 

Visszavárunk, bár a sírhalomból, 
Hogy csodáld félig kész szobrodat. 

Nem! nem élsz te; szobrodon mosolygnál: 
Ott mosolygsz te, ott a föld alatt. 

Zengni téged boldogabb időkben 
A barátság nem vitt rá soha, 

Én ma zenglek a hol néma ajkad, 
Vagy ha élsz, ugy sorsod mostoha! 

Mások a kik tömjéneztek egykor, 
Most emelnek uj bálványokat; 

Oh felelj! hisz másoknak feleltél? 
Ott hallgatsz te ott a föld alatt! — 

Ingoványok s űrü rejtekében 
Bujdokolsz te hol Balassa járt; 

Hol mérföldre sir terül a lápban. 
Földdel együtt elmerül a bárd? 

Vagy határról jársz te is határra? 
S lelked a szent hantok közt mulat? 

Énekelnél hogy ha vándorolnál, 
Ott pihensz te, ott a föld alatt. 

A keserv mély serlegét kiittad 
Jó ha ott vagy hol a többi van; 

Sokfel ől nem kérdik azt hová lett? 
Kérdenek téged sokan sokan! 

És nem tudva hogy mit válaszoljunk? 
Halkan zengjük lelkes dalodat, 

Hunyni láttad csillagát haiádnak; 
Ott alszol te, ott a föld alatt. 

Élsz bizonynyal! igy szólnak barátid; 
Ők elestek jó barátaid; 

Népek, eszmék a költ ő  baráti: 
A kik élnek.. csak.. viszhangjaid; 

Összetépte egy golyó virágit 
Napjaidnak.. koszoruidat, 

Énekelnél a nyiló tavaszszal: 
Ott pihensz te, ott a föld alatt. 
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Nem lehet — (sötét a hon sirodtól) 
Nem lehet elrejtni poraid. 

Hogyha él ma valami belőled: 
Azt hiszem, hogy élnek dalaid. 

Élni fognak ők köztünk örökké, 
Lelkesitve minden honfiat... 

Mért keresni sírját? szobra itt van! 
Él Petófi! nin  c s a föld alatt. 

(A Hiador ujabb költeményei című  kötetből,.Pest, 1871. Betűhű  közlés.) 

PETŐFI OLVASÁSAKOR 

Midőn Petőfit olvasom, 
Oly rózsaszinü a világ, 
Nevetnek a friss ibolyák, 
S gyöngyöt vet a telt bilikom, 
Mellém ül ő  s beszél velem, 
A h ű  barátság, szerelem, 
Es a szabadság, és a hon: 
Midőn Petőfit olvasom. 

Kis Kunság és nagy Hortobágy, 
Hol ifju szinész vándorol, 
Mint délibábbal a mosoly, 
És Költő! s a menyasszonyágy. 
Szebb, mond, az én menyasszonyom, 
Istennő  az, ki pajzsot ölt, 
S zengő  táborrá lesz a föld: 
Midőn Petőfit olvasom. 

Sir távol a lágy fuvola, 
Holdfénynél pásztor t űz lobog, 
Le-fel szaladnak csillagok: 
Mind a szabadság csillaga, 
Szét tört bilincs és kard csörög 
Az ágyu torka menydörög, 
Gellért hegyén s a Rákoson: 
Midőn Petőfit olvasom. 

Oh szép idők! dicső  napok! 
Mondjátok hová lettetek? 
Nem kérjük a nagy h ősöket: 
Csak egy sirhalmot adjatok 
Akármi, már nem földi rab, 
Nálunk százszorta boldogabb. 
Dicsőségéről álmodom: 
Midőn Petőfit olvasom. 

Látok száguldó paripát, 
A bércen egy ledölt szobort, 
Mit száz ellenség eltiport, 
De ő  még tartja zászlaját. 
Erdély! Temesvár! mind oda! 
És a szabadság dalnoka! 
Gyors könyem hull Világoson: 
Midőn Petőfit olvasom. 

A költősírja nincs sehol, 
Most is kutatják azt, pedig 
A csillagok között lakik, 
De gyakran földre vándorol. 
S itt zeng a csendes éjszakán: 
„Tied vagyok tied, hazám!" 
De szól a hegy, szól a halom: 
„Menj vissza égbe csillagom!" 

(Az íróasztalán talált három kézirat egyike. Megjelent a Szabadkai Hírlap 
1897. április 28-i számában.) 
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THERESIOPOLIS 

Szabadka nagy volt hajdan is, 
Mikor tetőin gólya ült, 
Mely ugy sétált Palicsra ki, 
De vissza két szárnyán repült; 

Most büszkén néz az égre fel 
Uj, nagyszerű  tetőivel 

Theresiopolis; 
Hát még, ha majd tetőihez 
Kétszázezer lakója lesz 

S egy nagy korzója is? 

Hol rég kolomppal járt a nyáj 
A sz űz, kövér közlegel őn, 
Ott most sebes mozdony fütyöl, 
A föld egy füttynek rabja l őn, 

Ím ott jön a villamvonat! 
Kezet szorit kelet s nyugat 

S Theresiopolis; 
Hát mégha (büszkesége ez) 
Pompás uj városháza lesz 

S terén szép szobrok is? 

Mindenfelé épitkezünl , 
Hódit az uj kor szelleme, 
Emelkedik közszellemünk 
S Szabadka is folyvást vele, 

Bár elszállt a tűzóriás, 
De itt maradt a fény s varázs 

S Theresiopolis, 
Hát mégha dús terményihez 
Világhirü raktára lesz 

S hozzá piaca is? 

Vajjon melyik Szabadka szebb, 
A régi, monda vagy a modern? 
Több nyáj járt akkora mezőn, 
Most rajta több gyapjú terem; 

Gyümölcsös kertté lett a gyom, 
Az égbe nyul a gót torony 

S Theresiopolis. 
Hát mégha (tán nem messze ez) 
Egy fényes palotája lesz, 

Hol székel majd Themis? 
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Megvallom, négy szem közt nekem 
A régi város kedvesebb, 
Hol tárva állt minden kapu, 
És tárt karok és nyilt szivek; 

Akkor nem volt több szálloda, 
CsakazöregHungaria 

(Áldott emléke is!) 
Hol kedv, szabadság, dal s kehely — 
Szebb volt gólyás tet őivel 

Theresiopolis. 

(Szabadkai Hírlap, 1888. júl. 22.) 

PAKSON 

Itt ringa, itt szemközt a bölcs őm, 
A két templomnak oldalán, 

Itt áll a kis ház hol születtem, 
Hab hordja egy nap el talán, 

A város partja egyre fogy, fogy, 
Mindennap kisebb lesz, kisebb 

Szegény bölcs őm az Isten őrzi 
És a vidám szőllőhegyek. 

Az utczán köt ki már a g őzös, 
Hozzánk dobálva a habot 

Majd a piros hajnalt köszöntve, 
Majd a leáldozó napot, 

Oh drága város! szép szülőföld 
A koszorús hegy oldalán, 

Őrizzen ég meg a haboktól! 
Őrizd meg ott alvó anyám! 

Itten születtem, hol halok meg? 
Az Isten tudja, nem tudom, 

Itt dobta egy hullám kezembe 
A lantot és vándor botom; 

(Szabadkai Hírlap, 1897. máj. 2) 

Szól még a lant, nem mint a régi, 
Irányt cserélt idő, folyam, 

Pusztul a rom, helyet csinálva 
Az uj hullámnap mely rohan. 

Mert más irányt vett agg Dunánk; 
Ép úgy mint a kor szelleme, 

Erős gátját szaggatva folyvást, 
Mely minket egykor védene; 

Ez a világ folyása; bölcsőnk 
Ott reng az ár hullámiban, 

Boldog nemzet! mely küzd az árral 
És legalább nagy multja van. 

Megemlékeznek bánatunkról 
S ha majd a vész eltávozott 

A tölgy alá mind visszatérnek 
Min annyi villám lecsapott. 

A termékeny völgy újra zöldül 
És jobb időket jósol az: 

A madarat kit szám űz a tél, 
Majd vissza hozza a tavasz. 

452 



HORVÁTH MÁTYÁS 

A SZABADKAI GIMNÁZIUM 250 ÉVE (2.) 

1900. június 29-én Haverda Mátyás, a gimnázium igazgatója nyugállományba 
vonult. 18 éven át állt az iskola élén. Tevékenységével jelent ős mértékben hoz-
zájárult a gimnáziumi oktatás korszer ű  feltételeinek megteremtéséhez, vala-
mint az új épület építési munkálatainak megszervezéséhez. 

Utóda Kosztolányi Árpád lett, akit 1900. október 1-t ő l nevezett ki a gim-
názium élére a városi közgy űlés. Az intézmény felel ős vezetőjévé ismét nagy 
tapasztalatú, kiváló pedagógust állítottak, aki igazgatóként a következ ő  évek-
ben bebizonyította, hogy els őrangú vezető  is. 

kendkívül fontos időszakban foglalta el vezetői posztját. Láttuk az új épü-
let körüli huzavonát a város részér ől, a költözködést, s az azzal járó problémákat. 
Mindezt fokozta a gimnáziumok bels ő  életét szabályozó új tanterv bevezetése. 

1899-ben megjelent a módosított gimnáziumi Tanterv, majd a Közoktatási 
Tanács Utasításai. Ez utóbbi a magyar nyelv és irodalomtanítás új feladatait is 
megfogalmazta. Ezeket a következ őkben jelölte meg: komoly olvasáshoz kell 
szoktatniuk a tanulókat, képessé kell tenni őket irodalmunk élvezésére, meg 
kell őket ismertetni az irodalmi műfajokkal, nemzeti irodalmunk fejl ődésével, 
fejleszteni kell nyelvi kifejezésük szabatosságát. De: „az irodalom történetében 
elsősorban a vallásos és hazafias érzést kell ápolni. Isten, király haza: e három-
ság lebegjen mindig az oktató és nevel ő  szemei elő tt..." 

Kosztolányi Árpád tapasztalt nevel őként észleli az új tanterv hiányosságait. 
Az 1901/2. tanévrő l szóló évi jelentésében aláhúzza: „A magyar irodalmi tanter-
vek inkább a nemzeti érzést, nacionalizmust hivatottak fejleszteni, mint irodal-
mi értékeket bemutatni, irodalomtörténetet oktatni." Másrészt viszont nem 
tudta kivonni magát a századfordulón egyre er őteljesebben jelentkező  elmagya-
rosítási törekvések hatása alól. Említett jelentésében a következ őket szögezi le: 
(A gimnáziumnak) „fontos kultúrhivatása van nemcsak a középiskola általános 
feladatát illetően, hanem a városunk egy részét alkotó bunyevác anyanyelv ű  la-
kosság megmagyarosítására nézve is." (A kiemelés tőlem.) 

Habár a nacionalizmus, a magyarosítási törekvés országos jelenséggé vált, 
nem minden magyar értelmiségi értett ezzel a politikával egyet. Pl. Babits Mi-
hály 1908-ban a Szeged és Vidéke című  lap vezércikkében elhatárolta magát a 
valláserkölcsi és nemzeti nevelést ől. A katedrán nem a bigott vallásosságot, nem 
a konok és korlátolt nacionalizmust propagálta. Fogarasi szám űzetésében erről 
bizonyságot tett román tanítványaihoz f űződő  viszonyával. 

Juhász Gyula szintén elhatárolta magát a korszak hivatalos irodalomtaní-
tásának konzervatív szellemétől. Azt hangsúlyozta, hogy „csak az értéket alkotó 
egyéniségeket, csak az eredeti tehetségeket kell tanítani, olvasni, fejtegetni az 
iskolában. Az irodalomtörténet tanítása a középiskolában többé nem jelenti 
nevek, címek és évszámok bizonyos mennyiségét." 
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Az országos oktatási-nevelési tendenciák tehát a szabadkai gimnáziumot 
sem kerülték meg. Mindazonáltal az új épület meghatározó er ővel hatott mind 
az intézet belső  életére, mind pedig a teljesítményekre. 

A megváltozott körülmények lehet ővé tették az osztályon kívüli munka 
jelentősebb kiteljesedését. A zenei nevelés terén fontos lépés volt az énekkarok 
megszervezése. A helyiséghiány felszámolásával a következ ő  énekkarok alakul-
tak meg: 

gyermekkar, 
— férfikar, 

vegyes kar. 
A fenti vokális karok azonban nem értékelhet ők a város, Szabadka zenei 

élete nélkül. Az egyre er ősödő  polgárságú városban fokozódik az érdekl ődés a 
zeneművészet iránt. Ennek következtében érthet ő  a gimnázium törekvése, hogy 
az értelmiségi képzés fellegvárában is nagyobb hangsúlyt kapjon a zenei nevelés. 
Az énekkarok tulajdonképpen biztosították a lehet őségét, hogy képességeik és 
érdeklődésük szerint az iskola minden tanulója bekapcsolódhassék az intenzív 
zenei nevelésbe. 

Az új épület optimális lehet őséget biztosított — az akkori körülmények kö-
zött — a testi nevelés számára is. Az új tornaterem, a szabadtéri sportpályák 
hatása érezhető  volt a testnevelésben. A szabadkai fiatalok viszonylag gyorsan 
fölzárkóztak a különböz ő  versenyeken az országos élvonalba. Pl. 1901 májusá-
ban az országos ifjúsági tornaversenyen a szabadkai gimnázium csapata nyerte 
el a Vallás- és Közoktatási Minisztérium vándordíját! 

Az önképzőkör a VII—VIII. osztályos tanulók számára biztosította az iro-
dalmi műveltség kiegészítését, illetve a szépírói szárnypróbálgatásokhoz a meg-
felelő  szellemi környezetet. Hosszadalmas lenne fölsorolni, hogy ki volt a sza-
badkai gimnázium önképzőköri tagja a múltban, aki nevet szerzett az irodalom-
ban és a humán tudományokban. Az új épületben az önképz őkör is nagyobb 
jelentőséget szerzett. Ehhez nem kis mértékben hozzájárult Kosztolányi Dezs ő . 

Kosztolányi 1901-t ől, VII. osztályos tanulóként tagja az önképz őkörnek. 
De nem csupán tag, az évfolyam egyik legsikeresebb szerepl ője is! Két ön-
képzőköri díszülésen előadást tartott. Az összejöveteleken fölolvasta Sors és az 
Agácvirágok című  költeményeit. Pályamunkaként értekezést írt Arany lírájáról, 
valamint Emlékbeszéd Csokonai Vitéz Mihály felett címen méltatta a költ őt. Szá-
mos fordítást készített a német irodalomból, továbbá Vergilius költeményeib ől. 
Szabadka város Széchenyi István pályázatán I. díjat érdemelt ki Széchenyi és 
Vörösmarty című  pályamunkájával (50 korona pályadíj!). A II. díjat a bizottság 
Brenner József (kés őbbi írói álneve Csáth Géza) Mindent a hazáért című  pálya-
munkája érdemelte ki. 

Az 1902/3. tanévben az önképzőkör titkára Kosztolányi Dezs ő  lett. A ve-
zető  tanár Révfy Zoltán. Az egyik tanuló szépirodalmi kísérlete kapcsán az ön-
képzőköri összejövetelen kibékíthetetlen ellentét alakult ki a vezet ő  tanár és 
Kosztolányi értékelése között. A vita túln ő tte a szakkör kereteit. Annak 
ellenére, hogy Kosztolányi apja volt a gimnázium igazgatója (vagy éppen 
azért), a tanári tekintély meg őrzése érdekében a közoktatásügyi hatóság 
is beavatkozott. A szegedi tankerületi f őigazgatóság 1902. november 19-i 
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leirata leszögezte: „... a szabadkai f őgimnázium önképzőkörében oly szellem 
nyilvánult meg, amelyet nem lehet és nem szabad helyeselnem! A társi szere-
tettől áthatott és tanulói alárendeltséggel párosult hasznos önképzés menetét 
oly természetű  villongások zavarták meg, amelyek nemcsak az ifjúság iskolai 
foglalkozására gyakorolnak kedvez ő tlen befolyást, hanem esetleg kihatással 
bírhatnak az egész életre is. Annak kifejezésére, hogy az önképz őkör ezen szel-
lemét helytelenítem, de egyúttal okulásul a jövend őre, a folyó iskolai évre az 
önképzőkör működését ezennel felfüggesztem." 

A tankerületi fő igazgató általánosított. A leiratból nem derül ki világosan 
a felfüggesztés valódi oka. Az önképz őkör munkájának ideiglenes betiltása, va-
lamint a körülötte folyó kampány miatt Kosztolányinak távoznia kellett a gim-
náziumból! 

Mint említettük, Kosztolányi mellett ott jeleskedett az önképz őkörben 
Brenner József is. A következ ő  tanévben elnyerte Szabadka város irodalmi pá-
lyázatát és az 50 koronát Becsültessük meg a magyar nevet című  pályamunkájá-
val. A Kossuth-pályázaton II. díjat nyert Emlékbeszéd Kossuth Lajosról című  
pályamunkája. Az önképz őköri összejöveteleken fölolvasta A kályha, A fekete 
kutya, Mese a kávéházból című  novelláit. Értekezést írt Rákócziról, Szabolcska 
Mihályról, a magyar zenéről, Arany János működésérő l a szabadságharc alatt, 
Arany uralkodó lírájáról, Bródy Sándorról. Amint látjuk, irodalmi érdekl ődése, 
tájékozottsága igen széles skálán mozgott. Irodalmi zsengéi ujjgyakorlatokat 
képeznek későbbi novellaírói tevékenységéhez. 

Brenner-Csáth neve mellett még ott találjuk az önképz őkörben Munk Ar-
turt (1886-1955). Nevét A nagy káder, Hinterland, Köszönöm addig is..., Bácskai 
lakodalom című  regények örökítették meg. 

Sztrókay Kálmán (1886-1956) mint ismeretterjeszt ő  író, újságíró, műfor-
dító vált ismertté a magyar közéletben. 

Korántsem az a szándékunk, hogy a Kosztolányi-affér kapcsán a teljesség 
igényével ismertessük vagy értékeljük az önképz őkör munkáját. Csupán egy 
adott működési szakaszban, a kedvez őbb feltételek megteremtésekor adunk be-
pillantást a szakköri életbe. Hiszen a régi épületben is folyt ifjúsági irodalmi 
tevékenység, másrészt az új épület átadása után az önképz őkör tagjaiból kinőtt 
író és értelmiségi generáció ismertetése maga egy monográfiát igényelne! 

Az eset azonban alkalmat nyújt arra is, hogy a kifejezetten patrióta nevelési 
elvárások mellett rámutassunk a tantestület haladó nevel ői magatartására. Nyil-
vánvaló, hogy a tanár-diák irodalmi vita mögött egy meghatározott nevel ő i 
irányzatot kell feltételeznünk. A közoktatásügyi hatóság nevelési irányzatai 
mellett a nagy műveltségű  pedagógusok minden tantárgyban sikerrel formálták 
a tanulói személyiséget olyan irányban, hogy a gimnazisták a jelenségekr ő l önál-
ló véleményt formáljanak. 

A tantestület magas szakmai m űveltségéről tanúskodnak publikációik. 
Toncs Gusztáv és Loósz István 1896-ben tankönyvet írt az V. osztály számára a 
poétika tanításához. A gimnáziumi évkönyvek minden száma az általános tájé-
koztatás mellett azt is szolgálta, hogy az intézmény tanárai legértékesebb peda-
gógiai-szakmai munkáit is megjelentessék. A hivatalos nevelési célkit űzések bí-
rálatát érzékeltettük Babits, Juhász Gyula nézeteivel. A gimnázium tanárai kö- 
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zül Mérey Ágoston a millenniumi ünnepségek keretében azt fejtegette, hogy 
„nem találunk Magyarország ezredéves történetében egy lapot sem, mely nem 
azt mutatná, hogy a magyar nemzet türelmetlen lett volna az itt lakó nemzetisé-
gek iránt." Tehát a gimnáziumi tantestület is zömmel a leghaladóbb gondolko-
dók táborába tartozott a nemzeti együttélés kérdését illet ően. 

Ízelítőül a tantestület megjelent szakirodalmi tanulmányaiból felidézünk 
egy csokorra valót: 

Pásztory Endre: A házi nevelés fontosságáról 
Gaál Ferenc: Heine és Pet őfi költészete 
Dr. Révay József: Commodius, az els ő  keresztény latin költő  élete és művei 
Bölcskey Lajos: Van-e a középiskolában túlterhelés? 
Rorák Imre: De vi ac natura participorum Latinorum syntactica 
Loósz István: Deák Ferenc emlékezete 
Toncs Gusztáv: Balítéletek a középiskolai élet körében 
Toncs Gusztávról külön kell szólnunk. A század els ő  éveiben már országo-

san is elismerik tudását, tanári, tankönyvírói rangját. Ennek jele az is, hogy az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület 1902. július 3.án Szabadkán ülésezett. 
Toncs ez alkalommal olvasta föl A rendtartás fegyelmi intézkedéseir ől írt érteke-
zését. Tevékenységének részletes ismertetését azonban megtalálhatjuk Dér 
Zoltán A tudós tanár c. monográfiájában (Életjel, Szabadka, 1972.) 

Tudományos-szakmai tevékenységének fontos állomása volt a Szabad Lí-
ceum megalapítása. Ez már jellegzetesen iskolán kívüli tevékenység volt, sok-
ban elődje a közművelődés mai intézményeinek is. 

A Szabad Líceum m űködését 1898-ban kezdte el, és folytatta 1918-ig. El-
nöke Milkó Izidor volt, alelnöke pedig Toncs Gusztáv. A korabeli sajtó tanúsá-
ga szerint azonban az egész kezdeményezés lelke Toncs volt, s egyben a leggya-
koribb és legnépszerűbb előadója. 

A Szabad Líceum értelmiségi továbbképz ő  fórumként indult azzal a céllal, 
hogy a tudomány eredményeit a város értelmisége körében népszer űsítse. 

A Líceum törzskara mind gyakrabban ül össze a Városi kávéházban. Milkó 
és Toncs mellett naponta megjelenik Vály Gyula mérnök, Weisz Aladár tör-
vényszéki bíró, dr. Vály Dezs ő  orvos, dr. Dezső  Kálmán MÁV főfelügyelő . Gya-
kori vendég Lányi Mór elnökigazgató, Strasszburger Izidor mérnök, L őwy Mór 
kereskedő , Lányi Ernő, Fenyves Ferenc. A Bácskai Hírlap joggal a szabadkai 
Pilvaxnak titulálta ezt a kávéházi kört. Valóban: a líceum el őadói jobbára a 
törzsasztal tagjaiból kerültek ki. Esetenként azonban vendégel őadókat is meg-
hívtak. Pl. 1915-ben Jászi Oszkár és Balázs Béla is el őadást tartott a líceumi 
összejövetelen. 

Az előadásokat jobbára a gimnázium dísztermében tartották, illetve a vá-
rosháza kistermében. A költségeket részben a város anyagi támogatásából, rész-
ben a belépőjegyek árából fedezték. Hatásköre Zomborra, a megyeszékhelyre 
és Bajára is kisugárzott. Ui. a jelent ősebb előadásokkal a fent említett városok-
ban is megjelentek. 

Toncs 1900-tól jutott nagyobb szerephez a líceum programjában. „Aki ed-
dig csak, mintegy a háttérben, szinte észrevétlenül fáradozott, most el őtérbe lép, 
hogy mint felolvasó is előmozdítsa az ő  dédelgetett kedvencének, a Szabad Lí- 
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ceumnak az ügyét" — írja róla a Bácskai Ellen őr (1900. márc. 15.). Előadássoro-
zatából csupán néhányat emeltünk ki: 

A tudomány eszméje. 1903. 
Csokonai. 1905. 
Shakespeare drámai m űvészete. 1909. 
Mi a társadalom? 1910. 
A történelmi materializmusról. 1911. 
Báró Eötvös József. 1913. 
Ady és Gyóni költészete. 1915. 
Petőfi szociológiai szempontból. 1917. 
A magyar irodalom helye a világirodalomban. 1918. 
Úgy gondoljuk, e hiányos jegyzék is érzéklétesen tükrözi azt a sokoldalú 

műveltséget, amellyel Toncs rendelkezett a századel ő  gimnáziumában és a vá-
rosban, Szabadkán. Ugyanakkor azt is érzékelteti, hogy volt a városnak olyan 
értelmiségi-polgári rétege, amely szintén érzékenyen reagált minden újdonság-
ra a tudományban és az irodalomban egyaránt. 

Nem szabad azonban megfeledkeznünk Iványi Istvánról sem. Ő  rendkívül 
sokat tett a városi könyvtár létrehozásáért; f ő  munkája azonban Szabadka sza-
bad királyi város története I—II. (1886, 1892). Városunk 600 éves fennállásának 
évfordulójára megjelentették reprint kiadását. Az elmúlt több mint száz év bi-
zonyítja, hogy milyen hatalmas alkotás ez egyetlen kutató-történész részér ő l. Mi 
sem bizonyítja ékesebben az állítást, hogy monográfiai bizottság ide, monográ-
fiai bizottság oda, az elmúlt száz év eseményeir ől nem készült még megközelít ő  
összefoglalás sem! • 

Másik pótolhatatlan és megkerülhetetlen munkája Iványinak Bács-Bodrog 
vármegye földrajzi és történelmi helynévtára. Csáth Géza 1906-ban így ír Iványiról 
a Bácskai Hírlapban: „Ezek az emberek a tudomány fanatikusai. Akik a mások 
előtt unalmasnak és kicsinyesnek tetsz ő  munkájukat olyan szentnek és egyedül 
valónak látják, mint az őrült az ő  rögeszméjét. Kutatásuk tárgyai, mint meg-
annyi irthatatlan őserdő  állnak előttünk, amelyek erős fejszecsapásaikkal biztos 
irányban haladnak el őre." Igen! Szinte rögeszmés szorgalom kellett, hogy ezeket 
a munkákat egy ember elvégezze. Valóban: a mai olvasó vagy kutató szinte ért-
hetetlen döbbenettel áll Iványi munkája el őtt. Valóban úttörő  munkát végzett 
városunk múltját vagy a megye településföldrajzát illet ően. Igaz, hogy látásába 
került a hihetetlen erőfeszítés, de az, amit örökül hagyott az utókorra, azt mon-
datja velünk: megérte! 

A fentiekben a szakmai szervezetek és a közélet néhány területét említet-
tük, amelyekben a szabadkai gimnázium tanárai aktív szerepet vállaltak. Aktív 
társadalmi tevékenységük illusztrálására a továbbiakban csak felsorolásra szo-
rítkozunk. Így az említett területek mellett a tanári kar tagjai jelen voltak a 
közoktatási bizottságokban, a n őegyletben és a karitatív szervezetekben. Azt 
kell mondanunk tehát, hogy mindenütt, ahol a sz űkebb vagy tágabb értelemben 
kapcsolatba kerültek a neveléssel az intézmény keretein belül vagy az iskola 
társadalmi környezetében. • 

Korántsem teljes azonban a tantestület társadalmi tevékenységér ől alko-
tott kép. Soraikban találunk két virilistát, azaz olyan személyt, aki vagyona ré- 
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vén tagja a városi önkormányzatnak, továbbá olyat, aki pénzintézeti igazga-
tósági-választmányi tag. Az egyik tanár bírósági írásszakért őként tevékeny-
kedett. 

A fölsorolás alapján joggal jutunk egy meghatározott következtetéshez. A 
gimnázium tanárai mind szakmai, mind társadalmi szempontból olyan nevet 
vívtak ki maguknak, amely helyet biztosított számukra a városirányítás minden 
területén! 

Az új épület és az azzal járó kedvező  tanítási feltételek azonban nem érez-
tették hatásukat a tanulmányi eredményeken. Az 1899. évi új tanterv nem csu-
pán a művelődési anyag megreformálását hozta. Új tankönyveket, új házi olvas-
mányokat is jelentett. A követelmények jelent ősen megnövelték az anyagi kö-
telezettségeket a gimnázium és a tanulók számára. Az iskolának jelent ős anyagi 
eszközöket kellett fordítania az ifjúsági könyvtár állományának fölújítására, a 
tanulóknak pedig a tandíj mellett a tankönyv és a házi olvasmányok beszerzése 
jelentett anyagi megterheléšt. Valószín ű, hogy a közoktatási változások is okai 
a tanulmányi eredmények hanyatlásának. Ugyanakkor el kell fogadnunk a tan-
testület értékelését is, mely szerint „e tanintézetbe kerül ő  tanulók nagyobb ré-
sze sem szükséges előismereteket, sem pedig kellő  fegyelmezettséget nem hoz 
magával". Azaz azt kell mondanunk, hogy a bels ő, tantervi változások a közép-
iskolában nem előzték meg az elemi iskolai oktatásban végrehajtott reformo-
kat. A csökkenő  tanulmányi eredmények 1906-ra elérték az évi 17-19%-os le-
morzsolódási arányt! 

A hanyatló eredménymutatók, a fokozódó anyagi kötelezettségek odaha-
tottak, hogy csökkent a tanulólétszám. Ez a csökkenés 1902-1906 között elérte 
a 75 főt. Ugyanakkor a polgári iskolában ugyanabban az id őszakban 69 fővel 
növekedett a létszám. A szegényebb szül ők gyermekeiket a gimnázium helyett 
egyre gyakrabban polgáriba íratták. Ott kevesebb volt a tandíj, olcsóbbak voltak 
a tankönyvek, nem tanítottak latin nyelvet. A gyakorlati életpályák megválasz-
tásához nagyobb esélyt nyújtott, mint a gimnázium. 

A helyzet tarthatatlanságának feloldására serkentette az iskola tantestüle-
tét egy sajnálatos, tragikus eset is. 1905-ben, a tanév végén egy érettségiz ő  ön-
gyilkosságot követett el. Az illet ő t egy tantárgyból megbuktatták az érettségi 
vizsgán. Az eset kapcsán a helyi sajtó a támadások pergő tüzét zúdította a gim-
náziumra. Június 30-án a városi közgyű lés is foglalkozott az esettel. A válságos 
helyzetben a gimnázium tantestülete saját maga ellen fegyelmi vizsgálatot kért 
a Vallás- és Közoktatási Minisztériumtól. 

A minisztérium 1905. augusztus 3-án rendeletet hozott a fegyelmi vizsgálat 
megindításáról az igazgató és a tantestület ellen. A vizsgálat kiterjedt a továb-
biakban az iskola didaktikai és pedagógiai tevékenységére is. Végül a fegyelmi 
bizottság megállapította, hogy a tantestület mulasztást nem követett el az ön-
gyilkos tanulóval szemben. 

A botrány mindenesetre sok megoldásra váró kérdést el ő térbe helyezett. 
Pl. a vidéki tanulók 70, a szabadkaiak 50 korona tandíjat fizettek. Máshol is 
nyíltak gimnáziumok szerényebb tandíjjal, így az elvándorlás nyilvánvalóvá lett. 
A vidéki fiatalokat az is érzékenyen érintette anyagilag, hogy a gimnáziumnak 
nem volt internátusa, tehát csak az albérleti elhelyezés maradt. 
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A helyzet ilyen alakulásához föltétlenül hozzájárult az is, hogy a gimnázium 
tanárai igen túlterheltek voltak. A fels ő  tagozat tanulóinak hetente csak két 
szabad délutánjuk maradt. Ezt nem a tanteremhiány okozta, hanem az a helyzet, 
hogy sok tanár más iskolákban is tanított! Egyrészt a tanárhiány, másrészt a 
városi és állami gimnáziumi tanárok fizetése közötti különbség is hozzájárult a 
helyzet ilyen alakulásához. 

A középiskolai törvény ugyan maximum 60 tanulót irányzott el ő  egy-egy 
osztályban, ám a szabadkai. gimnáziumban nem volt ritka a 70-73 fős osztály 
sem. Mai szemmel és felfogással szinte elképzelhetetlen ekkora létszámmal az 
eredményes munka. (Nota bene: a zombori algimnáziumnak még 1948-ban is 
volt 52 fős végzős osztálya...) Végül is az 1911-es középiskolai törvény 17. 
szakasza 2. pontja leszögezte, hogy ott, ahol egymás után következ ő  három 
tanítási évben az osztálylétszám meghaladja a 60 fút, párhuzamos osztályo-
kat kell nyitni. Így a törvényes el ő írás szellemében a városi közgy ű lés 1912. 
április 3-án engedélyezte az I/C és az VB osztályok megnyitását, valamint 
három újabb tanár kinevezését. 

A párhuzamos osztályok megnyitása kétségtelenül hozzájárult a tanítás 
eredményességének növekedéséhez. A bels ő  iskolatérben is pozitív változások 
következtek be. 

1908-tól a gimnázium épületének földszintjét a fels ő  kereskedelmi iskola 
és az árvaszék használta. 1912. augusztus 1-éig ezek a helyiségek fölszabadultak, 
tehát az épület rendeltetésszer űen a gimnáziumi oktatást szolgálhatta. Más za-
varó tényező t is sikerült hosszú utánjárással kiküszöbölniük az iskola ve-
zetőinek. A Petőfi utcának eredetileg macskaköves burkolata volt. Az akkori 
közlekedési viszonyok mellett is az utcazaj komolyan veszélyeztette a tanítást. 
1911 őszén a városi közgyűlés aszfaltburkolattal látta el az útburkolatot, azaz 
kiküszöbölte a külső  zajokat. 

1910-től ismét fokozatosan növekszik a tanulólétszám a gimnáziumban. A 
jelenséghez kétségtelenül hozzájárult az a tény, hogy a vidéki tanulók tandíját 
60 koronára csökkentették, továbbá a városban három középiskolai kollégium 
nyílott. A vidéki tanulók iskoláztatását megkönnyítette a kedvez ő  vasúti menet-
rend: 1910-ben a gimnáziumi tanulók 28,2%-a beutazó tanuló volt! 

Mivel a szabadkai gimnázium városi közoktatási intézmény volt, a tantes-
tület fizetését is a városi tanács határozta meg. 1906 óta azonban a városi és 
állami gimnáziumok tanárainak fizetése között jelent ős különbség keletkezett. 
Ezért a gimnázium tantestülete emlékirattal fordul a városi közgy űléshez, 
amelyben kéri, hogy 

a fizetéseket, lakbérilletményt egyenlítsék ki az állami tanárokéval; 
— javasolták a gimnázium államosítását; 

az alkalmazottak csatlakozzanak az állami nyugdíjalaphoz. 
A városi tanács 1907-ben 12 150 korona rendkívüli segélyt hagyott jóvá a 

gimnáziumi fizetések kiegészítésére, de lényegében a jövedelmek kérdése 1918-
ig állandóan függőben maradt, azaz megmaradtak a különbségek az állami és 
városi tanárok fizetései között. 

Az áldatlan anyagi helyzeten sok tanár (a tantestület nagy része) úgy igye-
kezett segíteni, hogy más (s ő t több) iskolában is tanított. A ránk maradt adatok 

459 



szerint p1. a nyelvtanárok tiszteletdíja óránként 5 korona volt. Az el őállott hely-
zet viszont elő idézte a tanárok túlterheltségét. 

Kétségtelen, hogy a tanszemélyzet túlterheltsége hatással volt a pedagógiai 
munka minőségére. Am még ebben az esetben sem kell feltételeznünk, hogy a 
szabadkai gimnázium tanárai megfeledkeztek alapvet ő  nevelői kötelezettsége-
ikrő l. Kosztolányi Árpád, a gimnázium igazgatója 1912-ben ünnepelte 30 éves 
tanári jubileumát. Az évkönyvekben megjelent pedagógiai szaktanulmányai 
ékesen bizonyítják pedagógiai érzékenységét a szaktárgyi kérdések iránt. 
Ugyanakkor igazgatóként az egész intézmény nevel ői tevékenységét is szem 
előtt tartotta. A jelzett évben 202 osztálylátogatást végzett, azaz igazgatóként 
minden osztályba 17-szer látogatott! Nincsenek adataink arról, hogy a jelenlegi 
középiskolai igazgatók évente hány látogatást végeznek, ha végeznek egyálta-
lán. Kosztolányi tevékenysége azonban kétségtelenül elismerésre méltó teljesít-
mény volt. Nyilván nem csupán az ellen őrzés szándéka vezérelte, ami kétségte-
lenül jelen volt a látogatásokban. Még inkább azt célozta ez a tevékenység, hogy 
a teljesítmények elismerésével motiválja az igazgató a tantestületét, hogy még 
eredményesebb munkát fejtsenek ki a tanulóifjúság körében. Ma a kibernetika 
ismeretében azt mondanánk: Kosztolányi látogatásaival megvalósította a 
visszacsatolást annak érdekében, hogy az oktatási-nevelési folyamatot hatéko-
nyan befolyásolja! 

Téves képet alkotnánk azonban a gimnáziumról, ha úgy mutatnánk be, 
mint minden külső  hatástól mentes intézményt. Európában olyan világpolitikai 
erőviszonyok kezdtek kibontakozni, amelyek az oktatásra és a nevelési tartal-
makra is kihatással voltak. 

Az 1908/09. tanévben a VII—VIII. osztályok óraterve új tantárggyal gyara-
podott: a fiúgimnáziumokban bevezették a „Katonai- és lövészkiképzés" nev ű  
tárgyat! Utólag, mai terminussal úgy nevezhetnénk, hogy „honvédelmi neve-
lés"... Még idilli béke volt, felh ő tlen béke. Ennek ellenére az új tantárgy sejtette, 
hogy a világpolitika kulisszái mögött jelent ős erők működhetnek — a béke ellen. 
1913. május 13-án, a békeünnepen a gimnázium tanára, Szabó Batancs István a 
következőképpen jellemzi a helyzetet: „Ebben a forrongásokkal és nagy válto-
zásokkal teli időben magam elé képzelem a m űvelt magyart. Kardja éles, revol-
vere töltve... Készen áll, de úgy szeretné, ha a nemzetek egy nagy máglyán elé-
getnék már fegyvereiket, hogy ő  is összetörhesse kardját..." 

Nem így történt! Kitört az I. világháború, és kezdetét vette a szabadkai 
gimnázium kálváriája... 

A gimnázium épületét 1914. augusztus 1-jén hadikórháznak foglalták le. A 
tanítást a polgári fiúiskola épületében szervezték meg — három iskola számára: 
a polgári, a gimnázium és az inasiskola használta az épületet. A helyiséghiány 
miatt elképesztően megnövekszik az osztálylétszám: volt olyan osztály, ahol 96 
tanulót találunk! A tanteremhiány mellett az osztálylétszám növekedéséhez 
hozzájárult az is, hogy a gimnázium nyolc tanára bevonult. Bizonyos tantárgyak-
ból csökkentették az óraszámot. A gimnázium tanulólétszáma is csökkent 632 
főrő l 580-ra. Az 1898-ban született VIII. osztályos tanulókat is bevonultatták. 
Rendkívüli érettségi tanfolyamot szerveztek, megtartották a hadiérettségit, és a 
maturandusokat a frontra vitték. A tanévet már 1915. május 22-én befejezték. 
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Az addig oly gazdag órán kívüli tanulói tevékenységeket háborús kényszer-
tevékenységek váltották föl: 

fémgyűjtés, 
— gyógynövények gyűjtése, 
— könyvek gyűjtése a katonák számára, 

karácsonyi ajándékgyűjtés a katonáknak, 
hadikölcsön-jegyzés, 
adománygyűjtés az elpusztult kárpáti falvak fölépítésére. 

A háború elhúzódásával súlyosbodik a gimnázium helyzete is. Hanyatlik a 
tanulók szorgalma, romlik magaviseletük. Az utóbbi következtében az 1915/16. 
tanévben 10 tanulót el kellett távolítani az iskolából. 

A háború a gimnázium tanárai közül is szedi áldozatait. Vojnich Tunich 
János tartalékos hadnagyként súlyosan megsebesül. Dulich Ferenc tornatanár 
harctéren szerzett idegbaja következtében öngyilkos lett... 

A háború második évében a tanévet nyolc hónapra csökkentették: a tanév 
1916. október 1-től 1917. május 10-ig tartott. Ebben az évben már 43 tanulót 
besoroztak! 

Az 1917/18. tanévben tovább romlottak az oktatási körülmények. A hadba-
vonulás, elhalálozás, betegség miatt növekszik a tanárok heti óraszáma: 25 órá-
ra emelkedett a kötelező  óraszám. Ennek ellenére nincs fizika-matematika ta-
nár, földrajz-természetrajz tanár, történelem- és latžntanár. A tanulólétszám 
517 főre csökkent. 

A belső  erózió együtt járt a gimnázium felszerelésének elhasználódásával. 
Az iskola épületét a katonaság használta, tehát a bels ő  berendezés is kezelésük 
alatt volt. Igy pl. a képz őművészeti előadóterem rajzasztalait a kórház ebédl őjé- 
be helyezték, a bútorzat egy részét pedig átszállították a tartalék kórházakba. 

1918. június 5-én a katonaság elhagyta a gimnázium épületét. 1914. június 
26-a óta az épület tartalék kórházként m űködött, ahol többek között súlyos 
nemi betegeket, szifiliszeseket is kezeltek. Az épület kiürítése után a városi ta-
nács előszámlát készített az épület helyreállítási költségeir ől, a helyiségek 
fertő tlenítéséről. Azokban a tantermekben, ahol a nemi betegeket kezelték, 
még a padlózatot is föl kellett újítani, mert az egész épületet ellep ő  poloskák a 
nemi betegséget átvihették a gimnázium tanulóira! Az költségek el őszámlája 
105 000 koronáról szólt! Ha leszámítjuk az inflációt, és összevetjük ezt az 
összeget a gimnázium épületének építési költségeivel, akkor látjuk, milyen óri-
ási kár keletkezett az épületben. Még a tornaterem helyreállítása is komoly gon-
dot jelentett, mivel a katonaság ezt a helyiséget deszkafallal elválasztotta, tehát 
mind a padlózatban, mind a helyiségben óriási károkat okozott. Tönkrementek az 
épületben a kályhák, és a fűtőanyag-gondok mellett ez is óriási problémát okozott. 

A helyreállítási munkálatok azonban nem folytak zavartalanul. A munká-
latok közben is beszállásoltak az épületbe katonai egységeket, amelyek további 
8350 koronás kárt okoztak! A városi mérnöki hivatal a tanítás megkezdése ér-
dekében a legszükségesebb munkálatok elvégzését irányozta el ő , részben „házi-
lagos munkaerővel", részben ajánlattev őkkel. 

A magyar polgári forradalom kitörése, a frontok összeomlása után Szabad-
kán is megalakultak a nemzeti tanácsok — nemzeti alapon, azaz külön Magyar 
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Nemzeti Tanács és külön Bunyevác—Szerb Nemzeti Tanács alakult. Kosztolányi 
Árpád igazgató betegségére hivatkozva nyugdíjaztatását kérte. Helyetteséül a 

, Magyar Nemzeti Tanács Scháffer Mihály rendes tanárt nevezte ki megbízott 
igazgatónak. 

1918. november 13-án a szerb hadsereg bevonult Szabadkára. Az új katonai 
közigazgatás vezetője, Mihail Bodi őrnagy a gimnáziumi épületet összes helyi-
ségével kaszárnyának foglalta le. Az intézmény tehát ismét helyiségek nélkül 
maradt. 

Ám nem csupán a gimnázium maradt helyiségek nélkül. Fölütötte fejét a 
spanyolnátha! Avárosi hatóság el őször november 17-ig, majd 24-ig bezáratta az 
iskolákat a föllép ő  járvány miatt. Végül a kényszerszünetet december 31-ig 
hosszabbították meg. 

Újvidéken megalakulta Nemzeti Kormány. Ennek közm űvelődési osztálya 
december 12-én megszünteti Bácska-szerte a szegedi székhely ű  közoktatásügyi 
főigazgatóságot. A fő igazgató helyébe Veselin Đ isalovičot nevezi ki az új 
főigazgatóság élére. Ő  fölhívással fordult az iskolák tantestületeihez, hogy azok 
mindenben az új fő igazgatóság utasításai szerint járjanak el. 

December 20-án a gimnázium tantestületének a főispáni hivatalban eskü-
tételre kellett jelentkeznie. 1919. március 29-én a f ő ispáni hivatal 176. számú 
rendeletével azokat a tanárokat, akik nem tettek h űségesküt, eltiltja a taní-
tástól. 

1919. február 10-én a közoktatásügyi biztos fölszólítja a gimnázium helyet-
tes igazgatóját, hogy nyolc napon belül jelentse ki, aláveti-e magát az újvidéki 
főigazgatóság rendelkezéseinek. Scháffer Mihály arra hivatkozik, hogy nem érzi 
magát feljogosítottnak arra, hogy a fenti felszólításnak eleget tegyen, ezért meg-
bízatásáról lemond. 1919. március 1-t ől a gimnázium vezetését Vojnich-Tunich 
János vette át. 

Az új helyettes igazgató 1919. április 11-én jelentést terjeszt a városi tanács 
elé az intézet fölszerelésében beállott károkat illet ően. A jelentésbő l megtud-
juk, hogy a hadsereg az épületb ől elszállíttatott 438 tanuló elhelyezésére szol-
gáló padot, elkallódott az intézet érem- és régiséggy űjteménye, s az igazgató 
„nem vállalhat felelősséget a katonák részér ő l az iskolai felszerelésben és egyéb 
értékes dolgókban okozott károkért". A tantermekben a maradék padokban 
csupán 174 tanulót tudtak leültetni... 

Aprilis 18-án a gimnázium igazgatósága 5000 korona segélyt kér a városi 
tanácstól, hogy Zágrábból horvát tankönyveket hozassanak a megnyíló bunye-
vác tagozat számára. Május 5-én megkezdte munkáját a Bunyevác Gimnázium: 
az I. osztály 28, a II. 15 tanulóval, a polgári iskola épületében. Egyelőre mindkét 
tanítási nyelvű  gimnázium a magyar tantervek alapján dolgozott. Május 12-én a 
Közoktatásügyi Minisztérium rendeletben el ő írja, hogy a szabadkai középisko-
lák tantervi anyagát egészítsék ki a délszláv országok földrajzával és a szerb 
nemzet történelmével. 

Június 6-án Szabadka város fő ispánja 301. sz. rendeletével Vojnich-Tunich 
Jánost nevezi ki a gimnázium igazgatójának. A városi tanács 7777 sz. rendeleté-
ben értesíti az igazgatót, hogy a gimnázium hivatalos neve Szabadkai Városi 
Bunyevác Főgimnázium (Bunjevačka gradska velika gimnazija u Subotici). 
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Az újvidéki Közoktatási Osztályfőnökség augusztus 18-án kelt 5969. sz. 
rendeletével megtiltotta, hogy a magyar tanítási nyelv ű  intézetbe fölvegyenek 
szerbhorvát anyanyelv ű  tanulókat. Ezzel a rendelettel tulajdonképpen meg-
előzték az ún. névelemzési eljárást. Ennek lényege az volt, hogy a nem magyar 
hangzású vagy nem magyar anyanyelv ű  tanulókat, valamint a zsidó vallásúakat 
nem lehet nemzetiségi (magyar) tanítási nyelv ű  osztályokba beíratni. 

A városi tanács augusztus 30-án kelt 13155. sz. rendeletével megszüntette 
az önálló magyar gimnáziumot. Megszüntették az I—II. osztályt, valamint a ma-
gyar tanítási nyelvű  leánygimnáziumot. Ez utóbbi tanulóit a bunyevác gimnázi-
um magyar tagozatához csatolták, azaz bevezették a koedukált oktatást. A bu-
nyevác tagozat az I—IV. osztállyal kezdte meg az új tanévet. 

Az 1919/20. tanévben nem csökkentek a fenti szervezési kérdések mellett 
az egyéb természetű  gondok sem. Noha a gimnázium ismét a rendeltetésének 
megfelelő  épületben kezdte meg a munkáját, a tanteremhiány éget ővé vált. Az 
újonnan megnyílt Jogi Kar ugyanis a gimnázium földszintjét használta ebben a 
tanévben. A Népkör, látva az oktatást akadályozó tanteremhiányt, felajánlotta 
helyiségeit a magyar tagozat céljaira. Az igazgatóság azonban ezeket a helyisé-
geket alkalmatlannak minősítette a tanítás céljaira. 

A világpolitika természetesen hatással volt a közoktatás alakulására is. Az 
SZHSZ Királyság kormánya 1919. december 5-i• nyilatkozatával csatlakozott a 
Saint Germain-i kisebbségi szerződéshez. A szerződés 9. szakasza biztosította a 
nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatását: 

„A közoktatás tekintetében azonban azokban a városokban és járásokban, 
ahol jelentős számban élnek nem hivatalos, hanem más nyelven beszél ő  szerb-
horvát—szlovén alattvalók, az SZHSZ kormány megfelel ő  körülményeket bizto-
sít, hogy e szerb—horvát—szlovén alattvalók gyermekei számára biztosítsa az ele-
mi iskolában az anyanyelvükön való tanulást. 

Ez a rendszer nem fogja meggátolni a szerb—horvát—szlovén kormányt, 
hogy az említett iskolákban. bevezesse a hivatalos nyelv kötelez ő  tanítását. 

A jelentős mértékben népi, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartozó szerb-
horvát—szlovén alattvalók lakta városokban és járásokban e kisebbségeknek 
igazságos részt biztosítsanak azoknak az összegeknek a felhasználásából és el-
osztásából, amelyeket az állami költségvetés, a községi vagy más költségvetések 
a közalapokból nevelési, vallási vagy jótékony célra jelöl ki. 

E szakasz rendelkezései csak az 1914. január 1-je után Szerbiához vagy a 
SZHSZ Államhoz csatolt területeken lesznek érvényesek." 

A fenti nemzetközi szerződés szellemében az 1920/21. tanítási évben a gim-
náziumban újra megnyitják a magyar tagozat I—II. osztályát. 

A tanév más szempontokból is fontos újításokat tartalmazott. Új törvény 
meghozataláig bevezették a Szerbiában érvényes középiskolai törvényt, illetve 
az ezzel járó tantervet és óratervet. Eszerint megsz űnt a hittan a VI—VIII. osz-
tályban, a latin az I—IV., a görög az V—VI., a német a III—VIII. osztályban. Ezek 
helyett a magyar tagozaton minden osztályban bevezették a szerbhorvát nyelvet, 
élő  nyelvként pedig mindkét tagozaton a franciát. 

1921. január 15-én jelent meg a Közoktatásügyi Minisztérium 19698. sz. 
rendelete, melynek értelmében a volt Osztrák—Magyar Monarchia minden va- 
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gyona állami tulajdonba ment át. Ennek értelmében a szabadkai városi tanács 
által fenntartott gimnázium is állami gimnáziummá változott! 

Június 23-án a 8462. számú miniszteri rendelet megsürgeti a magyar nem-
zetiségű  tanszemélyzet nyelvvizsgáját. A magyar pedagógusoknak két éven belül 
írásbeli és szóbeli részb ől álló vizsgát kellett tenniük az államnyelvb ől. A fenti 
kötelezettség, valamint egyes tanárok ellenállása, hogy h űségesküt tegyenek, 
nagy hatással volt a magyar tanszemélyzet megfogyatkozására. Sokan elhagyták 
a pedagógus pályát, vagy az anyaországba költöztek. A következmények csak 
később váltak meghatározóvá: a tantárgyak mind nagyobb számát kellett szerb 
nyelven tanítani a magyar tagozaton tanárhiány következtében. 

A nemzetközi és közoktatáspolitikai intézkedések hatására lassan stabili-
zálódik a gimnázium belső  élete, tevékenysége. Az 1922. évt ől ismét megszerve-
zik az iskola önképzőkörét Bratstvo (Testvériség) néven, valamint a következ ő  
diákegyesületeket: a nyaraltató szövetség kirendeltségét, az Őrség (Straža) nev ű  
egyesületet, melyet a Józan Ifjúság Szövetsége (Savez Trezvene Mladezi) kezde-
ményezett. 

A Szabadkai Állami Vegyes Gimnázium tevékenysége a történelmi sorsfor-
dulók után mindenekel őtt az oktatás és nevelés konszolidálására, továbbá a 
pedagógiai munka alapföltételeinek megteremtésére irányult. A horvátszerb 
nyelvű  tanítás bevezetésével a könyvtárak állományát is a két tanítási nyelv szel-
lemében kellett fejleszteni: A tanári könyvtár horvátszerb részlege az 1922/23. 
tanévben kezdte meg tevékenységét mindössze 316 könyvtári egységgel, a diák-
könyvtár pedig 327 címszóval. A tanulólétszámhoz viszonyítva ez a könyvtári 
állag a minimális szükségleteket sem tudta kielégíteni! 

A jelzett tanévben ugyanis a szerbhorvát tagozaton 588, a magyar tagoza-
ton 448 tanulóval dolgozott a gimnázium. A szerbhorvát tagozat tanulólétszá-
mának gyors növekedése mögött számos tényez ő  volt. Elsősorban számíthatunk 
az államosítással és az ezzel járó tandíjmegszüntetéssel. Másrészt a szerbhorvát 
tanítási nyelv lehet ővé tette a szláv anyanyelv ű  fiataloknak, hogy anyanyelvükön 
folytathassák középiskolai tanulmányukat. Továbbra is zömmel az értelmiségi 
és kereskedőcsaládok gyermekei iratkoztak a gimnáziumba (csaknem a lét-
szám fele), de meglep ő , hogy ugyanakkor a tanulók egynegyede verbuváló-
dott a földművescsaládokból! A különböző  alapítványok viszont lehetővé 
tették, hogy a szegény sorsú fiatalok is folytathassák tanulmányaikat a közép-
iskolában. 

Számolnunk kell azzal a motivációval is, hogy a lakosság az I. világháború 
után megértette: a XX. század magasabb m űveltségi követelményeket támaszt 
a fiatalsággal szemben. Hogy a középiskolák közül a gimnázium vált a legnép-
szerűbbé, kétségtelenül hozzájárult az is, hogy kevés számú más középiskola 
létezett. A gimnazisták száma a húszas évek végéig állandóan növekedett. Az 
értelmiségi hiperprodukciótól azonban nem kellett tartani, mivel a tanulók 
80%-a az alsó osztályokba járt, és a IV. osztály elvégzése után jelent ős szám 
valamilyen gyakorlati foglalkozást választott. 

Másrészt óriási volt a tanulók lemorzsolódása. A jelzett tanévben pl. a II/A 
osztályban 58 tanulót találunk. Azonban csak 30 végezte el akadálytalanul az 
osztályt, 18 (!) tanulót pótvizsgára utaltak, 3 osztályt ismételt, 4 tanulót év köz- 
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ben kizártak, 3 pedig elhagyta az iskolát. Tehát az osztálylétszámnak mindössze 
51%-a fejezte be a tanítási évet sikeresen! 

A tanulólétszám állandó növekedése miatt 1925-ben létrehozták a vegyes 
leánygimnáziumot. Ám a következő  tanévben a fiúgimnázium két tagozatán 
már ismét 1054 tanulót találunk. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy az 
összlétszámon belül csökkent a magyar tanulók száma. 

A tanulólétszám növekedése a koedukáció megszüntetésével sem sz űnt 
meg. Az 1931/32. tanévben a két tagozaton összesen 1301 tanulót találunk (1047 
+ 254). A szerbhorvát tagozat I—II. osztályában öt-öt párhuzamos osztályban 
tanítottak 42-53 f ő s osztálylétszámokkal! Természetes tehát, hogy az 
erősödő  oktatási és káderfeltételek ellenére nagy volt a lemorzsolódás. A 
jelzett évfolyam tanév végi eredményei érzékeltetik a legjobban a bels ő  prob-
lémákat: 

kitűnő  4,45% 
jeles 14,29% 
jó 29,81% 
elégséges 48,57% 
pótvizsgázott 32,11% 
osztályismétlő  11,76% 

A lemorzsolódás tüneti jelenség volt. Mind az iskolának, mind a tanulók 
szülei számára más, általánosabb anyagi természet ű  problémák, terhek jelentet-
ték a legnagyobb gondot. A gazdasági hanyatlás jelei 1928 őszén kezdtek meg-
mutatkozni. A teljes gazdasági összeomlás azonban 1929-ben következett be, 
amely egyben a világgazdaság történetében a legnagyobb gazdasági válság kez-
detét is jelentette. Aválság az Egyesült Államokból indult ki, majd fokozatosan 
átterjedt a világ többi országára, els ősorban a vezető  ipari államok gazdasága 
összeomlásának hatására. Az USA ipari termelése 65, Nagy-Britanniáé 86, Né-
metországé 66, Franciaországé 72%-kal csökkent! A munkanélküliség hatalmas 
méreteket öltött. A hivatalos adatok szerint 32 államban a munkanélküliek szá-
ma 26 millióra emelkedett. A válság id őszakában, tehát 1932-ig évente több 
millió ember halt éhen. Az ipari termelés csökkenése meghatározó er ővel ha-
tott a földművelésre is. Az agrárválság további négy évvel meghosszabbította a 
világgazdasági válságot. Jugoszláviában, mint fejletlen iparú agrárállamban 
főleg az agrárválság éreztette hatását, azaz a legnépesebb társadalmi réteget 
sújtotta. Az egyéni tartalékok éppúgy, amint az állami jövedelemforrások kime-
rültek. Így az 1932. évben a kormány kénytelen volt ismét bevezetni a tandíjat a 
gimnáziumokban! 

A pénzügyi törvény, illetve az illetménytörvény kiegészítése el ő írta a 
tandíjakat, amelyeket a szül ők által fizetett adóösszeg alapján állapítot-
tak meg. A tandíjat a tanulók a beiratkozás alkalmával voltak kötelesek 
befizetni. 

A magántanulók a vizsgatétel el őtt kötelesek voltak a tandíj háromszorosát 
befizetni! 

Az alábbi táblázat a tandíj-kötelezettségek táblázatát ismerteti: 
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Adókötelezettség 

300-500 dinárig 
500-750 dinárig 

750-1000 dinárig 

Tandíjcsoportok 
III. 	II. 
100 	125 
125 	150 
150 	200 

I. 
150 
200 
250 

1000-0 500 dinárig 200 250 300 
1500-2 500 dinárig 250 300 350 
2 500-4 000 dinárig 300 350 400 
4 000-6 000 dinárig 350 400 450 
6 000-9 000 dinárig 400 450 500 

9 000-12 000 dinárig 450 500 550 
12 000-15 000 dinárig 500 550 600 

15 000 dinár fölötti adókötelezettség esetén minden újabb 1000 dináros 
kötelezettség 20, 30, 50 dináros tandíjnövekedéssel járt. A tandíjcsoportokat a 
következők szerint szabták meg: 

az alsó osztályosokat a III. csoportba sorolták, 
az V—VI. osztályosok a II. csoportba tartoztak, 
a VII—VIII. osztályosok az I. csoportba kerültek. 

Abban az esetben, ha egy családból több gyermek járt a gimnáziumba, 
az első  gyerek a teljes tandíjat fizette a meghatározott csoportban, 
minden további gyermek után a meghatározott csoport tandíjának felét 

fizették. 
Mai értékrenddel nehéz világos képet alkotnunk a 65 évvel ezel őtti ter-

hekről, amit a tandíj-kötelezettség bevezetése jelentett. Egy azonban bizonyos: 
a vidéki gimnazisták terhei jelent ősebben növekedtek, mint a helybelieké. A 
jelzett évben a tanulólétszámból 200 személy utazott. Tehát a tandíj és egyéb 
kiadások mellett az utazási költségek is növelték a családi kiadásokat. Még na-
gyobb terhet jelentett a távolabbról beiratkozott tanulóknak. Nem volt ugyanis 
kollégiuma a gimnáziumnak, tehát a szül őket az albérleti költségek is terhelték. 

Mindezek természetesen feltételezések. Mindennél többet mondanak 
azonban a tanulólétszámban bekövetkezett változások! 

Az 1933/34. tanévben az összlétszám mindkét tagozaton 1 023 (822 + 201) 
tanuló, azaz három év alatt a tanulók száma 300 f ővel csökkent! Az alsóbb osz-
tályokon-évfolyamokon tapasztalt 5-5 párhuzamos osztály lecsökkent 3-3-ra... 
az állam anyagi lehetőségei tovább szűkültek, így sor került a tandíj-kötelezett-

• ség módosítására: 

Évi adókötelezettség 	Alsó osztály V—VI. VII—VIII. 
300 —1000 dinár 100 250 200 

1 000 — 3 000 dinár 150 200 250 
3 000 — 5 000 dinár 200 250 300 

5 000 —10 000 dinár 300 400 500 
10 000 — 20 000 dinár 500 600 700 
20 000 — 50 000 dinár 800 900 1000 

Ezen felül 1300 1400 1500 
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Újdonságnak számított, hogy a 300 dinár alatti adókötelezettség tandíj-
mentességet jelentett. Ugyanakkor szigorúan el őírta a törvényhozó, hogy a be-
iratkozáskor kizárólag a helyi adóhivatal által kiállított adóbizonylatot fogad-
hatta el.a gimnázium a tandíj-kötelezettség megállapításához! 

Az előbbiekben ismertettük, hogy a tanulók jelent ős százaléka lakóhe-
lyéről utazott Szabadkára. Nincs azonban megbízható adatunk az albérletben 
lakó tanulókról. Az a tény azonban, hogy a gimnáziumi évkönyben az igazgató 
utasítást tett közzé a lakásadók számára, jelzi, hogy jelent ős számú tanuló lak-
hatott albérletben. Az utasítás kihangsúlyozza, hogy a lakásadó a maga módján 
részt kell hogy vegyen a tanulók erkölcsi, értelmi és testi nevelésében. Az utóbbi 
alatt értendő , hogy köteles a tulajdonos gondoskodni az egészséges és rendsze-
res étkeztetésrő l, a személyi tisztálkodásról, a rendszeres fehérnem ű- és ágyne-
műváltásról. A tanuló lakószobája nem lehet nedves és romos (!), sötét és földes 
padlójú... Ha mindezeket az igazgatónak szem el ő tt kellett tartani, feltételez-
hetjük, hogy különösen a szegény sorsú tanulók milyen lakáskörülmények kö-
zepette élhettek bizonyos albérletekben. Az utasítás a fentiek mellett szigorúan 
eltiltotta a tanulókat az alkoholélvezett ől, dohányzástól. Az iskolai feletteseik 
beleegyezése nélkül a tanulók nem látogathatták a színházat, mozit, a cirkuszi 
és más előadásokat, illetve a táncmulatságokat. Szigorúan tilos volt a kocsmák, 
kávéházak, bárok látogatása. Az őszi és tavaszi időszakban a tanuló köteles volt 
este nyolc órától a lakásán tartózkodni, illetve télen 7, nyáron 9 órától volt 
érvényben a mozgástilalom. Fontos ismernünk ezeket az el őírásokat, mert ezek 
a nézetek, elvárások a tanulókkal szemben még évtizedekkel kés őbb is fölfedez-
hetők a szabadkai középiskolások életében, illetve az iskolai rendtartásokban. 

1933-ban a gimnáziumi Otthon- és Iskolaközösséget hozott létre. Ennek az 
egyesületnek az volt a célja, hogy szorosabb kapcsolatot teremtsen a szül ők és a 
gimnázium nevel ő testülete között. Az egyesület összejöveteleit nagyszámú 
szülő  látogatta. Ezeken alkalom nyílott szélesebb körben ismertetni a gimnázi-
um oktatási-nevelési elveit. Ugyanakkor a szül ők részéről elhangzó észrevéte-
lek alapján a tantestület idejében fölfigyelhetett bizonyos jelenségekre. 

A pedagógiai értékek mellett az egyesület anyagi segítséget is mozgósított 
a gimnáziumi oktatás fokozása érdekében. Így pl. az 1934/35. tanévben 4200 
dinár értékben szerb nyelv ű  könyveket vásároltak, további 11-et pedig megjavít-
tattak. Az önkéntes hozzájárulások lehet ővé tették, hogy 7000 dinárt fordítsa-
nak a szegény sorsú, beteges gyermekek hegyvidéki, illetve tengerparti üdülte-
tésére. A következő  tanévben az egyesület kibővítette diákjóléti tevékenységét. 
Az igazgató kezdeményezésére létrehozták a diákkonyhát 50 szegény sorsú, uta-
zó tanuló számára. Ezek a tanulók a téli hónapokban ingyenes reggelit, ebédet 
és vacsorát kaptak. A diákkonyha létrehozásához a polgárok jelent ős mérték-
ben hozzájárultak. Így p1. Kohnen Vilmos gyártulajdonos helyiséget biztosított a 
konyha működtetéséhez, a Barzel cég pedig biztosította a szükséges edényeket. 

A középiskolai törvény határozottan megkövetelte, hogy a tantervi anyagot 
a tanulók képességeihez kell alkalmazni. Az igazgató, Velimir Stefanovi ć  ezt 
úgy értelmezte, hogy kidolgozta a tanulók jellemrajzának űrlapját. Az osz-
tályfőnökök a tanítási év végén az iskolai bizonyítvány mellett kötelesek voltak 
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jellemrajzot adni minden tanulóról az el ő írt szempontok szerint. Az igazgatói 
szempontok viszont nem pedagógiai rugalmasságról, inkább egy poroszos-
kincstári szemléletr ő l tanúskodnak. 

A példából kitűnik, hogy a belső  nevelőmunkában sem tapasztaljuk a tanári 
önállóságot még abban az esetben sem, ha a törvény el ő irányozza a tanuló sze-
mélyiségjegyeinek figyelemmel tartását. Eben az esetben is az igazgató volt a 
meghatározó erő , a kormányzati döntések végrehajtásának ellen őre. Az isko-
lákhoz való külső  viszonyulás hihetetlenül központosított volt. 

A helyettes tanárok kinevezését a Közoktatási Minisztérium végezte, to-
vábbá az intézte az áthelyezéseket is. A rendes tanárok kinevezését királyi ukáz-
zal hozták nyilvánosságra, ső t a magasabb fizetési osztályok jóváhagyása is ez-
úton történt! 

A szigorú központosítás azt eredményezte, hogy a helybeli születés ű, sza-
badkai illetőségű  végzett tanárokat a legkülönböz őbb helységekbe nevezték ki 
a „szolgálati szükségletek" szerint. Így p1. a gimnázium volt növendékét, aki 
Belgrádban a matematika-fizika szakon végezte be az egyetemet, Dél-Szerbiába 
nevezték ki helyettes tanárnak. Csak 1938-ban helyezte a kormány Szabadkára, 
a gimnáziumba. A rendszernek különösen a magyar tagozat látta kárát. A sza-
badkai Napló című  napilap 1938. december 25-én cikket közöl Csuka János 
tollából Húsz éve m űködik á nyolcosztályú szuboticai magyar gimnázium címen. 
A szerző  rövid áttekintést ad a gimnázium fejl ődéstörténetérő l. De azt is meg-
tudjuk, hogy a második évtized végére a magyar tagozat tanulóinak száma 143 
főre csökkent, és csupán a magyar nyelvet és irodalmat, valamint a hittant taní-
tották magyar nyelven ezen a tagozaton! 

Az 1918 elő tti alapítványokról adatokat közöltünk, s ismertettük az alapít-
ványi eszközökbő l származó jövedelem célirányos felhasználást is. A Közokta-
tási Minisztérium 1936. május 8-án határozatot hozott az alapítványok meg-
szüntetéséről, illetve azok beolvasztásáról a helyi közoktatási alapba. A szabad-
kai Közoktatási Alapot 51 alapítvány eszközeib ől hozták létre. Ertéke 108 546 
dinár volt készpénzben és további 42 150 dinár érték ű  értékpapírral rendelke-
zett. Ezeknek a kamatait osztották ki minden évben, minden iskolafokozaton a 
Közoktatási Alap szabályzata szellemében. Ez a szabályzat el ő írta, hogy 

az eszközök 1/5-ét ítéljék oda a Jogi Kar egy hallgatójának; 
1/5-e a középiskolák tanulói közül kiválasztott két tanulót illeti a szerb 

nyelvbő l és irodalomból elért legjobb tanulmányi eredményért; 
1/5-ét két középiskolás kapja, akik a legjobb eredményt érték el történe-

lembő l és földrajzból; 
1/5-e járt két olyan középiskolásnak, akik kimagasló eredményt mutattak 

föl Szabadka helytörténetéb ől, illetve a bunyevácok, sokácok és a bácskai szer-
bek művelődéstörténetéből; 

1/5-éből négy olyan tanulót kell jutalmazni (2 polgári iskolai, 2 elemi 
iskolai), akik a legjobb eredményt érték el a nemzeti tárgyakból (szerb nyelv, 
történelem, földrajz). 

A szabályzat 4. szakasza előírta, hogy a díjazott tanulóknak szabadkai il-
letőségűeknek kell lenniük, továbbá legyenek példás magaviselet űek, és mind-
ezeket a szegény sorsú tanulók közül kell javasolni. Ismerve az alapítványi esz- 
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közök korábbi rendeltetését, meg kell állapítanunk, hogy az odaítélés kritériu-
mai nyomatékosan nemzeti-nacionalista színezetet öltöttek. Nem beszélve ar-
ról, hogy a nemzeti kizárólagosság teljesen kizárta a magyar tanulókat, függet-
lenül anyagi helyzetüktől vagy tanulmányi előmenetelüktő l. 

Érintettük mára tanulók kollektív elszállásolásának kérdését. A harmincas 
évek végére két kezdeményezés született a kollégiumi elhelyezés biztosítására. 
Az egyik 1938-ban létesült. A szabadkai püspökségi adminisztratúra alapította 
Paulinum néven. Ide a papi pályára készül ő  középiskolás fiatalokat vették fel és 
látták el. Vezetője Vojnich Tunics Antal főtisztelendő  atya volt. Az 1940/41-es 
tanévben 85-100 fő  között mozgott a kollégisták száma. 75 növendék a szerb-
horvát tagozatot látogatta, 12 a magyart. Az intézet növendékei szigorú vallás-
erkölcsi nevelésben részesültek. A házirend ellen vét őket és a gyenge tanulmá-
nyi eredménnyel végz őket az igazgatóság még tanév közben eltávolította az in-
tézetből. 

A másik fiúnevelő  intézet az 1937/38. tanév elején alakult meg Prosveta 
néven. Ennek a létesítménynek induláskor csak 19 növendéke volt, hogy tanév 
közben 34 főre emelkedjék. 1938-ban 52,1939-ben 82,1940-ben 93-97 fő  között 
váltakozott a növendékek száma. A létszámból 79 a magyar tagozat növendéke 
volt. A Prosveta igazgatója Bogner József gimnáziumi rendes tanár volt. 

A két kollégium enyhítette a vidéki tanulók elhelyezési gondjait. A további 
igények, illetve a szegény sorsúak megsegítésére Januskó Pál megalapította a 
Diákjóléti Bizottságot. Ez a szervezet fáradhatatlanul kutatott olyan polgárok 
után, akik hajlandók voltak akár pénzbeli, akár természetbeni támogatást nyúj-
tani a jó tanulmányi eredmény ű , szegény sorsú tanulóknak. Megszervezte szá-
mukra a napokat evő  családi hálózatot: a nincstelen tanulók számára meghatá-
rozott családoknál étkeztetést biztosított. 

Kétségtelen, hogy mind a kollégiumok, mind a Diákjóléti Bizottság sokat 
tettek a Szabadkától távol él ő  gimnazisták továbbtanulása érdekében. 

A világtörténelem ismét beleszólt a szabadkai gimnázium életébe. 1939. 
szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel kezdetét 
vette az új világégés, amelyet ma II. világháborúként ismerünk. 

Jugoszláviát kezdetben közvetlenül nem fenyegette háborús veszély. A ter-
jeszkedő  német nemzetiszocialista ideológia azonban a közoktatáson belül is 
megvetette a lábát. A közoktatási. miniszter IV. 14097/940 szám alatt rendeletet 
hozott, mely szerint a gimnáziumok a létszám 6%-áig vehettek föl zsidó vallású 
tanulókat. A rendelet szellemében 1940. október 25-én a szabadkai gimnázium 
tantestülete eltávolította az iskolából a 6%-on fölüli zsidó tanulókat! 

A fenti rendelet az ún. numerus clausus (zárt szám) elvén alapult. célja a 
beiskolázás korlátozása volt a faji diszkrimináció szolgálatában. Pl. Magyaror-
szágon az 1920. évi 25. törvény ilyen alapón a tudományegyetemekre, m űegye-
temre, a közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiára való beiratkozást sza-
bályozta, és elrendelte, hogy az egyetemi hallgatók létszámának arányosnak kell 
lennie a nemzetiségek országos számarányával. Mint látjuk, a numerus clausus 
ott a felsőoktatásban volt meghatározó tényez ő . Jugoszláviában a miniszteri 
rendelettel egy vallási közösség középiskolás fiataljait hozták hátrányos helyzet-
be. Ami a legkínosabb volt a zsidó fiatalság számára, az az, hogy a már beiratko- 
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zottak számát is korlátozták utólag oly módon, hogy kizárták a 6% fölöttieket 
az oktatásból. 

A tandíj bevezetése utáni létszámtorpanás után ismét kezdett a gimnazis-
ták száma növekedni. Egy iskola túl nagy tanulólétszámát a közoktatási hatóság 
úgy próbálta megakadályozni, hogy szabályozta a tanulók számát egy-egy közép-
iskolában. Mivel az érdeklődés a szülők és a tanulók részérő l nem csökkent a 
gimnázium iránt, a kérdést úgy oldották meg vagy vélték megoldani, hogy még 
egy gimnáziumot létesítettek. 1940. szeptember 3-án a közoktatási miniszter II. 
18 411/40. számú rendelete alapján az intézményt két részre osztották. Ett ő l a 
naptól kezdve I. és II. szabadkai reálgimnáziumként szerepeltek. Mindez azon-
ban csak papíron, jogilag létezett így. Valójában egy épületben egy tantestület 
végezte mindkét iskola tanulóival az oktató-nevel ő  munkát. 

Az európai világpolitikai események Jugoszláviát is érintették. A kormány 
csatlakozása a fasiszta háromhatalmi tengelyhez a néptömegek általános elége-
detlenségét, majd a kormány megbuktatását idézte el ő . A közvetlen háborús 
veszély miatt a tantestület 1941. március 31-én megszüntette a tanítást, és a 
gimnázium meghatározatlan időpontig bezárta kapuit. Mivel sorsforduló el őtt 
állt a gimnázium, áttekintjük a tantárgyak rendszerét és a fontosabb tényez őket. 

Az 54 főből álló tantestület a következ ő  tantárgyakat tanította: 

hit- és erkölcstan, 
szerb-horvát nyelv, 
magyar nyelv, 
francia nyelv, 
német nyelv, 
latin nyelv, 
történelem, 
földrajz, 
természetrajz,  

vegytan, 
természettudomány, 
mennyiségtan, 
bölcsészet, 
rajz, 
testnevelés, 
egészségtan, 
szépírás, 
ének. 

Fontos ezt a tantárgyjegyzéket ismernünk, mert a tanév közben bekövetke-
zett gyökeres változások megértéséhez elengedhetetlen. 

Említettük a tanítás beszüntetését március végén. Ennek közvetlen oka az 
volt, hogy a jugoszláv kormány 1941. március 25-én csatlakozott a hitleri anti-
komintern paktumhoz, azaz a tengelyhatalmakhoz. Ezt követ ően március 27-én 
a kormány Hitler-barát politikáját elítél ő  magas rangú tisztek csoportja meg-
döntötte a Cvetković-kormányt. Az új kormány elnöke Simovi ć  tábornok lett. 
Röviddel ezután kinyilvánították Jugoszlávia semlegességét. 1941. április 5-én 
az antifasiszta erők nyomására barátsági és megnemtámadási egyezményt kötöt-
tek a Szovjetunióval. 

1941. április 6-án a tengelyhatalmak megtámadták Jugoszláviát. Április 12-
én a magyar csapatok bevonultak Szabadkára. A város katonai parancsnoka 
Bittó Dezső  vezérőrnagy lett, aki megkezdte többek között a közoktatás átszer-
vezését is. Közoktatási tanácsadói a következ ők: dr. Nagy Iván tanügyi főtaná-
csos és dr. Juhász János tanfelügyel ő . A katonai parancsnokság Scháffer Mihályt 
bízta meg a gimnáziumban az igazgatói teend ők végzésével. 
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A tanítás újra megindult a gimnáziumban. Igen ám, de a tanulólétszám 
1086 fő  volt, s ebből mindössze 255 tanulót találunk a magyar tagozaton. Ők is 
csak részben, a tantárgyak egy részét tanulták magyar nyelven. Most az utolsó 
negyedévben át kellett állniuk mindannyiuknak az új, a magyar tanítási nyelvre! 
Kétségtelenül ez óriási nehézséget jelentett a tanulók zömének. A katonai köz-
igazgatás elismerte az addigi osztályzatokat, s igyekeztek az ún. nemzeti tárgyak-
ból (magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz) kiegészít ő  tanfolyamo-
kat szervezni. Különösen a magyar nyelv tanfolyamszer ű  tanítására fordítottak 
nagy gondot. Ám ennek ellenére a még él ő  akkori gimnazisták közléséb ő l is-
meretes, milyen hatalmas er őfeszítésükbe került a tanév befejezése. 

Természetesen az iskola rendtartása is megváltozott. Az épületben való 
viselkedés előírásai lényegében nem változtak. Változott azonban az iskolán 
kívüli viselkedés előírásrendszere! Els ősorban az'egész magyar társadalmat át-
ható nacionalista előírásokra szeretnénk rámutatni. A 6. § pl. el őírta: „Vala-
hányszor a tanuló országzászló vagy h ősök emlékműve előtt halad el, vagy nem-
zeti lobogó alatt ünnepi alkalomból felvonuló katonasággal találkozik, tartozik 
tiszteletének megfelel ő  módon kifejezést adni." Az egyéb elő írások is szinte kö-
zépkori viszonyt vezettek be a tanulókkal szemben. Pl. az igazgató felbonthatta 
a tanulók iskolába érkező  leveleit. Kötelező  volt az előírásos diáksapka viselése. 
A tanuló iskolán kívül nyilvánosan nem szerepelhetett, csak igazgatói enge-
déllyel. Nyilvános tánciskolába, táncmulatságra nem járhattak. Színházba, 
hangversenyre, moziba csak osztályf őnöki engedéllyel mehettek. Vendégl őbe, 
cukrászdába csak szülői kísérettel léphettek be. 

Sót, este 8 óra után a tanulók felügyelet nélkül nem tartózkodhattak 
nyilvános helyen! Az intézeten kívül semmiféle társulatnak vagy egyesület-
nek tagjai nem lehettek, ezek működésében még a nyári szünid ő  alatt sem 
vehettek részt. 

Pedagógiai tanulmányt érdemelne a rendtartás el őírásainak értékelése. Vi-
tathatatlanul egy porosz katonai drill szellemét tükrözik, melyet nem indokol a 
háborús helyzet. Bizonyos, hogy minden gimnazista számára érthetetlen és kí-
nos kötelezettségeket jelentettek ezek az el ő írások akkor, amikor a teljes tanu-
lólétszám átállott egy új tanterv szerinti oktatásra, másrészt a tanulók jelent ős 
száma még a tanítási nyelvet is megváltoztatta. 

Fölmerül az a kérdés is a fentiekkel kapcsolatban, hogy a tantestület ho-
gyan ellenőrizte a rendtartás el ő írásainak betartását. Ha csupán a véletlenszer ű  
észlelések alapján büntették az el ő írások áthágóit, az végletesen igazságtalan 
viszonyulás volt. Vagy pedig „tanári járőrök" bizonyosodtak meg a rendbontók-
ról? Erről nem szólnak adatok... 

Az 1941/42. tanítási év 1942. szeptember 15-én kezd ődött. A tantestületet 
a régi tantestület tagjai, hadifogságból hazatért pedagógusok vagy a Bácskába 
helyezett személyek képezték. Pl. Kovács- Sztrikó Zoltán a német hadifogság-
ból érkezett haza, Cellik Istvánt a podgoricai, Penavin Elemért az arandelovaci 
gimnáziumból helyezték át. Zömmel azonban magyarországi pedagógusok ér-
keztek. A régi tantestület tagjainak azonban, az igazgatóhoz hasonlóan, esküt 
kellett tenniük a rendszer mellett. Aki ennek a követelménynek nem tett eleget, 
nem taníthatott! 
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Mivel az intézetet a két háború közötti id őszakban államosították, az im-
périumváltozás után sem változott jogi helyzete. Telekkönyvileg az iskolaépület 
továbbra is Szabadka város tulajdonában maradt, az intézet azonban a magyar 
állam tulajdonába ment át Magyar Királyi Állami Fiúgimnázium néven. A Val-
lás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1941. október 23-án kelt 58000/1941 szá-
mú rendelete értelmében a tanítás kizárólag magyar nyelven folyt. A statisztikai 
kimutatások szerint 162 tanuló vallotta magát szerb, horvát, ill. bunyevác nem-
zetiségűnek, tehát az összlétszám 16%-a. Az intézkedés nem vett tudomást a 
város és környéke többnemzetiség ű  összetételéről, és megfosztotta a tanulókat 
az anyanyelven folyó középiskolai tanulmányok lehet őségétő l. Ugyanakkor 
hallgatólagosan tudomásul vette a hatalom a létszám többnemzetiség ű  voltát, 
mert ingyenes magyar nyelvtanfolyamot szerveztek, melyen 211 tanuló vett 
részt. Másrészt az idegen nyelvek jegyzékébe beiktatták a horvátszerb nyelvet, 
amelyet az I—VIII. osztályokban tanítottak. Az I—V. osztályban kötelez ő  rendkí-
vüli tárgy volt, az V—VI. osztályban kötelez ő  rendes tárgy az összes tanuló szá-
mára. A VII—VIII. osztályban az anyaországból átiratkozó tanulók a horvát-
szerb helyett választhatták a francia nyelvet. 

A tandíjakat az 1933., illetve 1934. évi minisztériumi rendeletek szellemé-
ben határozták meg. A tandíjak összege 100, 80, 60, 40, illetve 20 peng ő  volt, 
amit a tanulók magaviselete, el őmenetele, valamint szüleik anyagi helyzete 
alapján a tantestület határozott meg. A tandíjat 5 egyenl ő  részben fizették be. 
A magántanulók tandíja 150 pengő  volt. 

Egyéb költségek: 8 P felvételi díj, 
1 P a Magyar Iskolaszanatórium javára, 
30 fillér a Vöröskereszt céljaira, 
3 P filmoktatási díj. 
Ha az 1 pengős napszámokat vesszük alapul, a tankönyveken és egyéb ki-

adásokon kívül a gimnazisták szülei tehát komoly terheket vállaltak. Ehhez kell 
vennünk, hogy 105 bejáró tanulója volt a gimnáziumnak, akik vasúton vagy au-
tóbuszon jutottak be Szabadkára. 

A szervezett diákelhelyezésr ő l két nevelőotthon gondoskodott. Az egyik a 
háború elő tt alakult Paulinum volt. Igazgatóját, dr. Ijjas Józsefet a bácsi egyház-
megye nevezte ki. Tanulmányi felügyelői dr. Mojzes Péter és Vujkovics Ferenc 
voltak. A tanévben 88 növendéke volt. A növendékek a teljes havi ellátásért 80 
P-t fizettek. 

A háború előtti Prosveta kollégium a Szent Gellért Konviktus nevet vette 
föl. Igazgatója Bogner József, volt gimnáziumi tanár. A növendékek itt is 80 P-t 
fizettek havonta. A tanévben 76 növendéke volt. 

A Népkör Diáksegélyező  Bizottsága 35 férőhelyes otthont létesített. Igaz-
gatója P. Szabados Emánuel ferencrendi áldozópap lett. A tanévben a 30 kollé-
gista közül 24 gimnáziumi tanulója volt az otthonnak, továbbá 5 kereskedelmi 
iskolai és 1 polgári iskolai tanuló. A teljes ellátás díja itt is 80 P volt. 

Nem kevés (39) volt azoknak a tanulóknak a száma sem, akik a peremvárosi 
körletekből kerékpáron jártak be a tanításra. Függetlenül a közlekedési eszkö-
zöktől, a bejáró tanulók korán keltek, ki voltak szolgáltatva az id őjárási viszon-
tagságoknak. Az utazók a tanítás végét ől az indulásig kijelölt tantermekben 
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voltak kötelesek tartózkodni, ahol idősebb társaik felügyelete alatt tanultak a 
következő  napi órákra. 

Az ismertetett körülmények nyilván közvetlenül hatottak a tanulmányi 
eredmények alakulására. Az 1941/42. tanév végén évfolyamonként a követ-
kezőképpen alakult az elégtelen osztályzatok száma: 

I. 	II. 	III. 	IV. 	V. 	VI. 	VII. 	VIII. 
133 	141 	77 	78 	41 	32 	38 	9 

A kimutatások nem tükrözik a pótvizsgázók és osztályismétl ők arányát. 
Azonban ékesszólóan jelzik a gimnázium er ősen szelektív voltát, továbbá azt, 
hogy a fiatalabb korosztályok hatalmas számú elégtelen osztályzatába az elemi 
iskolák fölkészítő  szintje, egyeseknek az anyanyelvi oktatás megsz űnte, az uta-
zással járó fáradalmak is beépültek. 

Az igazgató, Schüfer Mihály kijelenti ugyan, hogy „Nem akarunk a gy űlölet 
vagy a visszafizetés szellemében fellépni a nem magyar anyanyelv ű  tanulókkal 
szemben". Nevelési eszménye a kemény gerincű, munkás hitéből hazájának élő  
ember. Ennek elérése érdekébe állítja az egész iskola nevel ő tevékenységét: 
„Minden ünnepély, osztályfőnöki buzdítás, történelemóra, magyar irodalmi is-
mertetés ennek a célnak állott szolgálatában. Ez adott ostort a kézbe, ha szüksé-
ges volt, ez tette simogatóvá a szemet és nevel ő , segítő  két kezet." 

Túlzás nélkül állíthatjuk: a nacionalista eufória hatotta át ezt a nevelési 
célkitűzést. Nem csak tartalmában. A küls őségeket is ez jellemezte. Láttuk, 
hogy az iskolai rendtartás el ő írta a diáksapka kötelező  viselését. Ám emellett 
minden eszközt fölhasználtak, hogy minél több gimnazista „csinos, magyaros" 
formaruhában (ún. Bocskai-ruhában) járjon. A tanév végén az igazgató már 
arról lelkendezik, hogy 343 tanulónak van magyaros öltözete. 

A nevelés másik sarkpontja a vallásos nevelés volt. Ennek érdekében az 
iskola dísztermében tartották minden vasárnap a diákmiséket. Tekintettel a 
diáklétszámra, ezeket az istentiszteleteket két csoport számára kellett megszer-
vezni. Természetesen a részvétel kötelez ő  volt a tanulók számára. Az esetleges 
hiányzást a szülőnek igazolnia kellett! 

A tanulók egyéni képességeinek és érdekl ődésének kielégítése céljából eb-
ben a tanévben újjászervezték a különböz ő  szakköröket. Az önképz őkör 1941. 
október 27-én tartotta meg alakuló közgy űlését. A Kosztolányi Önképzőkör 
nevet vette föl, és munkájában a VI—VIII. osztály tanulói vehettek részt. Tanár-
elnöke dr. Erdélyi László, diákelnöke Suldi Imre VIII. osztályos tanuló. A kö-
vetkező  alosztályokat hozták létre az önképz őkör keretében: 

magyar nyelv és irodalom, 
fizika-kémia, 
fényképészet, 
modellezés, 
zene. 
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A legtöbb tanulót a sportkör és az énekkar foglalkoztatott. A sportkör a 
legkülönbözőbb testnevelési ágazatokban vett részt a helyi és országos sport-
rendezvényeken. Az énekkar 100 tagból állott. A gimnázium minden ünnepé-
lyén föllépett. Az intézeti zenekar kevesebb tanulót foglalkoztatott. Összetétele 
alapján azonban arra következtethetünk, hogy az ünnepi föllépések mellett sok-
kal népszerűbb volt tánczenekarként. 

Avalamikori alapítványok mintájára pénzalapok létesültek a szegény sorsú 
tanulók megsegítésére és a tehetségesek serkentésére. Így a Délvidéki Magyar 
Közművelődési Szövetség (DMKSZ) 600 P-t juttatott az intézetnek, hogy ebb ő l 
az összegbő l szegény sorsú és jó magaviseletű  tanulókat tankönyv- és tandíjse-
gélyben részesítsen. 

Egyének is segítették a jó el őmenetelű, szerény anyagi lehetőségekkel ren-
delkező  tanulókat. Markovich Sándor 50, Mamuzsich János 200 P jutalmat t ű-
zött ki. Az iskola önképzőköre 100 pengőt osztott ki jeles el őmenetelű  tanulók 
számára, akik a nemzeti tárgyakban különösen kit űntek. A jutalmazott tanulók 
között találjuk Szeli István VIII. osztályos tanuló nevét is. 

Úgy látszott tehát, hogy a háborús helyzet ellenére az iskola bels ő  rendje, 
az oktató-nevelő  apparátus ismét hatékonyan végezheti pedagógiai tevékenysé-
gét. A szerbhorvát tagozat megszüntetése azonban kétségtelenül sokkos hatás-
sal lehetett a szláv nemzetiség ű  tanulókra. Az 1942/43. tanévben majd száz f ővel 
csökkent a tanulólétszám! Az ingyenes magyar nyelvtanfolyamok ellenére je-
lentős számú tanulónak a magyar tanítási nyelv leküzdhetetlen akadályt képez-
hetett, így a létszám 954 főre csökkent. 

Azonban egyoldalúak lennénk, ha a tanítási nyelvben látnánk kizárólag a 
létszámcsökkenést. 

1942. szeptember 13-án Szabadkán is megnyílott a piarista fiúgimnázium I. 
osztálya. Közéleti eseménynek számított. Társadalmi el őkelőségek, szerzetes-
rendi vezetők jelenlétében zajlótt le az új gimnázium megnyitó ünnepsége. Az 
intézetet ideiglenesen a bunyevác Katolikus Kör épületében helyezték el. Igaz-
gatójául Németh Jenő t nevezték ki. 

A szerzetesrendi gimnázium megnyitásának gondolata régen jelen volt a 
város lakossága egy részének pedagógiai elképzelésében. Tapasztaltuk, hogy az 
új épület fölépítése előtt is tárgyalt a város vezetősége a piaristákkal a gimnázi-
um átvételéről. Lényegében azonban 1772-ben merült föl el őször a gondolat a 
piaristákkal történő  együttműködésről, majd a gimnázium történetében még öt 
ízben került szóba meghívásuk gondolata. 

Az 1943/44. tanévben az I—II. osztályban 180 tanulót találunk a piarista 
gimnáziumban. Az iskolafenntartó Szabadka város helyhatósága lett. A gimná-
zium céljaira a város a kórházzal szemben álló Városi Szegényház épületét je-
lölte ki. Az épület egyben tanulóotthon (kollégium) is volt. Ekkor a piarista 
gimnázium tantestületét 7 fő  alkotta. A tandíj a piaristáknál évi 120 peng ő t tett 
ki, a kollégiumi tartásdíj pedig 1600 P-t. 

A szerzetesrendi gimnázium létrehozása bizonyosan hatással volt a f őgim-
názium tanulólétszámának alakulására, hiszen versenytársa jelentkezett a neve-
lésben. Ennek ellenére az 1943/44. tanévben a főgimnáziumban ismét enyhe 
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létszámnövekedés tapasztalható: a nyilvános és magántanulók száma 969 f őre 
emelkedett. 

A háborús események azonban mind közvetlenebbül érintették a gimnázi-
umot is. A tanévnyitót 1943. november 1-jén tartották meg, a tanítást november 
3-án kezdték. A német csapatok 1944. március 19-én megszállták Magyarorszá-
got is. A Szabadkára bevonuló német csapatokat március 21-t ől 30-áig beszál-
lásolták a gimnázium épületébe. Lényegében tehát csak április 1-jén indulhatott 
meg ismét a rendes pedagógiai munka, azaz a tanév lezárása. Ugyanis az el őál-
lott helyzet miatta tanévet 1944. április 1-jén hivatalosan befejezték, a bizonyít-
ványokat április 5-én osztották ki. A szokásos szüneteket is beleszámítva a tanév 
lényegében mindössze öt hónapig tartott! 

A tantestületben is jelent ős személyi változások következtek be: Scháfer 
Mihály igazgatót nyugdíjazták, helyette dr. Erdélyi Pált nevezték ki megbízott 
igazgatónak. A 38 főbő l álló tantestület 8 férfitagja bevonult katonai szolgálatra. 

Az oktatómunka tehát a rendelkezésre álló rövidebb id ő  és káderlehetősé-
gek keretei között mozgott. A tanítás fő leg a művelődési anyag fontosabb elsa-
játítására törekedett. A kevésbé fontosnak tartott ismereteket mell őzték. Ez a 
szemlélet azt eredményezte, hogy a tanítás főleg az ismeretek közlésére szorít-
kozott, a gyakorlást, ismétlést mell őzték. 

Fontos esemény volt a bunyevác tagozat megnyitása. A vallás és közokta-
tási miniszter 110647/1943. VI. 1. és 111368/1943. VIII. 1. sz. rendelete alapján 
a tanévben megnyílt a „bunyevác" (horvátszerb) tannyelv ű  párhuzamos tagozat 
I. osztálya azzal a szándékkal, hogy a kövétkez ő  években folyamatosan megnyíl-
nak a következő  évfolyamok is. Erre a tagozatra nem csak fiúkat, hanem lányo-
kat is felvettek, tehát koedukált tagozátról — osztályról volt szó. A bunyevác 
tagozat tanterve azonos volt a magyar tagozat tantervével azzal, hogy az I—III. 
osztályban latin helyett a tanulók anyanyelvét vezették be. 

A háborús helyzet rosszabbodásával a honvédelmi neveléssel megbízott le-
ventecsapat iránti követelmények is megnövekedtek. A kiképzés heti 4-4 órát 
vett igénybe. A kiképzési év végét ő l a leventék részt vettek a szántóföldi termé-
nyek őrzésében, írnokoskodtak a katonai és közellátási hivatalban, összeírásokat 
végeztek, légoltalmi szolgálatot láttak el, a bombakárosultak javára gy űjtöttek. 

A szakkörökben is megkísérelték folytatni a hagyományos diáktevékenysé-
geket. A legeredményesebbeknek a sportolók bizonyultak, közöttük is a kosár-
labdázók. A bácskai középiskolások között az els ő  helyet érték el! A Magyar 
Országos Torna Szövetség versenyein a szabadkai gimnazisták 2 ezüst és 25 
bronzérmet érdemeltek ki teljesítményükkel. 

Az ösztöndíjak, adományok tovább gyarapodtak. Ezek az anyagi jutalmak 
egyrészt jelentős motiváló tényező t képeztek, másrészt a szegény sorsú tanulók 
számára komoly anyagi támogatást képeztek. A tanév során újabb alapítványok 
jelentkeztek, megemelt jutalomdíjakkal. Pl. a Mamusich Lázár- és Jakobcsich 
Erzsébet-féle alapítvány tiszta jövedelme 1000 peng ő  volt, amit öt tanuló között 
osztottak föl. A díjazottak közt találjuk többek között Buljovcsics József II. és 
Bulyovcsics Márk VI. osztályos tanulókat... 

A rövid tanévet a történelmi kényszerhelyzet hozta létre. A tantestület és 
a tanulók megpróbáltatásai tulajdonképpen csak most kezd ődtek. A német 
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megszállást követő  szélsőjobboldali kormány Sztójay Döme miniszterelnökkel 
az élén mindenben a német érdekeket szolgálta ki. A Vallás- és Közoktatási 
Minisztérium kötelezte a gimnáziumi tanárokat, hogy származási táblázatot 
töltsenek ki. Ezzel ellen őrizte, hogy a tantestület tagjai között nincs-e zsidó 
származású. 

A kormányzat több száz ezer zsidót hurcolt német haláltáborokba. Sorsuk-
ban osztozottra szabadkai zsidóság és a zsidó gimnazisták is. Elhurcolták p1. a 
Fenyves, Ingusz, Lölbl, Wilheim, Beck, Heiszler stb. családokat. A háború után 
a töredékük tért csak vissza Szabadkára. Érdemes lenne egyszer földolgoznia 
gimnázium zsidó tanulóinak életútját a holocaust után. 

A más vallású idősebb tanulókat 1944 nyarán a leventeszervezet munka-
szolgálatra vonultatta be. A zombori repül ő teret építették gyorsított ütemben. 
A front közeledtére a katonai hatóság ezeket a fiatalokat visszavonultatta, ma-
gával hurcolta. Aki tehette, még a Bácskában megszökött a menetoszlopból. 
Zömüket azonban Németországba hurcolták. Az életben maradottak csak a há-
ború befejezte után térhettek haza otthonaikba, és folytathatták tanulmányai-
kat. 

Szeptemberben nem kezdődött meg a tanítás. Az oktatás hiányát a közok-
tatási hatóság úgy próbálta helyettesíteni, hogy a rádión keresztül sugároztak 
oktató műsorokat a megfelel ő  korosztályok és iskolatípusok számára. Ez azon-
ban közel sem tudta pótolni a szervezett oktatást. 

A partizánok 1944. október 10-én foglalták vissza a várost. A középiskolai 
oktatást csak néhány hónap múlva sikerült megszerveznie az új hatóságnak. A 
beiratkozásokat 1944 decemberében tartották meg. A tanítás 1945. január 4-én 
kezdődött. 

Két gimnázium alakult: egy fiú- és egy leánygimnázium, mindkett ő  szerb 
nyelven. Ezekbe iratkoztak a magyar nemzetiség ű  tanulók is. A fiúgimnázium 
élére dr. Matija Evetovičot nevezték ki. 

A fiú- és leánygimnázium épületeiben katonakórházakat helyeztek el. Így 
az újonnan alakított gimnáziumokat az akkori városi kaszinó (ma: Városi 
Könyvtár) épületében helyezték el. Ebben az épületben hét tanteremnek alkal-
mas helyiség volt. Délel ő tt a leánygimnázium, délután a fiúgimnázium használta 
őket. A fiúgimnáziumnak 14 osztálya volt, így a tanítást az egyes osztályok szá-
mára másodnaponként tudták megszervezni. A helyiségekben csak 30-40 tanu-
ló számára volt ülőhely, némelyik osztályban viszont 80-90 tanuló is volt. Emi-
att a népesebb osztályokban a tanulók egy része állva hallgatta az el őadásokat. 
Az oktató-nevel ő  munka tehát elképzelhetetlenül nehéz körülmények között 
folyt a kezdeti időszakban. Éppen ezért érdemes megörökítenünk az els ő  tan-
testület névsorát, azoknak a pedagógusoknak a nevét, akik tanítványaikkal 
együtt vállalták a rendkívüli munkakörülményeket: 

Belikov Aleksandar, Brčič  Mate, Dimitrijevič  Timotije, Jovanović  Dragos-
lav, Jovanovič  Jelena, Kalmár Gertrud, Kemény György, Kolgin Vladimir, Nap-
ravnik Karel, Német Antal, Pan čić  Josip, Penavin Elemér, Rožić  Vinko, Sándor 
Gizella, Sersavicki Nikola, Zika Jovan. Februárban újabb tanárokat neveztek 
ki: Heklai István, Rafajlovi ć  Aleksandar, Neverkla Tibor, Cellik István, Gos-
podnetić  Josip, Pinkava Ciril, Vlasov Lav és Vujkovi č  Tomo. 
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A város katonai hatósága megértést tanúsított a gimnáziumi oktatás nehéz 
helyzetét illetően, és igyekezett az oktatás céljaira kedvez őbb feltételeket bizto-
sítani. Ezért március hónapban az iskola megkapta a Neven épületét és a Kato-
likus Kör helyiségeit, kés őbb pedig a Matica Hrvatska épületét is. A tanítás most 
már ugyan mindennapos lett, de négy helyen folyt az oktatás. Ez különösen a 
tantestület tagjai számára nehezítette meg az oktatómunkát. 

1945. március 21-én a fiúgimnázium keretében megalakult a magyar taní-
tási nyelvű  tagozat. A leány- és fiúgimnázium tanulói egyaránt erre a tagozatra 
jelentkezhettek, de beiratkozhattak olyan gyermekek is, akik eddig az iskolát 
nem látogatták. A magyar tagozatra 396 fiú és 401 lány jelentkezett. A tagozaton 
hat évfolyam indult. A VII—VIII. évfolyamot még nem lehetett megnyitni, mert 
a fiúkat vagy behívták katonának, vagy még el őbb elhurcolták. 

A szabadkai közoktatási helyzetkép — már ami a gimnáziumot illeti — egy- 
ben tükrözi az országban uralkodó állapotokat is. A háború után az uralkodó 
ideológia meghatározó er ővel hatott az egész közoktatási rendszerre. 

A háború utáni közoktatás fő  feladatait a következ ők képezték:
*  

1. minden gyermek számára biztosítani kell a 4 éves elemi iskolai oktatást; 
Z. megteremteni az anyagi és káderfeltételeket a 4 éves iskoláztatás 7, illet- 

ve 8 éves képzésre való kib ővítésére; 
ki kell építeni a szakiskolák rendszerét; 
növelni kell a gimnáziumok számát; 
fel kell újítani a háborúban megsérült iskolaépületeket és újakat építeni; 
a tanítás tartalmát és a nevelési módszereket a szocialista elveknek meg-

felelően át kell szervezni; 
meg kell szűntetni az írástudatlanságot. 

Az új iskolai tanterveket megtisztították a tudománytalan és politikailag 
reakciós elemektől és művelődési tartalmaktól. A nevelés terén külön hangsúlyt 
kapott az eszmeiség a nevel őmunkában. A gimnáziumra különös figyelmet for-
dítottak a tantervek m űvelődési anyagának meghatározásakor. Erre az iskolatí-
pusra úgy tekintettek, hogy az osztálybeállítottságú intézmény. A felfogás abból 
indult ki, hogy a tanulók többségét a gimnáziumokban a fels őbb vagy középső  
polgári réteg képezte. Ezek a tanulók a gimnáziumok és az egyetemek útján 
továbbra is vezető  beosztásra képezik magukat. Az államapparátusban, a társa-
dalomban és a szabadfoglalkozásokban. 

A gimnázium által biztosított általános képzés valóban sok enciklopedikus 
ismeretet tartalmazott, fölösleges történelmi tényt. A tanításban a dogmatikus 
pedagógiai nézetek uralkodtak. Emiatt az általános képzésben az értelmi neve-
lés dominált. 

A fönti nézetek arra serkentették a közoktatást, hogy gyökeres változtatá-
sokat eszközöljenek a gimnáziumi képzésben. Mindenekel őtt a hittan fakultatív 
tárggyá vált. A tanulók mind az algimnáziumban, mind a f őgimnáziumban va-
sárnap délelő tt látogathatták a hittanórákat — de még a gimnázium épületében! 
A filozófia tanítása keretében — a logika és lélektan elemei mellett — rövid tan-
folyamot iktattak be a történelmi materializmus megismertetésére. 

* Ivan Leko: Osnove sistema školstva i obrazovanja.. Zagreb, 1966. 
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Tény azonban, hogy gyökeres változások nem következtek be sem a tanter-
vi anyagban, sem az oktató-nevelő  munkában. A legbeszédesebben err ő l a kér-
désrő l a következő  adat szólhat: 1945/46. és az 1959/60. tanév közötti id őszak-
ban hat ízben változtattak a gimnáziumok tantervén! 

Az előirányzott elveknek valóban megvolt a reális alapja. Országos vi-
szonylatban a háború előtt a 15-19 éves fiatalok 36,2 % -a írástudatlan volt! 
Ezért a Szerb Népköztársaság 1945-ben meghozta a „Kötelez ő  hétosztályos ál-
talános iskolai képzésr ől szóló törvényét". Ez előírta a polgári iskolák megszün-
tetését, az egyházi iskolák államosítását. 

A káderhiány enyhítésére 1947-ben megnyílt Újvidéken a Tanárképz ő  
Főiskola. 

A hétosztályos általános iskola azonban zavart eredményezett a gimnáziu-
mi oktatás rendjében. Különböz ő  képzési változatok alakultak ki. Például: 

4 osztályos elemi + 4 osztályos algimnázium + 4 osztályos f őgimnázium; 
7 osztályos általános iskola + 5 gimnáziumi osztály; 
8 osztályos általános iskola + 4 gimnáziumi.  osztály. 
Természetesen a szerkezeti változásokon kívül bels ő  változásokra is sor 

került. Mint más iskolatípusok esetében, a gimnázium tantervében is észlelhet ő  
erős szovjet hatás. Ez jellemző  általában a művelődési anyag kijelölésében is, de 
főleg abban, hogy a középiskola (és a gimnázium) I. osztályától kötelez ővé, sőt 
kizárólagossá vált az orosz nyelv tanítása. A második idegen nyelvet a gimnazis-
ták csak az V. osztálytól választhatták. Ugyanakkor észlelhet ő , hogy jelentősen 
megnövelték a vegytan, fizika óraszámát, azaz a természettudományok tanításá-
ra fordítható idő t. 

A tanszemélyzet megterhelése jelent ősen növekedett. Az 1940/41. tanév-
ben 8763 tanár tanított a gimnáziumokban, az 1945/46. tanévben viszont csak 
6969 pedagógus dolgozott ezekben a középiskolákban. A létszámcsökkenés, a 
káderhiány mögött a háború el ő tti heti tanári normát, amely 18 órát tett ki, 24 
órára emelték. 

A háború előtt, az 1938/39. tanévben országos viszonylatban 35 611 gimná-
ziumi tanulót találunk. A háború utáni oktatáspolitika nem titkolt ellenszenve 
ellenére az 1945/46. tanévben már 44 579 gimnáziumi tanulót tartanak számon! 
A gimnázium iránti fokozódó érdeklődéshez nagyban hozzájárult, hogy a hábo-
rú után megszüntették a tandíjat, így ez az iskolatípus, amely egyébként a leg-
szélesebb néptömegek körében nagy népszer űségnek örvendett, sokkal több ta-
nuló számára vált elérhetővé, mint az egyébként jelentős tandíjfizetés időszaká-
ban. A létszámnövekedés ékes példája egy kés őbbi adat: 1955/56-ban az ország 
271 gimnáziumának 88 311 tanulója volt! 

Ugyanakkor azt sem hallgathatjuk el, hogy a mennyiségi növekedést nem 
kísérte minőségi változás. Láttuk, hogy a háború után milyen tarka kép alakult 
ki az alapfokú képzés és a gimnáziumok viszonylatában. Természetes tehát, 
hogy a tömegesedő  gimnáziumok nem minden esetben kaptak kell ő  fölkészült-
ségű  tanulókat. A helyzetet mi sem jellemzi jobban, mint az a tény, hogy a jelzett 
tanévben 30%-os volt a lemorzsolódás a gimnáziumokban! 

Stanje i razvoj gimnazije. Beograd, 1957. 
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A nemzeti kisebbségek iránti viszonyban gyökeres fordulatot jelentett a 
Jugoszláv Föderatív Népköztársaság alkotmányának elfogadása 1945. novem-
ber 29-én. Az alkotmány 1946. január 31-én lépett hatályba. Az alaptörvény III. 
fejezetének 13. szakasza kimondta: 

„A nemzeti kisebbségek a Jugoszláv Föderatív Népköztársaságban saját 
kulturális fejlődésük és szabad nyelvhasználatuk minden jogát és védelmét él-
vezik." 

A fenti alkotmányos el ő írás döntő  hatással volt a kisebbségi közoktatás 
további fejlődésére, így a szabadkai gimnáziumra is. Az alapelv részletezését 
számos politikus elvégezte. A kortárs társadalmi munkások közül kiemelnénk 
Mitra Mitrović  Dilas szavait: „... egyike a legfontosabb közoktatásügyi feladat-
nak kiépíteni a nemzeti kisebbségek minél nagyobb létszámú közoktatási karát, 
tankönyveket nyújtani, ábécéskönyveket kiadni a nemzetiségek nyelvén..." 

A Magyar Szó 1946. június 8-i számában a következő  adatokkal találko-
zunk: 

„A Vajdaság területén ma 36 420 magyar gyermek jár iskolába, 790 magyar 
tagozatunk van. Eleinte kevés volt a tanító, ezért a közoktatásügyi hatóságok 
tanfolyamokon képeztek ki magyar tanítókat, úgyhogy ma már 550 magyar ta-
nító dolgozik. 11 gimnázium is van (3 főgimnázium) 6457 tanulóval." 

Az első  teljes tanítási év, az 1945/46-os, jelent ős változásokat hozott a gim-
názium életében. A tanévet a beiratkozások után szeptember 1-én kezdték mint 
egységes fiúgimnázium. Megnyílt a VII. osztály is; a befejez ő  osztályba még min-
dig nem volt jelentkez ő . Összesen 1357 tanulóval kezdték meg a tanítást — és 
mindössze 8 tanterem állott a rendelkezésükre: 5 a Neven épületében, 3 pedig 
a Katolikus Körben. A hét évfolyam tanulóit 26 osztályba osztotta be a tantes-
tület. A tanítás délel ő tt és délután folyt. A nagy tanárhiány miatt a tantárgyakat 
redukált óraszámmal tanították. A tanteremhiány miatt az egyes osztályok csak 
minden második nap jártak iskolába. 

Így folyt a tanítás október 8-ig. Ekkor az orosz katonakórház kiköltözteté-
sével a gimnházium épülete fölszabadult, és az épületet ismét átutalták az okta-
tás céljaira. Ám a beköltözés el őtt az épületet rendbe kellett hozni. A városi 
hatóság fertő tleníttette az épületet, és bemeszeltette a helyiségeket. A tisztoga-
tást, takarítást maguk a tanulók végezték el. • 

A tanítás a gimnázium épületében október 9-én kezdték el. Délel őtt a szerb 
fiúgimnázium használta a tantermeket, délután pedig a magyar tagozat. A taní-
tás részben tanárhiány, részben az iskolai ül őhelyek elégtelensége miatt tovább-
ra is kétnaponként folyt. A gimnáziumi épület iskolapadjait ugyanis az orosz 
hadikórház beszállásolásakor raktárban helyezték el, s amint valamelyik iskola 
visszakapta épületét, az ülőhelyekben mutatkozó hiányt a fiúgimnázium padja-
iból pótolták. Mivel a fiúgimnázium utolsónak kapta vissza épületét, addigra a 
padjait széthurcolták. Az ül őhelyek biztosítása érdekében általános akció indult 
a városban a széthurcolt padok összegy űjtésére. Az akció eredményeként az 
egyes városi kerületek raktáraiból, az elemi iskolák pincéib ől, padlásairól sike-
rült annyi kiselejtezett padot összegy űjteni, hogy biztosítani tudták a tanulók 
elhelyezését a tantermekben. Persze ez a bútorzat nem volt teljesen ép. Az el-
helyezésük elő tt a legszükségesebb javításokat elvégezték, de nem egyszer a ta- 
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nítási órákon kellett összetákolni a kiselejtezett jószágokat. Más fogyatékossá-
ga is volt ezeknek a bútoroknak: a méretük nem felelt meg a tanulók életkorá-
nak. Az elemi iskolákból átvett padok a kisiskolások testi méretei szerint 
készültek. Az id ősebb tanulók számára kényelmetlenek voltak. Szükségme-
goldás volt ez is tehát. Némileg úgy javítottak a helyzeten, hogy fokozato-
san egy-egy tanterembe csoportosították a különböz ő  méretű  padokat, s 
azokat a helyiségeket lehet ő leg megfelelő  életkorú (testalkatú) osztályok 
használták. 

Október 24-én fontos szervezési változás történt a fiúgimnázium életében. 
Lőrik elvtárs szóbeli intézkedésére a magyar tagozat kivált, s önálló magyar 
nyelvű  vegyes gimnáziummá alakult át. Lőrik kerületi tanulmányi felügyelő  
volt, s lényegében megelőzte a felsőbb közoktatásügyi hatóságok eljárását. 
Ugyanis Vajdaság Autonóm Tartomány nemzetgyűlési elnöksége keretében 
működő  Közoktatásügyi Osztály 1945. november 12-én kelt 9743. sz. határozata 
írásban .is meger ősítette a szóbeli utasítást. Az Állami Magyar Nyelv ű  Vegyes 
Gimnázium (Državna potpuna gimnazija sa ma đarskim nastavnim jezikom) 
élére megbízott igazgatónak Sturc Béla tanárt nevezték ki. 

Padhiányon kívül egyéb problémák is akadályozták a zavartalan tanítás 
megszervezését. Ilyen volt többek között a tanárhiány. Ezt a helyzetet némileg 
enyhítették óraadó tanárok kinevezésével. Nagyobb problémát jelentett a ma-
gas osztálylétszám. Egyes osztályokban 70-80 tanuló volt. Az eredményes taní-
tás érdekében ezeket az osztályokat párhuzamos osztály megnyitásával lehetett 
volna elfogadható létszámú osztályokká szervezni. A törekvést azonban je-
lentős mértékben gátolta a tanteremhiány. Ezen a helyzeten enyhített az az in-
tézkedés, melynek értelmében a gimnázium közelében fekv ő  zsidó hitközségi 
épületben elhelyezett elemi iskolában (ún. zsidó iskola) a délutáni m űszakban 
három tantermet kaptak. Így lehetett az addigi 24 párhuzamos osztály tanulóit 
29 osztályba sorolni a magyar gimnázium viszonylatában. Ezek a következ ő  el-
helyezési sorrendben működtek: 2 osztály délel ő tti, 27 délutáni műszakban dol-
gozott, három pedig a zsidó iskolában. Ebben a beosztásban október 29-én meg-
indulhatott a rendszeres oktatás. 

Azonban még mindig megmaradt éget ő  kérdésnek a tanerőhiány. Az óra-
adó (tiszteletdíjas) tanárok egyéb elfoglaltságaik miatt rendszertelenül vagy 
egyáltalán nem tartották meg az óráikat. Helyettesítésük lehetetlen volt, mert 
minden tanár munkaideje le volt foglalva saját tárgyának tanításával. Emiatt sok 
volt az üres („lyukas") óra ;  főképpen az I. és II. évfolyamon. Megesett, hogy 
naponta három-négy osztály maradt tanár nélkül. Volt olyan nap is, hogy egy 
osztálynak öt tanítási órájából három elmaradt! Ezek az üres órák fölöttébb 
káros hatással voltak a tanulók fegyelmére és általános tanulmányi el őmenete-
lére. A tanár nélkül maradt osztályokban a tanulók kedvükre rendetlenkedhet-
tek, másrészt mivel alig volt megtartott órájuk, így lecke is alig akadt. A tanulók 
tehát elszoktak a rendszeres tanulástól. Az áldatlan helyzeten januárban je-
lentősen változtatott az újonnan kinevezett nyolc tanár. A második félévben a 
heti elő írt 904 óra helyett 865-öt tartottak meg. 

Az iskolarendszer ismertetett tagolódása miatt tanév közben a közoktatási 
hatóság bevezette a kisérettségi vizsgákat a IV. osztályos tanulók számára. Ezért 
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ezekben az osztályokban a tanítás már május 31-én befejez ődött, a többi évfo-
lyamon viszont június 12-én volt az évzáró. 

Löbl Árpád, a tartományi Közoktatásügyi Tanács tagja mint miniszteri biz-
tos 1946. június 13-a és 30-a között felülvizsgálta a gimnázium munkáját, és 
elnökölt a kisérettségi vizsgákon. Nagyérettségi vizsgát nem szerveztek, mert 
nem volt VIII. osztály. 

Az oktatás eredményességét az ismertetett hiányosságok mellett befolyá-
solta még egy körülmény: a teljes tankönyvhiány, a legszükségesebb taneszkö-
zök, pl. térképek hiánya, a téli hónapokban a gyér világítás és a f űtetlen tanter-
mek. A magyar tagozaton, ill. a gimnáziumban a hiányzó olvasókönyveket az 
Ifjúság Szava és a Népnaptár helyettesítette. Más tantárgyakból egyedüli megol-
dásként a diktálás maradt az ismeretek rögzítésére. Azonban még elegend ő  fü-
zet sem volt, sőt tinta sem. Az utóbbi hiányán a tanulók úgy segítettek, hogy 
diófapáccal írtak! 

A tantestület minden igyekezete, találékonysága sem tudta azonban pótol-
ni a hiányosságokat és elérni a kívánt eredményeket. Ez különösen érvényes volt 
az alsó osztályokban. A tanulók nagy része az elemi iskolából hiányos tudást 
hozott. Sok tanuló az olvasás és számolás legelemibb követelményeinek sem 
tudott eleget tenni. Egyeseknél még bet űkapcsolási problémák is jelentkeztek, 
vagy pedig a számjegyek írása jelentett túl nehéz feladatot. 

Ebben a tanévben az elemi 5. osztályából beiratkozhattak a gimnázium II. 
osztályába, a 6. osztályból pedig a III. osztályba. Ez utóbbiaknak anyanyelvb ő l 
és matematikából, a magyar gimnázium tanulóinak még szerbhorvát nyelvb ő l is 
különbözeti vizsgát kellett tenniük. Ennek ellenére még az el őzőleg kitűnő  vagy 
jeles előmenetelű  tanulók közül is kevés tudott a mérsékelt igényeknek eleget 
tenni. 

Ezeken a hiányokon a tantestület és a Népi Ifjúság ismétl ő  csoportok szer-
vezésével igyekezett segíteni. Ahol a tanulók részér ől is tapasztalható volt az 
akarat és munkakedv, ott az ismétl ő  csoportok eredményesen m űködtek. De 
éppen a gyenge tanulók tanúsítottak kevés érdekl ődést az ismétlő  csoportok 
munkája iránt. A téli hónapokban gyakrabban, a tavasz beálltával mind ritkáb-
ban jártak az ismétl őórákra. Ezek a csoportok kezdetben az iskolaépületben 
dolgoztak a tanítási órák el őtt. Fegyelmi okokból azonban a munkát át kellett 
helyezni a tanítási órák utáni id őre. 

Az ismertetett hiányosságok és törekvések közrejátszottak abban, hogy a 
tanév végén pozitív eredménnyel a leánytanulóknak csupán 65,26%-a, a fiúta-
nulóknak pedig 58,59%-a fejezte be a tanulmányait. 12,64%, ill. 20,62% osztály-
ismétlésre bukott, a többi pótvizsgát tehetett. 

Az orosz didaktika szellemében a tantestület nagy gondot fordított az ifjú-
ság ideológiai átképzésére. Az osztályfőnökök hetente rendszeresen megszer-
vezték az osztályértekezleteket. Ezeken ismertették a népfelszabadító harcok 
vívmányait, az aktuális politikai kérdéseket, az újjáépítés célkit űzéseit, a mun-
kaverseny jelentőségét, valamint különböz ő  gyűjtőakciókat szerveztek. A fenti 
szellemben brigádokat hoztak létre kukoricatörésre, burgonya- és répaszedésre. 
A tanév végén a gimnázium ifjúsága munkászászlóaljat alakított az ifjúsági 
munkaakcióra. 
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Népszerűsítették a tanulók között a szovjet kultúrát azzal, hogy megünne-
pelték a Vörös Hadsereg napját, minél nagyobb számban igyekeztek megnézet-
ni az orosz filmeket, amelyeket Szabadka mozijaiban vetítettek. 

Pozitív törekvésként jelentkezett az az igyekezet, hogy a tanulók minél na-
gyobb számban látogassák a Horvát Népszínház, illetve a Vajdasági Magyar 
Népszínház előadásait. Az akkor megalapozott gyakorlat a gimnázium kés őbbi 
évtizedeiben hagyománnyá vált. 

Az intézményben két ifjúsági szervezet m űködött. Az első  tagozatosok szá-
mára megszervezték a Pionírszervezetet, a fels ő  tagozat tanulóit a Népi Ifjúság 
tömörítette. A magyar gimnázium ifjúsági szervezetének vezet ője Kopeczky 
László volt! 

Az ifjúsági szervezet fellépett a fegyelmezetlenségek megszüntetése érde-
kében. Elítélte a reakciós, soviniszta magatartást, a testvériség-egység szelleme 
ellen irányuló tevékenységet, és az olyan tanulókat, akik nem a tanulást tartot-
ták legszentebb kötelességüknek. 

A magyar gimnázium ifjúsága a tanév során 2283 munkanapot áldozott az 
ország újjáépítésére. 

Márciusban miniszteri rendelet kötelez ővé tette a testnevelési aktívák lét-
rehozását. Ennek szellemében megszervezték április 7-én az els ő  mezei futóver-
senyt, majd április 13-án az osztályok közötti mezei futóbajnokságot. Május 
5-én a szerbhorvát és magyar gimnázium közös váltófutást szervezett. 

Az 1946/47. tanév jelentős dátum a gimnáziumi oktatás történetében Sza-
badkán. Jelentős azért, mert ebben a tanévben csúcsot ért el a gimnáziumi tanu-
lók létszáma! A három gimnáziumban a következ ő  létszámmal dolgoztak: 

szerbhorvát fiúgimnázium 1175 fő  
szerbhorvát leánygimnázium 990 fő  
magyar vegyes gimnázium 1700 fő  
Annak ellenére tehát, hogy a szovjet didaktika hatására kialakult egy bizo-

nyos ellenszenv az általános képzést nyújtó gimnáziumok iránta közoktatásügyi 
hatóságokban, a szülők és a fiatalság körében a hagyományok hatására nem 
csökkent, ső t növekedett az érdekl ődés a gimnáziumok iránt. A fenti adatokhoz 
hozzá kellene még számolnunk a nappali tagozatok tanulói mellett azokat a 
felnőttképző  tanfolyamokat is, amelyeket a városban szerveztek. Csak a Magyar 
Vegyes Gimnáziumnak 110 tanulója volt az Esti Gimnáziumban, továbbá létezett 
egy ún. Tiszti Gimnázium, amelynek az volt a feladata, hogy a háborús tisztikar 
számára a felnőttképzés keretében biztosítsa a gimnáziumi tanulmányokat. 

A hatalmas tanulólétszám, a feln őttképzés hihetetlen er őpróbát jelentett a 
tantestületek számára. A nappali tagozatok túlórái mellett ugyanazok a tanárok 
tanítottak a felnő ttképző  tagozatokon is. Lassan kezdenek ugyan megjelenni az 
orosz nyelvről fordított középiskolai tankönyvek, azonban ennek ellenére az 
oktatás továbbra is inkább verbális közlésb ő l állt, hiszen mind a szertárak tan-
eszközei, mind a könyvtárak állománya jelentős kárt szenvedett a háborús évek 
alatt. Ezért tapasztaljuk, hogy a gimnáziumokban központi figyelmet szenteltek 
a könyvtárak fejlesztésének. 

A Szerb Népköztársaság Közoktatásügyi Minisztériumának 452/45. sz. ren-
delete alapján a gimnáziumokban is megalakultak az iskolatanácsok. Ezt az 
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önkormányzati szervet a tantestület, a szül ők és a tanulóifjúság sorából válasz-
tott képviselők alkották. Az iskolatanács megalakításának célja az volt, hogy 
fokozza a szülők és az iskola közötti együttműködést. Az eszmei cél, feladat el-
éréséig azonban hosszú út vezetett, mert az els ő  tanévben szerepe csupán arra kor-
látozódott, hogy a tanév kezdetén a nyári nagytakarítás költségeit el őteremtse. 

A tanítás színvonalának emelése céljából ebben a tanévben szervezték meg 
először az ún. tantárgybizottságokat. Minden tantárgynak megvolt a maga szak-
bizottsága. Ezek kapcsolatba léptek más középiskolák hasonló bizottságaival 
annak érdekében, hogy megbeszéljék a közös problémákat. Az egyes tantárgyi 
bizottságok időről időre bemutató órákat szerveztek annak érdekében, hogy 
emeljék a tanítás színvonalát „mind metodikai, mind ideológiai szempontból". 

Az ideológiai törekvés megkerülhetetlen volt. Mint mindenben, az oktatás-
ban is a Szovjetunió volt a példa. A szabadkai gimnázium tantestülete a moszk-
vai 110-es „minta-középiskola" tapasztalatait tanulmányozta, és eredményeiket 
igyekeztek átültetni a hazai gyakorlatba. Így pl. a gyenge el őmenetelű  tanulók 
számára „kruzsokokat" (ismétlő  órákat) szerveztek. A közoktatási hatóságnak 
javasolták a szépírás bevezetését az alsó osztályokban... A proletár internacio-
nalizmus szellemének megfelel ően a szakszervezet gy űjtőakciót indított az al-
bániai árvízkárosultak megsegélyezésére... 

A szakszervezet említésekor ismertetnünk kell más irányú tevékenységét 
is. A háború utáni években óriási hiány mutatkozott a közszükségleti cikkekb ől. 
A kevés áru helyes elosztásába bevonták a szakszervezeti csoportokat is. Így pl. 
a gimnázium szakszervezete a jelzett tanévben 388 méter textíliát, 28 edényt, 19 
orsó cérnát (! ), 40 zsebkend ő t, 21 pár cipő t, 18 pulóvert osztott szét a szakszer-
vezeti tagok között. 

Ha összevetjük a tanítási körülményeket és a pedagógusok megterheltsé-
gét, anyagi ellátottságát, akkor azt kell mondanunk, hogy öntudatlanul is h ősök 
voltak azok a tanárok. H ősök, akik lehetetlen munkakörülmények között kiváló 
személyiségeket formáltak a háború utáni fiatalokból! 

Az előzőekben már hangsúlyoztam, hogy a létszámnövekedés azzal járt, 
hogy igen gyenge fölkészültség ű  tanulók érkeztek az elemi iskolákból. Ennek 
egyenes következménye volt, hogy az alsóbb osztályokban óriási volt a lemor-
zsolódás. Az I—IV. osztályokba a lemorzsolódás aránya elérte a 35%-ot is! Ezzel 
ellentétben a befejez ő  osztályokban, tehát a VII—VIII. osztályban ez az arány 
mindössze 2-2,5%-ot tett ki. Ezek a fiatalok, sok frontot megjárt fiúk hihetetlen 
aktivitást fejtettek ki. Az évfolyamok névsorában számos olyan nevet találunk, 
akiket az irodalom, képzőművészetek vagy a tudomány területér ől ismerünk. Pl. 
a magyar gimnáziumban 1947-ben érettségizett Ács Károly, Pap József. Ko-
peczky László, Vukovics Géza, Vinkler Imre, Sáfrány Imre, Szilágyi Gábor, Sze-
gedi Jenő  stb. Ismert nevek. Nem botrányok: tevékenységük tette ismertté ne-
vüket! 

A VIIIB osztályos Dévavári Zoltán 1946. november 20-án megjelentette a 
Munkánk című  diáklap első  számát. Kezdetben kizárólag a magyar gimnázium-
ban terjesztették, később a tanítóképzőben is, hogy végül az összes szabadkai 
magyar középiskolás lapja legyen. A fennebb említettek mellett Fehér Ferenc 
költő  első  munkái is ebben a lapban jelentek meg. Példányszáma 300-1500 volt. 
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A megjelent írások minőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a diáklap 
egyes írásait átvette az Ifjúság Szava, a 7 Nap, ső t a Híd is! Utolsó száma 1947. 
május 1-jén jelent meg. Érthet ő  okokból: mind a szerkeszt ő , mind a munkatár-
sak az érettségi vizsgáikra készültek. 

A fiatalság alkotó intellektusa más téren is érvényesült. Jelen voltak az 
ifjúsági mozgalom aktuális eseményeiben. Tev őlegesen vettek részt az eszmék 
valóra váltásában. Amikor megkezd ődtek a munkálatok a Šamac-Sarajevo vas-
útvonal építésén, a gimnáziumi ifjúsági szervezetek lelkes agitációba kezdtek a 
munkabrigádokban való részvételért. Csupán ebb ől az iskolából 140 fős csoport 
jelentkezett. 

1948-ban konfliktushelyzet alakult ki a nemzetközi munkásmozgalomban. 
A Tájékoztató Iroda határozata kizárta soraiból a Jugoszláv Kommunista Pár-
tot. A keleti katonai tömb tagállamai Jugoszláviát igyekeztek mind politikailag, 
mind gazdaságilag elszigetelni. Így akarták rákényszeríteni az országot politikai 
véleménye megváltoztatására. 

A nemzetközi események hatással voltak a hazai közoktatásra is. Min- 
denekelő tt szakított a szovjet befolyással, és minden alkotóer őt mozgósított an-
nak érdekében, hogy kialakítsa saját útját az oktatásban. A különböz ő  elemzé-
sek azt mutatták, hogy a háború utáni er őfeszítések ellenére, az iskolai ne-
velőmunka nem minden tekintetben felel meg a szocialista nevelés elveinek. A 
bevezetendő  új tantervek, melyeket a köztársasági szervek dolgoznak ki a szö-
vetségi keretek alapján, különösen hangsúlyozzák az eszmeiséget. 

Minden tantárgynak új nevelési és oktatási célokat dolgoztak ki. A tanter-
vek a tananyagot tanítási egységekre bontották, és ezeknek meghatározták a 
tanítási idő tartamát is. Tantárgyként bevezetik A társadalom- és államszervezés 
alapjai nevű  tárgyat, később pedig a honvédelmi nevelést is. 

Mivel részletesen előírták a tantervekben-óratervekben a tanítási órák fel-
használási szerkezetét, kevés id ő  maradt a tanári egyéniség érvényesítésére. 
Mindjobban erősödött az előadótevékenység, az ex katedra-stílusú oktatás. Fo-
kozatosan háttérbe szorulnak az órán kívüli tevékenységek. 

1949 decemberében közzéteszik a JKP KB .III. plénumának határozatait a 
közoktatás problémáiról. Ebben hangsúlyozott figyelmet szentelnek a gimnázi-
umoknak a „szabad, szocialista embertípus" megformálásában és az általános 
műveltségi szint emelésében. Aláhúzzák, hogy a közoktatás irányításában a de-
centralizáció elősegíti majd az egyes iskolák és az iskolai szervek kezdemé-
nyezőkészségét. 

Létrejönnek a közoktatás els ő  önigazgatási szervei. Ezek sokoldalúbban és 
mélyrehatóbban elemzik a közoktatás problémáit. Rámutatnak az oktatás és 
nevelés bizonyos hiányosságaira a gimnáziumokban. El ő irányozzák a tantervek 
szabadabb megközelítését, a politechnikai nevelés jelent őségét a természettu-
dományi tárgyak tanítása keretében. El őirányozzák, hogy az egyes tantárgyak 
keretében sajátos nevel őmunka valósítható meg. A középiskolákban az osz-
tályfőnököktől megkövetelik a társadalmi és erkölcsi nevelés elveinek megvaló-
sítását. 

Az országos közoktatási változásokkal egyidej űleg Szabadkán szervezési 
változásokat is tapasztalunk a gimnáziumokban. 1950/51-ben a szerbhorvát fiú- 
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és leánygimnáziumot összevonták, egy intézet keretébe helyezték. Az intézke-
dés mögött a koedukációs elv megvalósítása mellett ott volt az a kényszerít ő  
tény is, hogy a gimnázium épületébe beköltözött a magyar tanítóképz ő  és a 
gyakorló. A magyar tannyelvű  vegyes gimnáziumnak a jelenlegi I. G. Kovačić  
Altalános Iskola épülete adott otthont. 

Az előbbiekben tételesen bemutattuk, milyen tanulólétszám-robbanást 
hozott á gimnáziumok számára a háború utáni id őszak. Ez a tény szinte tartha-
tatlan tanítási körülményeket eredményezett. Másrészt a társadalmi és gazdasá-
gi káderszükségletek arra kényszerítették a közoktatásügyi hatóságokat, hogy a 
tanulóifjúságot bizonyos hiányszakmák felé tereljék a pályaválasztáskor. Az il-
letékesek ezeket a szükségleteket nem a beiratkozások szigorú korlátozásával 
igyekeztek elérni, hanem egy ésszerű  ösztöndíjaztatással. Pl. a középfokú taní-
tóképzők tanulói 1948-t611100 dináros, a technikumok tanulói pedig 1350 di-
náros ösztöndíjat kaptak. Ez utóbbi összeg megközelít ően egy szakmunkás havi 
keresetének 50%-át tette ki. Ugyanakkor a gimnáziumi tanulók semmilyen 
ösztöndíjban nem részesültek! Ennek következtében a gimnáziumi tanulók 
száma erő teljesen csökkent. Azt mondhatnánk, normális keretek közé szo-
rult, s ez a helyzet tette lehet ővé az épületcserét, illetve a kijelölt épület 
közös használatát. 

A külső , szervezési tényezők mellett elvi, tartalmi változások is történtek. 
1952 második felétől a gimnáziumokat egyre erősebb bírálatok érik a sajtóban, 
a közvéleményben. Bebizonyosodott, hogy a részleges intézkedések, mint egyes 
tantárgyak bevezetése vagy megszüntetése, nem ,  célravezető. Határozott, átfogó 
reformra volt szükség. 

A szövetségi közoktatásügyi szervek bizottságot alapítottak, amely célul 
tűzte ki a közoktatásügyi rendszer átfogó elemzését és a megvalósítandó célok 
megfogalmazását. 

A gimnáziumokkal kapcsolatban a bizottsága következ ő  kérdéseket tisztázta: 
a gimnázium helyzete és szerkezete a régi iskolarendszerben; 
a fölszabadulás utáni változások és eredmények; 
a gimnázium helye és társadalmi-közoktatási funkciója az új közoktatási 

rendszerben; 
a tanítás belső  szerkezete; 
a tanterv és óraterv szerkezeti rendszere. 

A háború elő tti iskolarendszerben a gimnáziumnak központi szerepe volt. 
Kizárólag a gimnázium biztosította az egyetemi tanulmányok és a megfelel ő  
hivatali rang előfeltételeit. Az oktatás nyolc évfolyamos volt az elemi iskola 
négy éve után, és általános képzést nyújtott. A fiatalok tehát 18 éves korukban, 
a nagykorúság időszakában oldották meg pályaválasztási gondjaikat. A statisz-
tikai adatok szerint az 1938/39. tanévben az ország területén 205 gimnázium volt 
található 125 098 tanulóval, míg az 55 középfokú szakiskolában csak 10 689 
tanulóval találkozunk. Még a 410 inasiskolának is csak 80 561 tanulója volt! 

1945 után a közoktatásban komoly er őfeszítéseket tapasztalhatunk, hogy a 
tanterveket az új követelmények szellemében módosítsák. A tantervb ől töröl- 

* Komisija za reformu školstva: Gimnazija. Beograd, 1957. 
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ték a tudománytalan elemeket, a történelemb ől a soviniszta beállítottságú ré-
szeket. Talán a legnagyobb változásokat a filozófia tanításában eszközölték, 
ahol helyet szorítottak a dialektikus materializmusnak. Évr ől évre nagyobb fi-
gyelmet szenteltek a természettudományi tárgyaknak. A tantervekben helyet 
kaptak az új tudományos fölismerések, pl. az atomfizika, az evolúcióelmélet. 

A tanításban állandó téma volt az eszmeiség megvalósítása. Ám az ideoló-
giai következtetések nem mindig a tananyagból következtek, hanem mesterkél-
ten, kényszerhelyzetben jelentek meg, ami formalizmussal töltötte el az oktató-
nevelő  munkát. A hivatalos bírálatok főleg a következőkre vonatkoztak: 

a gimnáziumban szerzett m űveltség enciklopedikus jelleg ű ; 
— a nevelés főleg az értelmi nevelés szintjén valósul meg; 
— tarthatatlanul túlsúlyban van a hagyományos m űvelődési anyag a korsze-

rűvel szemben; 
a gimnázium nem készíti fel a tanulókat az ismeretek gyakorlati alkalma-

zására; 
— nem veszi figyelembe a tanulók egyéni érdekl ődését; 

nem teszi lehetővé a tanulók egyéni érdekl ődésének kielégítését; 
— a fő leg verbális tanítási módszerek passzivitásra kényszerítik a tanulókat; 

az iskola belső  élete nem készíti fel a tanulókat a szocialista önigazgatásra. 
Az általános iskolareform keretében a gimnázium számára is gyökeres vál-

tozásokat irányoztak elő . Egyebek között előirányozták: 
a gimnázium megmarad mint egyike a négy évfolyamos középiskoláknak; 
biztosítani kell a középfokú oktatás keretében az iskolák átjárhatóságát, 

azaz átiratkozást egyik középiskolából a másikba; 
a tanítás keretében a tanuló ismerje meg a szocialista termelés és önigaz-

gatás alapjait; 
bizonyos szakiskolák élvezzenek előnyt az egyetemi fölvételi vizsgákon. 

A nevelés terén a következ őket emelték ki: 
az erkölcsi-társadalmi nevelés biztosítsa a tanulók zavartalan bekapcso-

lódását az önigazgatásba; 
a munkára nevelés egyesítse az értelmi és gyakorlati készségeket. 

A tervezet előirányozta a kötelező  és választható tárgyak rendszerét. A kö-
telező  tárgyak a munkaidő  kétharmadát, azaz 32-36 órát tettek ki (!). A választ-
ható tárgyak rendszerével igyekeztek biztosítani a tanulók egyéni érdekl ődését. 
A választható tárgyak egy részét a tanulók a kötelez ő  tárgyak köréb ő l is kiemel-
hették. Ez az elv vezetett a kés őbbiekben a társadalomtudományi, ill. természet-
tudományi ágazat kialakulásához. A választható tárgyak skálájába tartoztak a 
különböző  rövidebb vagy hosszabb tanfolyamok, pl. az atomtudományból, ki-
bernetikából, automatikából vagy a modern művészetek köréb ő l. 

Jellemző , hogy a közoktatási rendszer szerette volna az újításokkal mégte-
remteni a gimnázium pályafelkészít ő  jellegét. Így az előirányzatok lehetőséget 
teremtettek a szakiskolai jelleg megteremtésére. A különböz ő  tanfolyamokkal 
megszervezhető  volt a szakképzés a közvetlen környezet hiányszakmáira is. En-
nek érdekében elő irányozták a kapcsolatfölvételt a különböző  üzemekkel, in-
tézményekkel. Ezek a kapcsolatok lettek volna hivatva el ősegíteni a tanulók 
bekapcsolódását a termelőmunkába az üzemek műhelyeiben. 

486 



Amint a társadalmi értékelés eszköztárából látható, az 1958. évi iskolare-
form egyes elemei el őrevetítik a későbbi gimnáziumi változások elemeit, ső t a 
gimnáziumok megszűntetésének 1977. évi indokait is. Egyel őre azonban a leg-
nagyobb helyi szervezési változást kell kiemelnünk: 1955-ben a szerbhorvát és 
magyar tannyelvű  gimnáziumot egyesítették! 

Ennél a szervezési kérdésnél meg kell állapodnunk. Ugyanis nem kizárólag 
a szabadkai gimnáziumot érintette, hanem az egész iskolarendszerre érvényes 
törekvésrő l volt szó. Az általános iskolák esetében körzetesítették az egyes is-
kolákat, azaz területileg meghatározták, hogy az 1. osztály és a többi évfolyam 
tanulói — szigorúan meghatározott körzetb ől — iratkozhatnak a kérdéses iskolá-
ba. Korabeli szakterminológiával létrehozták az ún. „territoriális" iskolákat. A 
vegyes nemzetiség ű  környezetekben ez azt is jelentette, hogy megsz űntek a kü-
lönálló magyar vagy más tanítási nyelv ű  iskolák, egységes igazgatás alatt dolgoz-
tak a különböző  tanítási nyelvű  tagozatok. 

A nemzetiségi körzetekben indoklásul az is fölmerült, hogy ezzel a szerve-
zési intézkedéssel a különböz ő  nemzetiségű  gyermekek, fiatalok közelebb ke-
rülnek egymáshoz, könnyebben megtanulják a nemzetiségiek az államnyelvet. 
Később felmerült annak a lehet ősége is, hogy a szerb, horvát nemzetiség ű  tanu-
lók elsajátíthatják a kisebbségi nyelveket. 

A szabadkai gimnázium esetében az ideológiai érvek mellett igen fontos 
anyagi természetű  okok is fennálltak. Ez pedig az iskolatér volt. Egyszer űen 
nem volt hol elhelyezni a szerb és magyar tannyelv ű  gimnáziumokat. Az egyesí-
tés után így is beszorultak a Pet őfi Sándor utcai épületbe, amelyet meg kellett 
osztaniuk a magyar, majd később a vegyes tannyelvű  tanítóképzővel. 

Az iskolatér hiánya pedig kapcsolatban volt azzal a ténnyel, hogy a háború 
utáni időszakban a tanulók létszámának növekedésével nem tartott lépést a 
beruházás a közoktatásban. A kötelez ő  nyolcosztályos iskola általánossá válása 
után a hatvanas években ugyan megindult az iskolatér kib ővítése, a középisko-
lákat illetően azonban majd csak az új tanítóképz ő  épülete (tartományi eszkö-
zökből) képezte az egyetlen jelent ősebb beruházást. 

Természetes, hogy a sz űkös iskolatér erősen korlátozta a most már egysé-
ges, két tannyelvű  gimnázium tanulólétszámát is. 

Az ideológiai előirányzatok szellemében az 1961/62. tanévben az iskolata-
nács, a tantestület és a szülők kezdeményezésére bevezette a gimnázium a ma-
gyar nyelv fakultatív tanítását a szerb tanítási nyelv ű  tagozat tanulói számára. 
Három tanfolyam létesült: alapfokú, haladó fokú és társalgási, azaz fels őfokú. 
Alapfokú tanfolyamra azok a tanulók jártak, akik számára a magyar idegen 
nyelv volt. Haladó fokon azokat a tanulókat találjuk, akik környezetük révén 
némi magyar nyelvtudásra tettek szert. A fels őfokú tanfolyamon olyan tanulók-
kal találkoztunk, akik beszélték a magyar nyelvet, de nem rendelkeztek nyelvta-
ni-helyesírási és irodalmi ismeretekkel. Ezek között a tanulók között szép szám-
mal voltak olyan magyar nemzetiség ű  tanulók, akik szerb nyelvű  tagozaton ta-
nultak. 

A kezdeményezés minden tekintetben figyelemre méltó volt. Egyrészt a 
közoktatási gyakorlatban érvényt szereztek a Vajdaság többnyelv űségi hagyo-
mányainak, másrészt az egyre liberálisabb gazdálkodási körülmények között is- 
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mét jelentkezett a nyelvismerettel járó gazdasági előny, amely a szülőket, ifjúságot 
arra serkentette, hogy a gyakorlatban is érvényesüljön a nyelvi egyenrangúság. 

A kezdeményezés mind a közoktatásügyi szervek, mind a gyakorló pedagó-
gusok számára egész sereg megoldatlan problémát vetett föl. A pedagógiai gya-
korlatban megjelent a magyar mint idegen nyelv tanítása szervezett iskolai fog-
lalkozások keretében. Volt ugyan már némi elméleti és gyakorlati tapasztalata 
a magyarországi Természettudományi Ismeretterjeszt ő  Társaságnak (TIT) és a 
Nemzetközi Előkészítőnek a magyar mint idegen nyelv tanításában, de minden 
ilyen nyelvtanítási formában más volt a tanulók motiváltsága. A világon viszont 
egyedülálló jelenség volt egy nemzeti kisebbség nyelvének tanítása! 

Mondjuk, tapasztalatot szerezhettünk a szerb mint környezet nyelv tanítá-
sából. Igen, de ebben az esetben is más volt a tanulók motiváltsága! Másrészt 
sem tankönyvek, sem kidolgozott tantervek nem segítették el ő , hogy a kezde-
ményezés sikeres legyen. A kedvez őtlen tanítási körülmények ellenére a magyar 
mint idegen nyelv tanítása a középiskolában úttör ő  jellegű  vállalkozás volt. 
Ugyanakkor felvetett egy más kérdést is. Nevezetesen azt, hogy meg kell szer-
vezni a szerb tanítási nyelv ű  osztályok magyar nemzetiségű  tanulói számára az 
anyanyelvápolást. E tantárgy kés őbbi bevezetése ugyanazokat a problémákat 
vetette föl: a m űvelődési anyag természete, a segédeszközök, a tantárgy-pedagó-
gia kidolgozása. Mindkét tantárgynál fölmerült ismét egy közös szervezési kér-
dés: mikor tanítani? Ugyanis egy-egy évfolyamon nem a teljes tanulólétszámot 
ölelte föl a két fakultatív tárgy vállalása, tehát a rendes tanítási id őben lehetet-
len volt a megszervezésük, különben a tanulók hiányoztak volna az órarend 
szerinti tanítási órákról. Nem maradt más megoldás, mint a fakultatív tárgyakat 
vagy ún. nulladik órára (6.30 óra!), vagy pedig a tanítás utáni szakaszra beiktat-
ni. Mindkét megoldás inkább kedvét szegte, mintsem vonzotta volna az érdekelt 
tanulókat... 

A tanítóképző  egy évtized után kiköltözött a gimnázium épületéb ő l: áthe-
lyezték abba az épületbe, amely eredetileg a tanítón őképzés céljaira épült, a 
jelenlegi Lazar Nešić  Iskolaközpontba. Lehet, hogy azzal a szándékkal, hogy 
visszakapja eredeti épületét, és a technikum számára épül új épület. Ezt ma már 
nem lehet pontosan megállapítani. Ám a gimnázium lényegében nem nyert az 
átköltöztetéssel, mert a tanítóképz ő  helyére beköltöztették a Közegészségügyi 
Szakközépiskolát! 

Az 1962/63. tanévben a gimnázium 845 tanulója 28 osztályra oszlott a két 
ágazaton, a természettudományi és társadalomtudományi tagozaton. Ugyanak-
kor a közegészségügyi iskola a délutáni váltásban 14 tantermet foglalt el. Az 
épület zsúfoltsága nyilván korlátozta a létszámnövelést. Nagyobb hatással volt 
azonban a korszerű  oktatási elvek megvalósítására. A gimnázium tanári kará-
nak a legcsekélyebb lehetősége sem maradt a szaktantermi foglalkoztatások 
megszervezésére, ami els ősorban a természettudományi tárgyak tanításában 
éreztette hátrányait. A zsúfoltság akadályozta az órán kívüli tevékenységeket is. 
A szakkörök vagy az esti órákban, vagy vasárnap jöhettek csak össze. Az is gyak-
ran előfordult, hogy egy-egy tanítási órát vagy a szakköri összejövetelt az igaz-
gatói irodában kellett megszervezni. 
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Persze a helyiségek mellett korszerű  felszerelés is kellett volna. A feltételes 
mód itt azt jelenti, hogy még a meglévő  szertári fölszerelés is tönkrement, hasz-
nálhatatlanná vált. Az iskolakönyvtár közel sem tudta kielégíteni sem a tantes-
tület, sem a tanulók igényeit. 

Az iskola önkormányzati szervei, szakmai szervezetei rendszerint a kés ő  
esti órákban tudtak csak ülésezni. A szül ői értekezleteket általában vasárnap 
szervezték meg. 

A fent ismertetett feltételek kétségtelenül hatással voltak a tanulók el őme-
netelére. Láttuk, els ősorban a korszer ű  oktatás elveinek érvényesítése károso-
dott. A tanárok szubjektív er őfeszítései igyekeztek ellensúlyozni az anyagi hiá-
nyokat. Ennek tudható be, hogy hosszú id őn át általában a tanulók 20%-át buk-
tatták pótvizsgára és kb. 5%-át osztályismétlésre. 

A szakköri tevékenység, amely a tanulók egyéni érdeklődésének biztosítá-
sát szolgálta, a fennálló nehézségek ellenére meghozta a várt eredményeket. Az 
első  becsei középiskolai versenyen a szabadkai gimnazisták érdemelték ki az I. 
díjat. A köztársasági és országos versenyeken ott voltak a természettudományi 
szakkörök tanulói, és a testnevelési versenyeken is. Ez utóbbiak terén hagyomá-
nyosan szép sikert könyvelhettek el a szabadkai gimnazisták. 

Az 1956-os magyarországi trauma után a helyzet rendez ődésével Szabadka 
testvérvárosi kapcsolatot létesített Szegeddel. E program keretében kölcsönös 
kapcsolatok létesültek a közoktatás keretében is. Így pl. a szabadkai gimnázium 
már 1964-ben kapcsolatot létesített a szegedi Radnóti Miklós Gyakorló Gim-
náziummal. A szabadkaiak elsősorban a politechnikai oktatás terén elért ered-
mények után érdeklődtek. 

Természetes volt ez az érdekl ődés, mert Jugoszláviában is egyre nagyobb 
hangsúlyt kapott a munkára nevelés. Az iskolai m űhelyek mellett üzemlátoga-
tások és a mezőgazdasági terménybetakarítás is ezt a célt szolgálta. Azonban 
hangsúlyoznunk kell, hogy a lelkendezések ellenére tulajdonképpen látszat-
eredmények születtek. Az üzemek Szabadkán sem voltak felkészülve, hogy na-
gyobb számú középiskolást érdemlegesen foglalkoztassanak, pl. diákm űhelye-
ket szereljenek föl. Így ezek a látogatások az ékes ideológiai indoklások ellené-
re inkább jobbára hatástalan csellengések voltak. A mez őgazdasági terménybe-
takarítás (szüret, kukoricatörés stb.) pedig azt eredményezte, hogy a tanulók 
megundorodtak a fizikai munkától, ill. a termel őmunkától. 

Az iskola önkormányzati szerve elemezte a termel őmunkával kapcsolatos 
eredményeket és problémákat. Minden politikai befolyás ellenére le kellett szö-
gezniük, hogy „a termel őmunka folyamán hibák is voltak"... 

(Folytatjuk) 
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KUNKIN ZSUZSANNA 

JÁMBOR PÁL A SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR 
KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEIBEN 

A több mint százéves szabadkai Városi Könyvtár ritkaságai között számos be-
cses és főleg a mi vidékünkön ritka könyvet és periodikus kiadványt őriznek, 
melyeknek idő  és olvasó gyötörte lapjairól fontos adatokat meríthetünk. F ő leg 
jubileumok alkalmából kerülnek napvilágra „kiaknázatlan" állományokból új 
és új adatok, amelyek sokszor megváltoztatják az eddig tudottakat, pl. az iroda-
lomtörténet egyes fejezeteit vagy — volt már arra is példa — a történelmet. *  Idei 
visszalapozásunk apropója Jámbor Pál halálának százéves évfordulója. 

Balaton, Csobánc, Durivage Paul, Hiador, Kubinszky Ödön, Rajnai. Ez 
mind Jámbor Pál, a Kalocsán, Obecsén, majd sokkal később Kishegyesen mű-
ködő  lelkész, politikus, országgyű lési képviselő  és országgyűlési jegyző , költő  és 
műfordító, majd pályafutása végén gimnáziumi tanár és igazgató Szabadkán. 

Könyvtárosi szemmel nézve a témát, kísérletet teszünk ezúttal a könyvtá- 
runk állományában fellelhet ő  anyag alapján felvázolni Jámbor Pál életét és 
munkásságát rekonstruálva egy sokoldalú européer irodalmi és pedagógiai 
örökségét, melyet Szabadkára, de nem csak Szabadkára hagyott. 

A Szabadkai Szabad Líceum Jámbor Pál-ünnepélyén 1910. április 24-én 
Toncs Gusztáv emlékbeszédében többek között ezt mondta: „Jámbor a papi 
pályára lépett s 1848 elején a kalocsai egyházmegyében, Jankovácon — ma János-
halma — csendes és jövedelmező  plébániára tett szert, ahol boldogan élhetett 
volna, ha vágyait az egyházi élet ki tudta volna elégíteni. Csakhogy Jámbor Pál 
pap lett mélyebb hajlam nélkül, s bár a vallási érzést, mint az emberi természet 
egyik legnemesebb virágát, szívében mindig ápolta, a világi hajlamok is er ősen 
gyökereztek lelkében. Azonfel ől papságának els ő  éveiben, Obecsén, olyan filo-
zófiai tanokkal ismerkedett meg, melyek lelkének a nyugalmát egészen fölzavar-
ták. Így gyötrődött hosszú időkön át, mígnem végre nyugalmat talált... A fe-
gyelem neki korlát volt. A szabadságot tartotta az élet legnagyobb kincsének ... 

eszményei mellett mindvégig állhatatosan kitartott, még akkor is, mikor egymás 
után érték a csalódások. A teóriáktól való idegenkedésével ellentétben a m űvé-
szi remekekben egész lélekkel tudott gyönyörködni. »Szeretem a remekm űve-
ket a költészetben — írja —, úgy, mint a festészetben; szülessenek bár a nyomor 
fagyos lehelete alatt vagy a jólét mámoros ihleténél; akár a kandalló bágyadt 
tüze mellett, akár a tenger lélekemel ő  morajánál; szeretem a remekműveket, 
mert rendkívüli szenvedély szüleményei. Hiába jön az er ő tlen irigység epéjét 
önteni rá, hiába tépik és szaggasztják örökzöld leveleit — koszorúzva vagy elta- 

Lásd dr. Rokay Péter középkorkutató történész munkáját Nagy Lajos király felesé-
géről, Erzsébetről: Dr Petar Rokai: Bibliografsko-genealoška beleška o ugarskoj kral-
jici Jelisaveti Kotromanić . — Zbornik za istoriju br. 28/1983. 

* * A gimnázium 1909/1910. évre szóló értesít őjéből idézünk. 
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podva — remekmű  marad.« Ő  természetesen a költészethez vonzódott legjob-
ban, mert úgy érezte, hogy ezen a téren maga is alkotóer ő . A poétának, akit 
magasabb lénynek tekintett, fels őbb hivatást tulajdonított, a költ ői dicsőséget is 
többre becsülte minden más dicsőségnél, az ő  szemében az maga az örökzöld 
koszorú volt, minden más koszorúnál szebb, édesebb, magasztosabb. 

A koszorút egybekötötte a földi szenvedés gondolatával. 
»Érette hull a könny, érette hulla vér; 
Higyjétek el nekem vérz ő  minden babér.' 

Toncs Gusztáv ezt is megállapítja Hiadorról: „Költ ő i irányát, hogy úgy 
mondjam, költő i módszere is befolyásolta. Kedvelte az általánosságot, a 
klasszikai elvontságot. Nem az egyéni helyzetet s az abból kisarjadzó indulatot 
veszi lantjára, hanem az érzést általánosságban ragadja meg, mintegy köz-
kinccsé változtatja s kidolgozza konkrét, egyéni vonások nélkül. ... Kifejezéseit 
folyton és annyira csiszolja, hogy gyakran szükséges részeket kihagy, rövidít 
szinte a homályig, s olykor megelégszik a puszta célzásokkal. Költészetében a 
forma erősebb a tartalomnál." Itt Toncs már mint kritikus lép fel. Íme egy adat 
a Jámbor Pál-ünnepélyen elhangzott beszédb ől a szabadkai színházi élet reper-
toárkutatói számára: Jámbor nagy szívóssággal igyekezett drámáival meghódítani 
a színházi közönséget, de Pesten a Nemzeti Színházban csak A törvénytelen vér c. 
darabját adták el ő. Valamivel nagyobb sikere volt a Nagy Sándor c. drámájának 
Budán és a vidéken, de „különösen Szabadkán, ahol a 60-as és 70-es években Pál 
fordulóján, majdnem minden esztendőben előadásra került egy egy drámája'. 

A fent idézett gimnáziumi értesítő  az 1909/1910. tanévre, mely a szabadkai 
Városi Könyvtár helyismereti gyűjteményében igen ritka, még egy dolgozatot 
tartalmaz. Hiadorról Jámbor Pál mint tanár és ember címmel Franki István ér-
tekezik. Frankl, aki szintén a Líceumon olvasta fel írását, emlékez ő  soraiban 
Jámbor Pálnak az 1848-as szabadságharc bukása utáni párizsi nehéz emigrációs 
életszakaszával is foglalkozik melyet 20 éves igazgatói teend ők váltottak fel ki-
sebb megszakításokkal. 1861-ben nevezték ki Jámbor Pált a szabadkai gimnázi-
um igazgatójának. El őde Kovács Vazul ferencrendi áldozópap volt. Most 
Frankit idézzük: „Megválasztása után régi barátja, Antunovics József akkori kul-
túrtanácsnok s az intézet két tanára (Franki István és Mészáros Nándor) siettek 
Kishegyesre őt üdvözölni. — Örömmel fogadta a kishegyesi gerendás káplánszo-
bában a reá nézve megváltó hírt, mely az egykori szép javadalmú jankováci plé-
bánosnak s Párizsban 10 évet töltött küzd ő  hazafinak szabadulást jelentett." 

Jámbor Pál közkedvelt tanár és igazgató volt. Finom modora és bölcs pe-
dagógiai metódusai igen hatásosak voltak. A gimnázium 1873/74. tanév érte-
sítőjéből most az évzáró beszédében elhangzott szavait idézzük: „Uraim! a világ 
nagyot változott. Ma mindenki anyagi jólét után törekszik, pedig e kor csak egy 
szegénységet kerül, — a szellemi szegénységet; e nemzetnek csak egy valódi fé-
lelme lehet: a szellemi elszegényedés. Ezért kell f ő  gondját iskoláira fordítani." 
Igazgatói állásában egészen nyugdíjaztatásáig, 1882-ig maradt. Neki köszön-
hető , hogy a hatosztályos gimnázium főgimnáziummá vált. Hiador volt az, aki 
önképzőkört alapított és a tantárgyak közé iktatta a rajzot és a tornát. Közben 
a kulai választókerület 1865-ben képvisel őjének választotta Jámbor Pált, ezért 
háromévi szabadságot kapott a gimnázium kegyurától. Ez a három év egyike 
volt azoknak a megszakításoknak, melyek más munkaterületre hívták az iskola-
igazgatót. 
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A tanári kar, és leckerendje.  

A. Inuht• neve Ilđtfüu Kedden Szerdán 1'éntokeet Szombaton  

Ba lás lmre. 

ö-J töri. r  
1)--10 -- 
10•-JI  bele,. VIII 
11-12 - 
2-8 tűrt. VI. 
3-4 13e4. VII. 
$-:t mapy. VII. 
9-10 magy . VI. 
10-11 - • 
I1-12 -. 
2-8 megy. IV. 
3-4 *nagy. V1IL 

Đ 	ú es. 	1. 
9-10 - 
10-11  - 
11-12 aómet I. 
2-3 tört VII. 
3_.-4 tört.  VIII. 

ö- J 	ö na. r I J, 	ő-U ubwet~, --  
9-10 - 	9-10 -  
10-tI 	tört . VIII. 	1 0-11 LOlee .  VII. 
1 1-12 töri. VII. 	11-12 -  
2-3 tört. VI. 	2-8 tört, VI.  

'  	3-4 - 	 tört. VIII.  
8-0 magy. 011- tl-U - 	3=$ ,-  
9-10 magy. V. 	-JU magyar VIII. Đ-lU -  
10-11 magy. VI. 10-11 megy. V. 	10-71 -   
I1-12 - 	11 -12 - 	11-12 - • 
2-3 magy. IV. 	2-9 magy. VIII. 	2-•-8 magyar IV.  
3-.4 megy. V111. 	-4 magy. V.I. 	3-4 magyar Y.  

• Farkas  Antal. 
. 

flaverda Mátyás, 
(IV. oact (đuöke,) 

h-J lat. i-- 8-9 
9-10 lat. 1V. 
10-I1 - 
11-12 - 
2-3  gőte 	Y. 
3-4 Int. IV. 

1747.9*. 
9-10 Int. IV. 
10-11 - 
11-12 - 
2-3 lat I. 
9-4  gűr űg V.  
$-9 - 
9-10 - 
10-11 Iat VII. 
11-12 - 
2-3 - 
3-4 -.  
4-0 -- 
9-10 - 
10-11 hitt. VIII. 
11-12 hírt, VL 
2-3 - 
3-4 -  
8-$ uegYt. 0r-  
9--10 tmtao VIII. 
10-11 - 
11 -12 - 
2-8 turm. IV. 

Imtan VII  
$=3i - 
9-10 meny. L 
10-71 meny . VI. 
11-12 (313r. Yl11.11.-12 
2--9 - 
3-4 - 

0-9 görög 9. 	:-fl görög V. 	$-rj -  
9-10 lat. I. 	9-10 Intin IV. 	0-10 latin IV.  
I0-I1 - 	10-I1 latin 1. 	I0-3! görög V,  
11-12 - 	1I-12 - 	11-12 -  
2-3 - 	 -3 latin I. 	2-3 -  
3-4 - 	3j4 latin IV. 	3-9 -  
g."7-11 - 	 $-9 _-  
9-10 - 	 9-10 -  
lo-It - 	 10-11 -  
11-12 - 	 11- 12 -  
2-3 irt VII. 	 2-3 Int VII.  
3--4 - 	 3-4 Int  VII.  

Š=rhitt. I. 	8-2 . 	 8-9 --  
0-10 - 	a-fo 	 -I0 Littaa,I.  

- 
10-I1 - 	10-11 hittan IV. 10-11 -  
11-12 hitt. IV. 	I1-12 hittan V. 	11-I2 -  

2-3 hitt II. 	2-3  - 	2-3 hittan 111.  
3-4 hitt VII. 	-4 - 	 -4 hitt« II.  
~ tmtan. )Il, 	lermlan 	1(7 :.- 	eegztau .VT. -  
9-10 ttntan VIII. 	10 larmtan III.9-10 termran V1I.  
10-11 tmta0  IV. 	10-11 -- 	10-11 -• 
11-12 - 	11-12 - 	11-22 - 	-  
2-8 - 	2-8  tenntao IV. 	2--8 -  
3-4 - 	8-4 farudat' VIII. 3.-4 --  
8-0 - 	; 	0 .-- 	8-0 ,- 

 

9»70 aeny.  II. 	10 -- 	0-10 menrj•a,  11.  • 
10-11 meny.  VIII.  10-1I mmnyaL VI. 10-I1 f0l tlr. VIII. 

- 	11-12 menyet. L 11-13 -  
2-3 meny. VI. 	0-3 - 	2-3 -  
3-4  meny. 1 	-4 manyzt. II. ' 	.--4 -  

Jámbor Pál, 
(igxsgató.) 	' 

g-Đ  - 
9-10 - 
10-II - 
fi- 12 lat VII. 
2-3 - 
$-4 -  
8-9 - 
9-10 - 
10--11 - 
1I-12 - 
2-3 - 
3-4 1,11.  III. 
8-4 tmtan.17. 
0-10 tortan. VII. 
10-11 tetten. III. 
11-12 - 
2-8 - 
3-4 - 	' ,8-4 
g-J - 
0-10 - 
10-!I.me0y. L 
11-12 mily, II. 
2-3 meny. VIII. 
3-4 roeny. VL 

Major Menyhért, 
(hittanitr.) 

Merl FerenCZ, 
(VII. oasL főnöke.) 

Papp Jázsel , 
 oszt. Iűnöke.) 

Potyákovícs Alajos ,  
(rajztamtr .) 

~10) 
 raja II. 

10-1
}
1 

I4--123  rajz  fY . 
2-3) 
3-4) raja J. 

y-10 	rajs IY. 	-110 raja I.  
10-11 	io-1  
11-I2;  njz ITI . 	U-12~mjz  IL  
3-3 asčpir•L I. 	2-8) 	. 
3--4 acčpirL lI. 	-4 rTaj:~T1L  

Pollokár Endre, 
(Ili, oszt, fdneka) 

$.-J Jotin IIT-8--9  
9-10 latin V. 
10-II  latin II. 
21  -t2 - 
2-3 lat II. 
3-4 latin V. 

Int.  III . 
9-10 Int. II. 
10-I1 -  
11-12 - 
2-3 - 
3-4 - 

8-9 Int .  II 	~7  zt 	0-9 hit. 111.  
9-10 lat. III. 	-10 lat V. 	9-10 Int. V.  
10-11 Int. 	t0_ll ..- 1.0-11 bal, 	I.  
11-I2 - 	11-12 -- 	11•12 -'•  
2-8 lat M. 	2--8 - 	2-3 -  
3-4 lat. V. 	3-4 -- 	3-4 -  

$l0521arjk 	IáIIOS .,. 

J- 	
-1 nčlnttt 	. 	ö-.t - 	 đ-U - 

J-10 - 	J-10 - 	9-10 - 	9-10 - 
J9-1 1  Untvyx  VI.  I11-11 Uurnjx  1 1. 	IU-ll nőmet VII. IU-11 nórlful 	ViJ . l1t-11 
11-12 Imrnjz V. 	11-12 -- 	11.-.12 lutra•z V. 	11-12  Irbrajz  VI.  
4-3 -- 	 • _r-3 učrnul I ll. 	2-3 ilčrucl  V. 	2-9 - 
3-4 - 	3-4 burajs I. 	3-4 nčrnot IV. 	-4 - 

8-'J lmrajz Y.  
1-1.t 	lesem 	1I'f.  

Uut~jz•l. 
I1-I 2  - 
2-3 If n rnia 11.  
3-4 u.=nwt IV.  
1-0 111rt..lY.`

----  
9-111 -  
10-11 	tört. III.  
11-12 -  
2-8 figdrnjx 1.  
:1-d  'nagy  I.  
I1-0 görög 1'III.  
'J--Tit fntin VIII.  
10-11 -  
I1-13 -  
2-3 -  
2- 4 - 	•  
,š-ti  ~nauy.  VII.
1-IU -  
1 0-- 1 I mruy. IV. 
I1- I2 -  
:-3 o.coy. Y.  
:I-4 ofnny. III,  

8-ti ■ ómct 11. -  
1-•10 lr.tiu VI.  
I0-11 g3r3g VI.  
11-12 -  
.-.đ  n čwut VIII.  

11-4 rrGnlct VI.  

-9 tort. V. 	8-0 tart. IV. 	 15-9 fiiidrnj: 11t. 
wagy. T. 	:1-I11 tört Ill. 	 1-Iti uiagy. 11. 

10-:-11 -.•• 	I11-11 lűhhmjx 1, 	 10-11 	- 
11--12 - 	11-12 - 	 11-42 - 
2-3 fdldrajx Ill. 	2-3 tűrt. V. 	 0--11 tiMt. V. 
3-4 magyar 11. 	1-4 we.grar 11. 	 3--•3 eue gy.  I.  

-U 	- 
	

.-11 -11d.   VIII 	.":9 ^  far VIII:-  8~-•1 "=  
9-10 tat VIII. 	9-10 görög .VII 	0-10 görög VII. 	'i__itl -+ 
I0-1I görög VII. 10-11 - 	10-11 - 	10-11 megy. III. 
II-12 görög VJ31.11-12 - 	11-12 - 	11--12 glirvii; VIII. 
2-9 - 	.-3 gilrög VIII. 	-3 - 	2-3 huin VJII. 

- 	 -4 nfagz. Ilf. 	4-4 mag 	III. 	,...4 gliriig VII. 

I-IU 

8-4 _ 

Szibenburqer Károly, 
(L oszt, lörföka) 

Tipka Antal 
cm!. oszt. Iđ etöStc,) 

	

g-t1 - 	 8-Đ  - 	 8-11 wony. I\' .  
 mnuy. III. 	Đ -lU.mmny. V. 	 0- ti, mony. VII. 

rnuny. V. 	10-ll I`tuny.  III. 	 Ití_ 11  - 
- 	t 1- 1 -

o 
	 11- 12 - 	• 

meny. VII. 	2-1 011drajx II. 	 2-3 tddrejz II. 

	

- 	 -4  mony. IV. 	 •i-•1 h1Wly. V. 
U lat. VI. 	8-9 nčmut 11. 	•-U görög VI. 	y--41 •0ritg Vl.-  

	

3- I4 - 	II-10 gOrOg VI. 	9-10 Int. VI. 	9-1U amin Vt. 

	

- 	10-11 - 	I0-11 - 	10--I1 - 

	

- 	II-12 - 	11-12 - 	It-tY - 

	

L--S - 	2-3 ebet« VI. 	2-3 német VIII. 	;,~.:.g - 

	

- 	3-4 Ixt.. VI. 	-4 g0102'  VI. 	3-4 - 

2-8 

F1.-4 

•  

YĐjníes Náudor, 	10-11 
(V, uazL fönöku.) 	1I-I2 

'+-+i 

- 
Zanbaüet Ájfes!oll, 	19h-ti 

(VI. oazt. iünüku.) 	11-12 

A szabadkai Városi Főgymnasium tanári kara és leckerendje  
az 1873-74. tanévben  
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A könyvtár periodikus kiadványai között a múlt századi Országgyűlési Nap-
lót és azon belül a képviselők osztály szerinti névjegyzékét lapozzuk fel. Jámbor 
Pál nevét meg is találjuk a VII. osztályba sorolt nevek között Czorda Bódog, 
Hunfalvy Pál, Klauzál Gábor, Svetozar Mileti ć, Szász Károly, Tisza Lajos és 
Vojnics Barnabás mellett. Jámbor Pál a határozati párt tagja volt. 1867. január 
29-én a 90. országos ülésen Szentiványi Károly elnökölt. Az említett napon na-
pirenden szerepelt többek között a párizsi világkiállítás problémája. Avita arról 
folyt, hogy ki kompetens a műtárgyak Párizsba küldése ügyében, a Magyar Nem-
zeti Múzeum-e, vagy az országgyűlés. Az Országgyűlési Naplóból hadd idézzük 
most e tárgyban Deák Ferenc felszólalásának két mondatát, melyek után Jám-
bor Pál kér szót. 

„Deák Ferencz: ... Mi nagy érdekeltséggel kisérjük a párisi kiállítás rende-
zését, s nagyon óhajtjuk, hogy annak az ipar- és civilisatióra nagy hatású kifolyá-
sa minél inkább eléressék: ugyanazért megbízzuk a háznak azon bizottságát, 
mely a közintézetek iránti munkálat elkészítésével van megbízva, hogy e tárgy 
iránt magának adatokat szerezzen, szakért őkkel értekezzék, jelölje ki, minők 
legyenek azon tárgyak, melyek e tekintetb ől kiküldendők, és készítsen javasla-
tot, hogy minő  garantiák mellett, minő  felügyelet alatt és minő  föltételekkel 
adhatjuk ki ezeket. És ha a t. ház ebbe beleegyezik, nem kellene ezen indítványra 
külön tárgyalási napot kit űzni, mert a jegyzőkönyvben ezt amúgy is kimondjuk; 
a bizottság úgy is a magunké: bízzuk meg tehát ezt azzal, hogy megvizsgálván a 
körülményeket, és minden szükséges tekinteteket figyelembe véve, javaslatot 
terjesszen elénk, hogy akkor végleg határozhassunk. 

Jámbor Pál: Igen örvendek, ha m űkincseinkbő l, kivált ha remekek, csak 
egyetlenegy is a párisi m űkiállításra küldetik; csakhogy kivánnám, hogy ott ne 
osztrák, hanem magyar czég alatt szerepeljen. (Fölkiáltások: Magától értetik! -
Majd a bizottság!)" 

Ritka kordokumentumnak számít még az 1862 és 1865 között megjelen ő  
Az Ország Tükre is, mely szintén díszét képezi a múlt századi irodalmi képes 
hetilapoknak a könyvtár gyűjteményében. A Marastoni József által illusztrált 
budapesti képes közlöny 1864. február 11-én keltezett számában, mely csupán 
12 oldalt tesz ki, két költemény olvasható. Az egyik Hiador Mi a villám? c. verse 
és Robert Burns híres költeménye, azAnderson John Lehr Zsigmond fordításá-
ban. Bizony szívdobogtató így látni egymás mellett a két költ ő t! 

Jámbor Pálnak majd minden nyomtatásban megjelent könyve megtalálha-
tó a szabadkai Városi Könyvtárban. Ritkaságszámba megy azonban két dedikált 
Hiador-kötet, az egyik a Nagy Sándor c. ötfelvonásos tragédia, melyet Schlesin-
ger Sándor nyomtatott Szabadkán 1880-ban és a szerz ő  Wiener Salamonnak 
dedikálta még a könyv kiadásának évében. Wiener Salamon szabadkai orvos 
volt. Palicson mint fürdőorvos is szolgálatban volt. Orvosi tevékenysége mellett 
irodalommal és műfordítással is foglalkozott, verseket és drámát is írt. Számos 
szakcikke jelent meg 1858 és 1867 között az Orvosi Hetilapban, majd 1867 után 
a Gyógyászat című  szaklapban. 1885. június 15-én keltezte Jámbor Pál a Guln 
Györgynek ajándékozott Emléklapok egy f őrangu hölgyhez c. ,  könyvében olvas-
ható ajánló sorait. Dr. Guln György ügyvéd volt Szabadkán. O volt az 1875-ben 
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alakult ügyvédi kamara els ő  elnöke. A kamara 1918-ig m űködött Szabadkán, 
amikor áthelyezték Újvidékre. 

Jámbor Pált most a francia könyvek állományában keressük. Hiador 1852-
ben, III. Napóleon köztársasági elnökb ől lett császár uralkodása idején érkezett 
Franciaországba. Mozgalmas korszak ez. 1854-ben fogott bele Ferdinand Les-
seps a Szuezi-csatorna kiépítésébe mintegy teljesítve I. Napóleon régi tervét. A 
csatorna volt a XIX. század legnagyobb jelent őségű  gazdasági, technikai és po-
litikai vívmánya, mely világhírt hozott a francia mérnöknek, s a világ szeme 
ismét Párizsra szegez ődött. A francia fővárost a krími háború is foglalkoztatta, 
méghozzá nem kis mértékben. Ez a korszak Béranger, Dumas, Hugo, Flaubert 
és Baudelaire ideje. A száműzetésben fordításokból élő  költő  annyira tökélete-
síti francia nyelvtudását, hogy francia verseket is ír. A magyarországi kritika nem 
fogadta kitörő  elismeréssel Jámbor Pál francia költeményeit, bár a költ ő  azt 
vallja, hogy Béranger és Alfred de Vigni is jónak tartották próbálkozásait. Ta-
lálunk is egy francia kötetet, Jámbor Pál Poésies címet adott neki. Az önálló 
verseskönyv 1860-ban jelent meg Párizsban Charles Noblet kiadásában. Egy 
száműzött magyar hazaszeretetével ihletett könyvr ől van szó. Ha lapozzuk ezt a 
200 oldalas kötetet, nem is kell franciául tudnunk ahhoz, hogy felfedezzük a 
versekben a honvágy mérhetetlen nyomait. Már az els ő  versciklus címe: Patrie. 
A költeményekben versszakról versszakra magyar hely- és személyneveket talá-
lunk: Pest, Buda, Duna, Tisza, Tokaj, Hunyadi János, Vörösmarty Mihály. Bé-
ranger-hez mint mesteréhez is szól egy verse, de több ismeretlen mademoiselle-
hez is ír költeményeket, azzal, hogy semmi szín alatt sem írná ki a hölgy nevét 
pl. A Mlle  B... vagy A Mlle C  

Hiador könyvtárát a paksi Németh Móric örökölte. Az örökös 1897. októ-
ber 3-án a szabadkai Városi Tanácshoz fordul egy beadvánnyal, melyben a kö-
vetkezőket írja:

** 
 „Mély tisztelettel alulírott — mint Jámbor Pál hagyatékának 

örököse — azon tiszteletteljes kérelemmel, illet őleg ajánlattal járulok a Tek. 
Tanács elé, hogy jeles költő  és Szabadka város Főgymnásiumának néhai igazga-
tója hagyatékából könyvtárát megvásárolni kegyeskedjék." 

Németh Móricz beadványáról a Szabadkai Hírlap 1897. okt. 6. száma is 
beszámol. A Városi Tanács Számvevő  Hivatala 1897. dec. 12-én leltárba veszi a 
költő  magánkönyvtárát. A jegyzékben 404 könyv és folyóirat szerepel, melyeket 
a város meg is vásárolt a szabadkai Közkönyvtár Egyesület részére gyarapítva 
ezzel azt az állományt, mely alapját képezi a mai Városi Könyvtárnak. Hogy 
mennyire volt Hiador franciabarát és mennyire foglalkoztatta ő t a francia nyelv, 
irodalom, történelem és kultúra, mutatja az a könyvtáráról készített kis gyors-
statisztika, melyb ől kitűnik, hogy könyvtárának csaknem egyharmada francia. 
,Francia szótárak, irodalomtörténetek, történelem, tanulmányok, több színháztör- 
ténet, Daudet, Dumas, Hugo, Lamartine, Moliére, Racine, Stendhal, Thiers m űvei. 

Jámbor Pál frankofíliája egyik versében is világosan megmutatkozik. Rí-
mekbe foglalja, hogy milyenek a franciák és hogy miért szereti őket: 

* 	1853-tól 1856-ig tartott. 
** Szabadkai Történelmi Levéltár V. tanács II. 228/1897. 
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Nem tudom miért, én a franciákat 
Lángoló kebellel szeretem; 
Két eszményök: munka és szabadság, 
Harmadik csak ott a szerelem... 

Hiador mint az országgyűlés jegyzőkönyvírója nagyobb pénzösszegre tett 
szert, s ezt a pénzt folyóirat indítására költötte. Így született megA Közvélemény 
című  politikai és szépirodalmi folyóirat, mely a költ ő  saját orgánuma lett. Ő  írta 
az egész lapot. Verseit, drámáit, naplójegyzeteit, alkalmi beszédeit itt jelentette 
meg hol teljes neve alatt, hol Hiador költ ő i álnéven. Milkó Izidor így ír Geszte-
nyefám c. könyvében erről: „Képviselőtársai közül mintegy húszan rendelték 
meg a lapot, amelynek Szabadkán is volt néhány el őfizetője. Ez volt a Közvéle-
mény egész publicitása. A jegyzői tiszteletdíjat bizony elnyelte ez a kalandos 
vállalkozás, amelyet mintegy másfél esztendei kitartó, de hálátlan fáradozás és 
szélmalmok elleni hiábavaló harc után jókora deficittel volt kénytelen beszün-
tetni." Pedig nem is akárhol árulták a lapot Pesten: Fekete Bernát könyvkeres-
kedésében, a Váci utcában. 

Érdemes azonban belelapozni a Közvéleménybe, melybő l a szabadkai előfi-
zetők jóvoltából több példány is megmaradt. Ugyanis, a folyóiratból Jámbor 
Pált mint színi- és zenekritikust ismerhetjük meg, ezenkívül betekintést nyerhe-
tünk a költő  bölcs gondolkodásmenetébe. Lapjának mindegyik számába ír szí-
nikritikát. Mi most egy zenekritikáját idézzük 1871-b ől: „A philharmoniai ver-
seny az írói segélyegylet javára új repkényt f űzött Liszt homlokára. Ki magyar 
rhapsodiáját nem hallotta, az nem tudja: mi a rhapsodia! Mi Liszt! Eleinte azt 
hivé az ember, hisz ez csak egyszer ű  népdal, mely nő  mint a mezei virág, pipacs 
és bogáncs közt; de kés őbb látta, hogy a népdal izmosodik, terjed, árad, majd 
hegedűn, majd czimbalmon fut, hymnus, nemzeti dal, riadó lesz, mind az, a mi a 
zenében új, mi merész, mit Mosonyi a sírba vitt egy nap és mit Liszt sasszárnyaival 
kiragadt az enyészet kezeib ől. Oh, e kis népdal valóságos mestermű, mely a baráz-
dáról fölemelkedik a klasszikus zene magaslatáig. Kik e zenem űvet hallották, soha 
nem feledik el a magyar alkotó er ő  e csodás teremtményének hatását." 

Pedagógiai hitvallását az 1871. évfolyam márciusi számában ekképp fogal-
mazza meg: „Nálunk eddig az iskolamesternél f ődolog volt az: van e oklevele? 
Ez nem elég. Oklevelet lehet szerezni pártfogás által. Pedig a tanítóban hivatás 
kell. Ha a világ legnagyobb tudósa az iskolába mogorva képpel lép, a növendék 
megijed tő le, ha tulságos hangon kiált, megrohanja a gyenge agyat, és hiába 
beszél; ha mindennap fenyeget, megszokják és nem félnek t őle, ha mindennap 
fenyít, tortura lesz az iskola." Itt jegyezzük meg, hogy Jámbornak nem volt tanári 
képesítése, tanári és igazgatói állását irodalmi tevékenysége alapján nyerte el. 

1872 márciusában interpellációt intézett a belügyminiszterhez a Bács me-
gyei árvíz ügyében, sürgetve az illetékeseket, hogy intézkedjenek, mert: „Tekint-
ve, hogy Bácsmegye Magyarország egyik legnagyobb magtára, mely ha üres, a 
szükséget az egész ország érzi." Interpellációját meg is jelenteti a Közvélemény 
márc. 29-i számában, majd az áprilisiben egy olyan cikkét közli, mely úgy hat, 
mintha ma írták volna: „A nap jeligéje: a gazdagodás. Egy év alatt, egy hó alatt, 
egy nap alatt; csak gazdagodni! Politikai pályán, ipar mezején, consortiumok 
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által, börzén minden úton, miden áron. Valóságos tévely. Az idegen t őke tódul 
az országba, elfoglal minden tért, minden piaczot, boldog az, ki kamatot fizet-
het, boldog az állam, ha biztosítékot nyújthat a nemzeti ipart védelmez ő , a köz-
forgalmat biztosító tőkének. Kinek tegnap semmie nem volt, ma ezreket ír alá; 
mikép? honnan? az ég tudja, elég hogy hitele van. Igaz, hogy némely vállalat 
gyorsan liquidál, de azért helyette húsz keletkezik, melynek élén a legjobb nevek 
tündökölnek. Ohajtom azt is szívemből, hogy mind egyesek, mind a nemzet 
gazdagodjanak, de ne a jog, ne a szabadság, ne a becsület árán!" 

A júliusi számban többek között közli az 1863/64-es iskolaév végén meg-
tartott beszédének szövegét, melyb ől több érdekes helyismereti adatot tudha-
tunk meg. Ugyanitt beszámol pl. a kissztapári csatorna megnyitásáról is. Az 
augusztusiban a francia színházak jövedelmér ől készít kimutatást és ismételten 
dicséri a franciákat: „Ez a nemzet aztán élni fog, mert nemcsak katonáiban ke-
resi a dicsőséget, hanem íróiban és m űvészeiben is." A decemberi számban vá-
lasztói beszédét közli az óbecsei kerületben; ez úgyszintén kordokumentum. 

Számos példa mutatja, hogy a múlt század irodalomtörténészei és kritiku-
sai igen szigorú mércékkel mérték az irodalmi m űveket és általában minden 
nyomdaterméket. Jámbor Pál esetében most egy rendkívül m űvelt kritikusról, 
id. Kun Pálról (1827-1896) szólunk, aki bölcseleti doktor és f őgimnáziumi tanár 
volt. Cikkei többek között a Vasárnapi Újságban, a Sárospataki Füzetekben, a 
Politikai Hetilapban, az Egyetértésben, a Borsodmegyei Lapokban stb. jelentek 
meg. A klasszikus nyelvek kitűnő  ismerőjeként Homérosz-fordításokat is bírált, 
javított és analizált, mutatott be. Mint kritikus többszörösen kiemelte az analí-
zis alá vett mű  hibáit és amellett, hogy kíméletlen, még er ősen cinikus is volt. Az 
Leo Oblath által 1866-ban Szabadkán kiadott Künn és Honn c. Hiador-kötetet 
így mutatja be Kun Pál az Új Korszak c. folyóiratban, melynek Heti szemle alcí-
met adott Riedl Szende (1831-1873), a szerkeszt ő . „Az újabb költő i iskola 
egyik hazánkban népszer űbb képviselője s gyöngéd lyránk bajnoka, Hiador is-
mét egy erős fogású kötet költeménnyel lepte meg a szépirodalom kedvel őit. 

 Vas« (28. lap), »Az erdő« (29. lap) határozottan gyönge termékek, jó lett 
volna őket kifeledni ezen kötetb ől, s azután milyen rímvadászat fordul el ő  a 
»Reményinek« (40. lap) cz. versben: 

»Míg mellette térdet hajt az erdő; 
Minta zászló égbe néz mer őn ő. « ... 

De nem folytatjuk továbbá citatumunkat, azt hiszem ez is elég annak bebi-
zonyítására, mikép nálunk költ ő  és közönségben inkább azon ész m űködik mely 
a szívben, s nem az, mely a fejben van. Hiador is túlnyomóan a szív embere, s a 
szív poétája: s ez oka, miért ír összevissza annyi érthetetlen zagyvaságot, a 
mennyit, ily gyűjteményben minő  a kezünk alatt levő , egyhamarjában még eddig 
nem igen találtunk. S mi ebb ől a tanulság: az Uram! hogy nem elég rossz rímbe 
sivár ürességeket beleerőszakolni, hanem meg is kell gondolni mit?!" 

Pest, II. évfolyam, 1866, 12. szám. 
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Lapozva ugyanakkor a könyv- 
	 POESIES tár gazdag múlt századi hírlaptárá-  

ban a Vasárnapi Újság 1866. évfo- 
lyamát, a február 25-i számban Jám-
bor Pál Künn és Honn című  kötetét 
következőképp hirdetik: „Hiador 
neve és művei sokkal ismereteseb-
bek, semhogy b ővebben kellene 
ajánlanunk." 

Visszatérve a korabeli kritiká-
hoz, megállapíthatjuk, hogy Kun 
Pál nem csak Hiadorral bánik ke-
gyetlenül. A csíp ős tollú kritikus 
Ormódi Bertalan (1836-1869) 
Újabb költeményeit (Pest, 1866) is 
alaposan pellengérre teszi az Uj  

	

Korszakban. A kritikus könyvis- 	 : 11[PRIDIERiE DE CHARLES i\OBLE'l' 

mertetőjének csak néhány gondola- 
tát idézzük: „... er őltetett képeket,  
erőltetett s nem természetes lélek- 
háborgást tüntet az olvasó elé. Ily A szabadkai Városi Könyvtár egyik ritkasága  

	

hiányai különben Ormódi egyéb 	Jámbor Pál francia nyelvű  kötete  
költeményeinek is vannak"... Kun  
Pál írásának zárómondata a következ ő : „A könyv külső  kiálítása elég csinos, s  
díszét képezheti bátran hölgyeink pipere asztalának."  

És most engedtessék meg a könyvtárosnak, hogy megjegyezze: nem csoda,  

hogy az érzékeny lelkület ű  Jámbor Pál ilyen kritikák után befelé fordulóvá,  

majd búskomorrá válik. Ő , aki egész életében kereste önmagát, kereste azt a kis  

helyet a Nap alatt, amit talán csak a szabadkai gimnáziumban. talált meg, nem gy őzi  
verseiben minduntalan kiemelni, hogy: „Vándor levék, dalnok, földönfutó..."  

Mindez az erős kritika öt évre az Arany János által szerkesztett Szépirodal-
mi Figyeló'ben megjelent pozitív vélemény után történik. Arany Jánosék mele-
gen ajánlják az olvasók figyelmébe a Szépirodalmi Figyelő  1861. áprilisi számá-
ban Jámbor Pál naplóját: „Jámbor Pál (Hiador) »Párisi Emlékek« czim alatt  

nyujtja a közönségnek ez »uj Babylonban« szerzett tapasztalásait és bens ő  éle-
tének rajzát. A munka, napló alakban 1854-1855-re szorítkozik, s els ő  kötetét  
teszi a szerző  által kiadni szándéklott »Emlékeknek«. El őadása vonzó, mint  
szellemdús társalgás. Ajánljuk a közönség figyelmébe."  

Jámbor Pált 1882-beri nyugdíjazták. Megválva a szabadkai gimnáziumtól  

visszavonultan él egyedül. Mind zárkózottabbá és búskomorabbá válik. Kerüli  

az embereket. 1897. április 14-én éri utól a halál. Szabadka saját halottjának  

tekinti. Gyászbeszédében Haverda Mátyás kitér Hiador költészetére is: „Hogy  

a költői pályán megfelelő  elismerésben nem részesült, annak tulajdonítható,  

hogy az az eszményi irány, melynek híve volt a negyvenes években, végnapjait  

élte; új idő  következett új iránnyal, új formákkal Pet őfivel, Arannyal az élén,  

* 	1866.9. szám.  
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mely mindenekfelett az egyéni élet természetes, hathatós kifejezésére töreke-
dett. A régi iránynak azonban kétségtelenül egyik jelesebb képvisel ője volt s 
társai ő t Petőfivel hasonlították össze, mely szembeállítás bár reá nézve látszó-
lag kedvező  volt, de kárára. szolgált, mert sok ellenséget szerzett neki s mind 
inkább elidegenítette őt az új irány ifjú íróitól. Vannak azonban költ ői alkotá-
sai, melyek a mellette és ellene folytatott küzdelmeket túlélve számára a költ ő i 
nevet minden időre fenn fogják tartani." (Bácskai Ellenőr, 1897. április 18.) A 
bajai úti temetőben dr. Csillag Károly ügyvéd, író és publicista, Jámbor Pál volt 
tanítványa alkalmi költeményét szavalta el Hiador sírján címmel. Csillag Károly 
sirató versébő l is kicseng a mellőzött költő : 

„Koszorúid miket homlokodról 
Törpe lelkek haragja letépe 
Feléledtek szebb virággal telve 
S könnyharmatot sírnak szemföd ődre..." 

Végül hadd álljon itt egy újkori kritika is Milkó Izidor, a kortárs tollából, 
aki személyes ismerőse volt Hiadornak: „A legfinomabb lelk ű  és szavú emberek 
közé tartozott, akiket ismertem, s így sohase csodálkoztam, hogy a legboldogta-
lanabbak egyike is volt... Képzeljenek el egy férfiút, akinek a modora egy francia 
márkié s a nyelve egy akadémikusé — képzeljék el őt ezeken a kultúrszegény 
homokbuckákon, s e városban, ahol akkor még csak néhány utcában volt rendes 
gyalogjáró." 

Jámbor Pál halálának századik évfordulóján még mindig tanulságos ő t új-
raolvasni, és erre a szabadkai Városi Könyvtárban minden lehet őség megvan. 

EMLÉKLAPOK 
EGY 

F01i ANGÚ 1 IÜLGI' i ll?Z. 

Egy fiatalkori verseskönyv kései dedikációja 
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1888: 34. sz.  
1889: júliustól decemberig minden szám hiányzik.  
1895: 30. sz.  
1898: Ez az évfolyam okt. 16-ig van meg. A következ ő  számok hiányoznak: 1.,  
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• ,•n. 	 r•  
. . . 	.  

\•:c.-i ..•: 	  1 in  
N,,m ;r,  

I::y.a•=..i .r hinLa;.•k . 	.li,an•  
lanut: u.rkvll %imnll 	+llhlath I.rn  
k•e; , :nr.k•J.: urakwl ,,• Ill l lrnra.n  

J:u.wf  k•émrnm4lHlaa. 

ltirdA i~rk jalica..ü ~xi mll l.lnak. 

A KONSTANTINÁPOLYI HAJÓHOZ 
Szabadkai Hírlap, V/4., 1890. I. 26., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A KURUCZ 
Szabadkai Hírlap, XII/43. 1897. V. 30., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A LÁTHATLAN KÉZ 
Szabadkai Hírlap, 111/12., 1888. III. 18., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A LEPLEZETT SZOBOR 
Szabadkai Hírlap ;  IV/42., 1889. X. 20., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A LOBOGÓ 
Szabadkai Hírlap, IV/46. 1889. XI. 17., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A MAGYAR AKADÉMIA 
Bácskai Ellenőr, XV/81., 1894. X. 11., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A MAJERLINGI PARKBAN 
Szabadkai Hírlap, IV/6., 1889. II. 10., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

A MARGIT SZIGETRŐL 
Bácskai Ellenőr, XVI/13., 1895. II. 14., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A MŰVÉSZ FIÚ 
Szabadkai Hírlap, VI/13., 1891., III. 29., 1. p. - Aláírás: Hiador - Sza-
badság, XIV/38., 1891. III. 29. 1. p. - Aláírás: Hiador 

A NAP ÉS A KANÓC 
Szabadka és Vidéke, II/10. 1878. III. 3. 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

A NAPERNYŐ  
Bácskai Ellenőr, XII/24., 1891. III. 22., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A NAPRÓL 
Szabadkai Közlöny, 1/9., 1876. II. 28., 2. p. - Aláírás: Hiador 

A PAKSI TŰZVÉSZ 
Szabadkai Hírlap, IV/31., 1889. VIII. 4., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

A PANTHEONRÓL 
Bácskai Ellenőr, XIII/93., 1892. XI. 20., 1. p. - Aláírás: Hiador - Sza- 
badkai Hírlap, VII/47., 1892. XI. 20., 1. p. - Aláírás: Hiador 
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A PARTOKRÓL 
Szabadkai Hírlap, VII/9., 1892. II. 28., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

A PATAK' ÉS A FOLYÓ 
Szabadkai Hírlap, VI/2., 1891. I. 11., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A POKOL 
Szabadkai Hírlap, V/46., 1890. XI. 16., .1. p. - Aláírás: Hiador 

A PRIMÁS SZÉKHELYE 
Szabadkai Hírlap, VI/10.,1891.III. 8., 1. p. - Aláírás: Hiador 

ARCZKÉP (Str... M...) 
Szabadkai Ellenőr, 11/29., 1880. IV. 8., 1. p. - Aláírás: -r. 

A ROGUS 
Szabadkai Hírlap, VI/4., 1891. I. 24., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A VASKAPU*  - Szabadkai Hírlap, V/38., 1890. IX. 21., 1. p. Aláírás: Jám-
bor Pál 

ÁRPÁD EMLÉKEZET E I. 
Bácskai Ellenőr, XV/49., 1894. VI. 21., 1. p. - Aláírás: Hiador 

ÁRPÁD EMLÉKEZETE II. 
Bácskai Ellenőr, XV/53., 1894. VII. 5., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A SHAKESPEARE-PER 
Bácskai Ellenőr, XV/74., 1894. IX. 16., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A SZÁZAD VÉGÉN 
Szabadság, XVI/103., 1893. IX. 8., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A SZEGEDI ORSZÁGOS MŰKIÁLLÍTÁS 
Szabadkai Közlöny, 1/35., 1876. VIII. 27., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

A TESTVÉRVISZÁLY 
Szabadság, XVI/88., 1893. VIII. 4., 1. p: - Aláírás: Hiador 

A VERÉB 
Szabadkai Hírlap, VI/6., 1891. II. 8., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A VÉSZHARANG 
Szabadkai Hírlap, 111/52., 1888. XII. 23., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A VÉSZ UTÁN 
Bácskai Ellenőr, XIV/36., 1893. IV. 30., 1. p. - Aláírás: Hiador - Sza- 
badság, XVI/53., 1893. V. 7., 1. p. - Aláírás: Hiador - (vö.) 

A ZÓNA 
Szabadkai Hírlap, IV/32., 1889. VIII. 11., 1. p. - Aláírás: Hiador 

AZ ALCSUTHI GYÁSZ 
Bácskai Ellenőr, XVI/73., 1895. IX. 12., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A budapesti Országos Széchényi Könyvtárban található meg a Szabadkai Hírlap 
1890/38. száma. 

503 



_... 
~'.~. ~~ . Srl,iÍ111. i-i 1879.  lllill'('1118 30-illl vasárnap.  1-ső  évfolyam.  

SELLENÓR.  

    

ar.~r•.ro.c n•::n.:,a; c:e..rr 

e.inđnn.n•Araap.:. r.UlFrl ~l'.a 

0a~rlco~.ctnn6P, 
. M lodilil alal:   

■ M 	 Karrđ..4."4.  

1bRSbDALMI, KÖZMÜVELÖDFSI, SZ É PIRODA L MI ES  

KÖZGAZDdSZATI KÖZLÖNY.  

Dir  1 '4;1k 	 In•elclt fasafilxlruk cl nn kéziratul: beun r.da:nak riaesa. 71111e  

Egyes szám .  ára 10 kr. '  

 

£]n}iase.essa 6 s1  
I1rl.4re Ldabar. L ordea:  

	

i _%....rr.• . . 	.; frr. m Mr.  
	•: Irt  _n  Mr.  

	

~ .•: . «i .•r... . 	 . . 	 . ..i 44r  M r. 

1'Id?krr,.dae IUW.r : 
1:.. 	 . 	 . . 	. 	- k r. 
I': i • 	': rn 

	

. . . 	1 ... 75 kr.  

   

   

AZ ÉN KIS ORVOSAIM
* 
 - Bácskai Ellenőr, XV/60., 1894. VII. 29., 1. p.  

- Aláírás: Hiador  

AZ OLYMPIAI PÁLYADIJ  
Szabadkai Hírlap, 111/8., 1888. II. 19., 1. p. - Aláírás: Hiador  

AZ ÚJ ÉVHEZ  
Szabadkai Hírlap, V/1., 1890. I. 5., 1. p. - Aláírás: Hiador  

BAROSS HALÁLÁRA  
Bácskai Ellenőr, XIII/39., 1892. V. 15., 1. p. - Aláírás: Hiador - Sza- 
badkai Hírlap, VII/20., 1892. V. 15., 1. p. - Aláírás: Hiador  

BEIRATÁSI EMLÉK  
Bácskai Ellenőr, XV/9., 1894. II. 1., 1. p. - Aláírás: H-r.  

BERZSENYI ÉVSZÁZADOS ÜNNEPÉRE  

Szabadkai Közlöny, 1/20., 1876. V. 14., 2. p. - Aláírás: Hiador  

BUCSU A SZÁZADTÓL  
Szabadkai Hírlap - XII/43., 1897. V. 30., 1. p. - Aláírás: Hiador  

CORVINHOZ  
Bácskai Ellenőr, XVI/8., 1895. I. 27., 1. p. - Aláírás: Hiador - Szabad-
ság, XVIII/5., 1895. I. 30., 1. p. - Aláírás: Hiador  

CZAKÓ EMLÉKEZETE  
Szabadkai Hírlap, VII/18., 1892. V. 1., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál  

CSILLAGAINK  
Szabadkai Hírlap, IV/24., 1889. VI. 16., 1. p. - Aláírás: Hiador  

DAMJANICSNÉ EMLÉKKÖNYVÉBE •  
Szabadkai Hírlap, I/5.,1886. IV. 25., 1. p. - Aláírás: Hiador  

DECEMBERBEN  
Bácskai Ellenőr, XIII/101., 1892. XII. 18., 1. p. - Aláírás: Hiador  

* A budapesti Országos Széchényi Könyvtárban található meg a Bácskai Ellen őr 
1894/60. száma. 
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EDISON I. 
Szabadkai Hírlap, IV/39., 1889. IX. 29., 1. p. - Aláírás: Hiador 

EDISON II., III., IV. 
Szabadkai Hírlap, IV/40., 1889. X. 6., 1. p. - Aláírás: Hiador 

EDISON V. 
Szabadkai Hírlap, IV/43., 1889. X. 27., 1. p. - Aláírás: Hiador 

EDISON VII. 
Szabadkai Hírlap, IV/49., 1889. XIi. 8. 1. p. - Aláírás: Hiador 

EGYETÉR' I'ÉS 
Szabadság, VI/22., 1888. V. 27., 1. p. - Aláírás: Hiador 

EGY MINIS'1'ER 
Szabadkai Hírlap, VI/8., 1891. II. 22., 1. p. - Aláírás: Hiador 

EGY MINISZTERELNÖK 
Bácskai Ellenőr, XV/66., 1894. VIII. 19., 1. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLJEN A HAZA! 
Szabadkai Hírlap; XII/22., 1897. III. 17., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

ELKÉSETT LEVELEK 
Szabadkai Hírlap, VII/6., 1892. II. 7., 1. p. - Aláírás: Hiador 

ELŐKÉSZÜLET 
Bácskai Ellenőr, XVII/11., 1896. II. 6., 1. p. - Aláírás: Hiador 

ELSŐ  PÁSZTORI DAL 
Szabadkai Ellenőr, 11/49., 1880. VI. 17., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

EMLÉK (Str.. B... kisasszonynak) 
Szabadkai Ellenőr, 11/29., 1880. IV. 8., 1. p. - Aláírás: -r. 

EMLÉKÜL 
Szabadka, II/6., 1896. II. 7., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál - Szabadság, 
IV/7., 1886. II. 14., 1. p. Aláírás: Jámbor Pál 

ERKEL FERENCZ HALÁLÁRA 
Szabadság, XVI/72., 1893. VI. 25., 1. p. - Aláírás: Hiador 

FÁY ANDRÁS SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁRA 
Szabadkai Hírlap, I/11., 1886. VI. 6., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

FIUME 
Szabadkai Hírlap, VI/49., 1891. XII. 6., 1. p. - Aláírás: Hiador 

GUY DE MAUPASANT 
Bácskai Ellenőr, XIV/58., 1893. VII. 16., 1. p. - Aláírás: Hiador 

HÁBORÚ ELŐTT 
Szabadkai Közlöny, 1/42., 1876. X. 15., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

az 1886. jan. 25-ki banquetre 
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HÁROM KÖNY  
Szabadság, XVI/11., 1893. I. 25., 1. p. - Aláírás: Hiador - Szabadság,  

XVIII/36., 1895. IX. 4., 2. p. - Aláírás: Hiador  

HÁZSZENTELÉSKOR (P... J.-nek emlékül)  
Szabadkai Hírlap, 111/35., 1888. VIII. 26., 1. p., Aláírás: Hiador  

HÉJJA ENDRE EMLÉKÉRE  
Szabadkai Hírlap, V/50., 1890. XII. 14., 1. p. - Aláírás: Hiador  

HÉT CSEPP  
Szabadság, XVI/41., 1893. IV. 9., 3. p. - Aláírás: Hiador  

HUSVÉTI BÁRÁNY  
Bácskai Ellenőr, XV/24., 1894. III. 25.,.2. p. - Aláírás: Hiador  

HUSVÉTRA*  

Szabadkai Hírlap, XII/31., 1897. IV. 18., 1. p. - Aláírás: Hiador  

ISTEN HOZOTT!  
Bácskai Ellenőr, XII/26., 1891. III. 29., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál  - 
Szabadkai Közlöny, XVI/13., 1891. III. 29., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál  

JÓKAI MÓR FÉLSZÁZADOS JUBILEUMÁRA **  
Bácskai Ellenőr, XV/2., 1894. I. 6., 1. p. - Aláírás: Hiador - Szabadkai  

Hírlap, IX/1., 1894.I.7.,1. p. - Aláírás: Hiador - Szabadkai Közlöny,  

XIX/1., 1894. I.6.,1-2. p. - Aláírás: Hiador  

JÓSIKA MIKLÓS  
Szabadkai Hírlap, V/42., 1890. X. 19., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál  

JULES SIMON  
Bácskai Ellenőr, XIV/95., 1893. XI. 23., 1. p. - Aláírás: Hiador  

* Az elhunyt agg költő  - mielőtt hétfőn a Mária Valéria kórházba ment volna - íróasz-
talán hagyott utolsó költeménye.  

**  Szavalja a szabadkai színházban tartandó Jókai-jubileum cziklusának els ő  estéjén, ja-
nuár 6-án, Füredi Béla.  

506  



K.... A. EMLÉKKÖNYVÉBE 
Szabadkai Hírlap, IV/27., 1889. VII. 7., 1. p. - Aláírás: Hiador 

KARÁCSONY NAPJÁN 
Szabadkai Hírlap, V/52., 1890. XII. 25., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

KARSZÉKBEN 	• 
Bácskai Ellenőr, XIV/66., 1893. VIII. 13., 1. p. - Aláírás: Hiador 

KÁVÉ MELLETT 
Szabadkai Hírlap, IV/33., 1889. VIII. 18., 1. p. - Aláírás: Hiador 

KERESSE MÁS... 
Szabadkai Hírlap, 111/42., 1888. X. 14., 1. p. - Aláírás: Hiador 

KI AZ? 
Szabadkai Hírlap, IV/16., 1889. IV. 21., 1. p. - Aláírás: Hiador 

KORUNK 
Szabadkai Hírlap, 11/4., 1887. I. 23., 1. p. - Aláírás: Hiador 

KÖLTŐ I LEVÉL 
Szabadkai Hírlap, VII/4., 1892. I. 24., 1. p. - Aláírás: Hiador 

KÜLÖNBÖZŐ  ILLAT 
Szabadkai Hírlap, 11/39., 1887. IX. 25., 1. p. - Aláírás: Hiador 

LACIKÁNAK 
Bácskai Ellenőr, XVII/23., 1896. III. 19., 1. p. - Aláírás: Hiador 

XIII. LEO 
Szabadság, XVI/24., 1893. II. 26., 1. p. - Aláírás: Hiador 

LESSEPS FERDINÁND 
Szabadkai Hírlap, VII/51., 1892. XII. 18., 1. p. - Aláírás: Hiador 

LISZT HÁZIGAZDÁJA 
Szabadkai Hírlap, VII/45., 1892. XI. 6., 1. p. - Aláírás: Hiador 

LOUIS DE CAMOENS 
Szabadkai Hírlap, IV/51.,1889. XII. 22., 1. p. - Aláírás: Hiador 

MÁRCZIUS 15-ÉN 
Bácskai Ellenőr, XIII/22., 1892. III. 17., 1. p. - Aláírás: Hiador Sza-
badkai Hírlap, VII/12., 1892. III. 20., 3. p. - Aláírás: Hiador - Szabad-
ság, XV/31., 1892. III. 15., 1. p. - Aláírás: Hiador 

MEZEI KÉP I. 
Bácskai Ellenőr, XIII/31., 1892. IV. 17., 1. p. - Aláírás: Hiador 

MEZEI KÉP II. 
Bácskai Ellenőr, XIII/44:,1892. VI. 2., 1. p. - Aláírás: Hiador 

MEZEI KÉP III. 
Bácskai Ellenőr, XIII/49., 1892. VI. 19;, 1. p. - Aláírás: Hiador 

MEZEI KÉPEK IV. 
Bácskai Ellenőr, XIII/51., 1892. VI. 26., 1. p. - Aláírás: Hiador - Sza- 
badkai Hírlap, VII/26., 1892. VI. 26., 1. p. - Aláírás: Hiador 
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MEZEI KÉPEK V. 
Bácskai Ellenőr, XIII/53., 1892. VII. 3., 1. p. - Aláírás: Hiador 

MEZEI KÉPEK VI. 
Bácskai Ellenőr, XIII/55., 1892. VII. 10., 1. p. - Aláírás: Hiador 

MEZEI KÉPEK VII. 
Bácskai Ellenőr, XIII/57., 1892. VII. 17., 1. p. - Aláírás: Hiador 

MEZEI KÉPEK VIII. 
Bácskai Ellenőr, XIII/59., 1892. VII. 24., 1. p. - Aláírás: Hiador 

MICKIEWICZ 
Szabadkai Hírlap, XII/37., 1897. V. 9., 1. p. - Aláírás: Hiador 

MOLNÁR GYÖRGY HALÁLÁRA 
Szabadkai Hírlap, VI/41., 1891. X. 11., 1. p. - Aláírás: Hiador 

MUKITS JÁNOS HALÁLÁRA 
Szabadkai Hírlap, II/21., 1887. V. 22., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál - 
Bácskai Ellenőr, IX/23., 1887. V. 29., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

NÁSZMENETRE 
Bácskai Ellenőr, XIV/75., 1893. IX. 14., 1. p. - Aláírás: Hiador 

NOÉ BÁRKÁJA 
Bácskai Ellenőr, XV/32., 1894. IV. 22., 1. p. - Aláírás: Hiador 

ORSZÁGOS GYÁSZ 
Szabadság, XVII/14., 1894. IV. 8., 1. p. Aláírás: Hiador 

PAKSON 
Szabadkai Hírlap, XII/35., 1897. V. 2., 1. p. - Aláírás: Hiador Sza- 
badság, XV/45., 1892. IV. 17., 1. p. - Aláírás: Hiador - (vö.) 

PALLAS 
Szabadkai Hírlap, III/10., 1888. III. 4., 1. p. - Aláírás: Hiador 

PATAKNÁL 
Szabadkai Hírlap, IV/33., 1889. VIII. 18., 1. p. - Aláírás: Hiador 

PETŐFI OLVASÁSAKOR 
Szabadkai Hírlap, XII/34., 1897. IV. 28., 1. p. - Aláírás: Hiador 
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PÜNKÖSDRE 
Bácskai Ellenőr, XV/38., 1894. V. 13., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

PROLOG
*  

Szabadkai Ellenőr, 1/38., 1879. V. 13., 1. p. - Aláírás: Hiador - Szabad-
kai Közlöny, IV/55., 1879. XII. 21., 2. p. - Aláírás: Hiador 

REFORM 
Szabadkai Hírlap, V/50., 1890. XII. 14., 1. p. - Aláírás: Hiador 

RÉGI NÖVENDÉKEINKHEZ 
Szabadkai Hírlap, VII/39., 1892. IX. 25., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál - 
Szabadság, XV/110., 1892. IX. 25., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál - (vö.) 

REMÉNYI ÉLETÉBŐL**  
Szabadkai Hírlap, VI/26., 1891. VI. 28., 1. p. - Aláírás: Hiador 

SALAMON HALÁLÁRA 
Bácskai Ellenőr, XIII/83., 1892. X. 16., 1. p. - Aláírás: Hiador - Sza-
badkai Hírlap, VII/42., 1892. X. 16., 1. p. -Aláírás: Hiador- Szabadság, 
XV/119., 1892. X. 16., 1. p. - Aláírás: Hiador - (vö.) 

SIRKOSZORÚ 
Bácskai Ellenőr, XIV/15., 1893. II. 19., 1. p. - Aláírás: Hiador 

SISYPHOS SZIKLÁJA 
Szabadkai Hírlap, IV/48., 1889. XII. 1., 1. p. - Aláírás: Hiador 

SZ. NÉMETH JÓZSEF UNOKAÖCSÉMNEK 
Szabadkai Hírlap, 11/52., 1887. XII. 25., 5. p. - Aláírás: Hiador 

SZ. NÉMETH JÓZSEF UNOKA ÖCSÉM TEMETÉSÉRE 
Bácskai Ellenőr, XV/92., 1894. XI. 18., 1. p. - Aláírás: Hiador 

TÉL UTÓJÁN 
Bácskai Ellenőr, XV/16., 1894. II. 25., 1. p. - Aláírás: Hiador 

THEMISTOOLES 
Szabadkai Hírlap, IV/4., 1889. I. 27., 1. p. - Aláírás: Hiador 

THERESIOPOLIS 
Szabadkai Hírlap, 111/30., 1888. VII. 22., 2. p. - Aláírás: Hiador 

TIMOR DOMINI 
Bácskai Ellenőr, XIV/62., 1893. VII. 30., 1. p. - Aláírás: Hiador 

TOLDI FERENCZ HALÁLÁRA 
Szabadkai Közlöny, I/1., 1876. I. 3., 2. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

TOLDI LAKODALMA I.
*** 
 (Töredék. Sátor az udvarban.) 

Szabadkai Hírlap, VI/17., 1891. IV. 26., 1. p. - Aláírás: Hiador 

* A szabadkai színház megnyitásának 25. évfordulóján szavalta Temesváry Lajos 
** Sajtóhibát ejtettek versében. A helyreigazítás 1891. VII. 5-én jelent meg a Szabadkai 

Hírlap 27. számában. 
* * * Dramatizált vers. 
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TOLDI LAKODALMA II. (Töredék. Sátor az udvarban.) 
Szabadkai Hírlap, VI/20., 1891. V. 17., 1. p. - Aláírás: Hiador 

TOLDI LAKODALMA III. (Töredék. Sátor az udvarban.) 
Szabadkai Hírlap, VI/22., 1891. V. 31., 1. p. - Aláírás: Hiador 

TOLDY LAKODALMA (IV. Lantos) 
Szabadkai Hírlap, VII/22., 1892. V. 29., 1. p. - Aláírás: Hiador 

TOLDY LAKODALMA (V.) 
Szabadkai Hírlap, VII/28., 1892. VII. 10., 1. p. - Aláírás: Hiador 

ÜNNEP ELŐTT 
Bácskai Ellenőr, XIV/24., 1893. III. 23., 1. p. - Aláírás: Hiador - Sza- 
badság, XVI/34., 1893. III. 22., 1. p. - Aláírás: Hiador - (vö.) 

VIRÁG BENEDEK 	 • 
Szabadka, 11/17., 1886. IV. 25., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

VOJNICS LUKÁCS EMLÉKEZETE 
Bácskai Ellenőr, XIII/91., 1892. XI. 13., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 
Szabadkai Hírlap, VII/46., 1892. XI. 13., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál - 
(vö.) 

VOLT TANÍTVÁNYOMHOZ*  - Szabadkai Hírlap, 1/33., 1886. XI. 7., 1. 
p. - Aláírás: Jámbor Pál 

ZORD NAPOK 
Szabadkai Hírlap, VII/11., 1892. III. 13., 1. p. - Aláírás: Hiador 

VERSFORDÍTÁSOK 

A FÉNYKÉP (XIII. Leo után) 
Szabadkai Hírlap, VIII/9., 1893. II. 26.,1. p. -Aláírás: Hiador - Bácskai 
Ellenőr, XIV/17., 1893. II. 26., 1. p. Aláírás: Hiador 

A PÓK ÉS A LÉGY (Figaro) 
Szabadkai Hírlap, VI/16., 1891. IV. 19., 1. p. - Aláírás: H.-r. 

* A volt tanítványa: Törley József (az életrajzi írásokban Törley Gyula szerepel).  

Š A szedcesztöség és
G 	adđfiivatal:  

FII. kárt  Firtfgidera ss•.  
kast'  kora a közlim sodra  

t  ét diefedis6E  

Hirdetések felvétetnek :  
• 	r 	. ; ugyanott,'  •  

A ,Nyilttér• eore 15 tr. 
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A SZEGÉNY GYERMEKEK (Hugó Viktor után) 
Szabadka és Vidéke, 11/8., 1878. II. 21., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

A TENGER PARTJÁN (Sully Proudhumme után szabadon) 
Szabadság, XVI/98. 1893. VIII. 27., 1. p. - Aláírás: Hiador 

A VIRÁGOK CSATÁJA (Alfred Bejot után) 
Szabadkai Hírlap, VI/24., 1891. VI. 14., 1. p. - Aláírás: Hiador 

AZ ÁRVÁK ÚJ ÉVI AJÁNDÉKA (Rimbaud Arthur után) 
Bácskai Ellenőr, XVI/87., 1895. X. 31., 1. p. - Aláírás: Hiador 

AZ EIFFELI TORNYON (Coppée) 
Szabadkai Hírlap, III/32. 1888. VIII. 5., 2. p. - Aláírás: Hiador 

AZ ÉJ (H. von Gi1m) 
Szabadkai Hírlap, 111/44., 1888. X. 28., 1. p. - Aláírás nélkül 

AZ ÉJ (Francziából szabadon) 
Szabadkai Hírlap, VII/16., 1892. IV. 17., 1. p. - Aláírás: Hiador 

AZ ISKOLÁS FIÚ ÉS A HÁZI EB (Katzebue) 
Szabadkai Hírlap, 111/14., 1888. IV. 1., 1. p. - Aláírás: Hiador 

DAL (Hugo Viktor) 
Szabadka, 11/13., 1886. III: 28., 1. p. - Aláírás: Hiador 

DAL A SZIKLÁRÓL (D Ennery és Bresil) 
Szabadkai Hírlap, IV/1., 1889. I. 6., 1. p. - Aláírás: Hiador 

ELSŐ  PÁSZTORI DAL (Virgil) 
Szabadkai Ellenőr, II/49., 1880. VI. 17., 1. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

HUGO VIKTOR HÁTRAHAGYOTT KÖLTEMÉNYEIBŐL 
Szabadság, XVI/65. 1893. VI. 9., 1. p. - Aláírás: Hiador 

KÜLÖNBSÉG (Franciából) 
Szabadkai Hírlap, IV/33., 1889. VIII. 18., 1. p. - Aláírás: Hiador 

LEVELEIM (Franciából) 
Szabadkai Hírlap, 111/32., 1888. VIII. 5., Z. p. - Aláírás: Hiador 

ÖRÖKKÉ (Jules Lemaitre után) 
Szabadkai Hírlap, VII/29., 1892. VII. 17., 1. p. - Aláírás: H....r. 

ŐSZI GONDOLAT (d Etchegoyen után) 
Bácskai Ellenőr, XIV/52., 1893. VI. 25., 1. p. - Aláírás: Hiador - Sza- 
badkai Hírlap, VIII/26., 1893. VI. 25., 1. p. - Aláírás: Hiador 

SIRKŐRE (Clovis Hugues) 
Szabadkai Hírlap, V/50., 1890. XII. 14., 1. p. - Aláírás: Hiador 

TALÁNY (Figaro) 
Szabadkai Hírlap, VI/21., 1891. V. 24., 1. p. - Aláírás: H-r. 

VÉSZJELEK (Senke után szabadon) 
Szabadkai Hírlap, VII/2., 1892. I. 10., 1. p. - Aláírás: Hiador 
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PRÓZAI ÍRÁSOK  

A KALAUZ I.  
Szabadkai Hírlap, 11/33., 1887. VIII. 14., 1. p. - Aláírás: Hiador  

A KALAUZ II.  
Szabadkai Hírlap, 11/34., 1887. VIII. 20., 1-2. p. - Aláírás: Hiador  

A KALAUZ III.  
Szabadkai Hírlap, 11/35., 1887. VIII. 28., 1-2. p. - Aláírás: Hiador  

A KALAUZ IV.  
Szabadkai Hírlap, 11/36., 1887. IX. 4.,1-2. p. - Aláírás: Hiador  

A KALAUZ V.  
Szabadkai Hírlap, 11/37., 1887. IX. 11.,1-2. p. - Aláírás: Hiador  

A NÁSZNAGY  
Szabadkai Hírlap, 111/33., 1888. VIII. 12.,1-2. p. - Aláírás: Hiador  

A NÁSZNAGY II.  
Szabadkai Hírlap 111/34., 1888. VIII. 19.,1-2. p. - Aláírás: Hiador  

A NÁSZNAGY III.  
Szabadkai Hírlap, 111/35., 1888. VIII. 26., 1-2. p. - Aláírás: Hiador  

A NÁSZNAGY III. (folytatás)  
Szabadkai Hírlap, 111/36., 1888. IX. 2.,1-2. p. - Aláírás: Hiador  

A NÁSZNAGY IV.  
Szabadkai Hírlap, 111/37., 1888. IX. 9.,1-2. p. - Aláírás: Hiador  

A NÁSZNYAGY V.  
Szabadkai Hírlap, III/38.,1888. IX. 16.,1-2. p. - Aláírás: Hiador  

A NÁSZNAGY VI.  
Szabadkai Hírlap, 111/39., 1888. IX. 23.,1-2. p. - Aláírás: Hiador  

A NÁSZNAGY VII.  
Szabadkai Hírlap, 111/40., 1888. IX. 30.,1-2. p. - Aláírás: Hiador  
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A SAJTÓHIBA 
Szabadkai Hírlap, VI/27.,1891. VII. 5., 5. p. -Aláírás: Hiador-Jegyzet 

A SZAVALÓ MŰVÉSZET 
Szabadkai Ellenőr, 11/19., 1880. III. 4., 2-3. p. - Aláírás: Hiador 

A SZAVALÓ MŰVÉSZET II. 
Szabadkai Ellenőr, 11/22., 1880. III. 14., 2. p. - Aláírás: Hiador 

AZ ELYZÉI MEZŐK I. 
Szabadkai Hírlap, 111/53., 1888. XII. 30., 1. p. - Aláírás: Hiador 

AZ ELYZÉI MEZŐK II. 
Szabadkai Hírlap, IV/1., 1889. I. 6., 1. p. - Aláírás: Hiador 

AZ ESZMÉNYKÉP I. 
Szabadkai Hírlap, IV/27., 1889. VII. 7., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

AZ ESZMÉNYKÉP II. 
Szabadkai Hírlap, IV/28., 1889. VII. 14.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

AZ ESZMÉNYKÉP III. 
Szabadkai Hírlap, IV/29., 1889. VII. 21., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

DEÁK FERENCZ ÉS CICERO 
Szabadkai Hírlap, 11/40., 1887. X. 2., 1. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM I. 
Bácskai Ellenőr, .XVI/19.,1895. III. 7., 1. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM II. 
Bácskai Ellenőr, XVI/21., 1895. III. 14., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM III. 
Bácskai Ellenőr, XVI/27., 1895. IV. 4., 1. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM IV. 
Bácskai Ellenőr, XVI/32., 1895. IV. 21.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM V. 
Bácskai Ellenőr, XVI/34., 1895. IV. 28.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM VI. 
Bácskai Ellenőr, XVI/38., 1895. V. 12.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM VII. 
Bácskai Ellenőr, XVI/40., 1895. V. 19., 1. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM VIII. 
Bácskai Ellenőr, XVI/42., 1895. V. 26.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM IX. 
Bácskai Ellenőr, XVI/44., 1895. VI. 2., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM X. 
Bácskai Ellenőr, XVI/46., 1895. VI. 9., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM XI. 
Bácskai Ellenőr, XVI/48.,1895. VI. 16., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 
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ÉLETRAJZOM XII. 
Bácskai Ellenőr, XVI/50., 1895. VI. 23., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM XIII. 
Bácskai Ellenőr, XVI/52., 1895. VI. 30., 2. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM XIV. 
Bácskai Ellenőr, XVI/54., 1895. VII. 7.,1-2. p. Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM XV. 
Bácskai Ellenőr, XVI/56., 1895. VII. 14.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM XVI. 
Bácskai Ellenőr, XVI/58., 1895. VII. 21., 1. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM XVII. 
Bácskai Ellenőr, XVI/60., 1895. VII. 28., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

Életrajzom XVIII. 
Bácskai Ellenőr,,XVI/62.,1895. VIII. 4., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM XIX. 
Bácskai Ellenőr, XVI/64., 1895. VIII. 11., 1. p. - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM XX. 
Bácskai Ellenőr, XVI/66., 1895. VIII. 18., 1-2. p . - Aláírás: Hiador 

ÉLETRAJZOM XXI. 
Bácskai Ellenőr, XVI/68., 1895. VIII. 25., 1-2. p . - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL*  
Szabadkai Hírlap, 11/52., 1887. XII. 25., 6. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL 
Szabadkai Hírlap, 111/24., 1888. VI. 10.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL*  
Szabadkai Hírlap, 111/47., 1888. XI.18.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL*  
Szabadkai Hírlap, 111/50., 1888. XII. 8., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL*  
Szabadkai Hírlap, 111/51. 1888. XII. 16., 1. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL I.
* 

 
Szabadkai Hírlap, V/3., 1890. I. 19. 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL II. 
Szabadkai Hírlap, V/4., 1890. I. 26., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL I. (A szerkesztők) 
Szabadkai Hírlap, IV/22., 1889. VI. 2., 1. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL II. 
Szabadkai Hírlap, IV/23., 1889. VI. 9., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

* Azonos cím alatt megjelenő  különböző  írások. 
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EMLÉKEIMBŐL III. (A szerkesztők) 
Szabadkai Hírlap, IV/24., 1889. VI. 16.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL IV. (A szerkesztők) 
Szabadkai Hírlap, IV/25., 1889. VI. 23., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL V. (A szerkesztők) 
Szabadkai Hírlap, IV/26., 1889. VI. 29., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

Emlékeimből VI. (A szerkesztők) 
Szabadkai Hírlap, IV/30., 1889. VII. 28., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL VII. (A szerkesztők) 
Szabadkai Hírlap, IV/32., 1889. VIII. 1.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL VIII. (A szerkesztők) 
Szabadkai Hírlap, IV/34., 1889. VIII. 25., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL IX. (A szerkesztők) 
Szabadkai Hírlap, IV/49., 1889. XII. 8., 1. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL X. (A szerkesztők) 
Szabadkai Hírlap, IV/52., 1889. XII. 29., 1. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL (A szerkesztők - Márczius 15-ike) - Szabadkai Hírlap, 
VI/11., 1891. III. 15.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL (Egy ház fölszentelés) 
Szabadkai Hírlap, 111/1., 1888. I. 1.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL II. (Egy ház fölszentelés) 
Szabadkai Hírlap, 111/2., 1888. I. 8., 1. p. - Aláírás: Hiador 

EMLÉKEIMBŐL (Pál napja) 
Szabadkai Hírlap, 111/5., 1888. I. 29., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

ERNANI EMLÉKEZET 
Szabadkai Ellenőr, 11/30., 1880. IV. 1.,1-3. p. - Aláírás: Hiador 

ÉR'1'ESITÉS 
Szabadkai Közlöny, IV/28., 1879. VI. 15., Z. p. - Aláírás: Jámbor Pál 
igazgató - Jegyzet 

FULVIA I. 
Szabadkai Hírlap, 111/14., 1888. IV. 1.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

FULVIA II. 
Szabadkai Hírlap, 111/15., 1888. IV. 8.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

FULVIA III. 
Szabadkai Hírlap, 111/16., 1888. IV. 15.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

FULVIA IV. 
Szabadkai Hírlap, 111/17., 1888. IV. 22.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

FULVIA V. 
Szabadkai Hírlap, III/18., 1888. IV. 29.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 
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FULVIA VI. 
Szabadkai Hírlap, 111/19., 1888. V. 6.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

FULVIA VII. 
Szabadkai Hírlap, 111/20., 1888. V. 13., 1. p. - Aláírás: Hiador 

FÜLÖP, MACZEDONIAI KIRÁLY *  (5-ik felvonás) 
Szabadkai Közlöny, I/7., 1876. II. 14., 2. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

FÜLÖP, MACZEDONIAI KIRÁLY (5-ik felvonás) folytatás - Szabadkai 
Közlöny, 1/8., 1876. II. 21., 2. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

GYÁSZBESZÉD 
Szabadkai Közlöny, I/11., 1876. III. 13., 2. p. - Aláírás: J. P. 

GYÁSZBESZÉD (folytatás) 
Szabadkai Közlöny, I/12., 1876. III. 20., 2. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

HARCJÁTÉKOK ÉS VERSENYEK 
Szabadkai Hírlap, 111/13., 1888. III. 25., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

JÓKAI MÓRHOZ 
Bácskai Ellenőr, XIV/100., 1893. XII. 10., 1. p. - Aláírás: Hiador (Jám-
bor Pál) - Jegyzet 

 

 

 

 

 

 
Szabadkai Hírlap, IV/10., 1889. III. 10.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

255 . JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE VII. 
Szabadkai Hírlap, IV/11., 1889.III.17.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

256 . JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE VIII. 
Szabadkai Hírlap, IV/12., 1889. III. '24.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

257 . JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE IX. 
Szabadkai Hírlap, IV/13., 1889. III. 31., 1-2. p. - Aláírás: Hiador . 

JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE X. 
Szabadkai Hírlap, IV/14., 1889. IV. 7.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE XI. 
Szabadkai Hírlap, IV/15., 1889. IV. 14., 1. p. - Aláírás: Hiador 

* Verses dráma 

JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE I. 
Szabadkai Hírlap, IV/5., 1889. II. 2., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE II. 
Szabadkai Hírlap, IV/6., 1889. II. 10., 1. p. - Aláírás: Hiador 

JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE III. 
Szabadkai Hírlap, IV/7., 1889. II. 17.,1-2. p . - Aláírás: Hiador 

JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE IV. 
Szabadkai Hírlap, IV/8., 1889. II. 24., 1-2. p . - Aláírás: Hiador 

JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE V. 
Szabadkai Hírlap IV/9., 1889. III. 3., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE VI. 
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JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE XII. 
Szabadkai Hírlap, IV/16., 1889. IV. 21.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE XIII. 
Szabadkai Hírlap, IV/17., 1889. IV. 28., 1. p. - Aláírás: Hiador 

JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE XIV. 
Szabadkai Hírlap, IV/18., 1889. V. 5.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE XV. 
Szabadkai Hírlap, IV/19., 1889. V. 12., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

JULIUS CAÉSÁR ÖZVEGYE XVI. . 
Szabadkai Hírlap, IV/20., 1889. V. 19.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

KEDVES IZGAZGATÓ ÚR! 
Szabadkai Ellenőr, 11/9., 1880. I. 29., 3. p. - Aláírás: Hiador - Jegyzet 

NYILATKOZAT 
Szabadkai Ellenőr, 11/9., 1880. I. 29., 2. p. - Aláírás: Jámbor Pál 

PÁRIZSI EMLÉKEMBŐL 
Szabadkai Ellenőr, 11/26., 1880. III. 28., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

SINON I. 
Szabadkai Hírlap, IV/35., 1889. IX. 1.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

SINON II. 
Szabadkai Hírlap, IV/36., 1889. IX. 8., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

SINON III. 
Szabadkai Hírlap, IV/37., 1889. IX. 15.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

SINON IV. 
Szabadkai Hírlap, IV/38., 1889. IX. 22., 1. p. - Aláírás: Hiador 

SINON IV. (folytatás) 
Szabadkai Hírlap, IV/39., 1889. IX. 29.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

SINON (folytatás) 
Szabadkai Hírlap, IV/40., 1889. X. 6.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

SINON VI. 
Szabadkai Hírlap, IV/41., 1889. X. 12.; 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

SINON VII. 
Szabadkai Hírlap, IV/42., 1889. X. 20.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

SINON (folytatás) 
Szabadkai Hírlap, IV/43., 1889. X. 27.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

SINON VIII. 
Szabadkai Hírlap, IV/44., 1889. XI. 3., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 

SINON IX. 
Szabadkai Hírlap, IV/45., 1889. XI. 10.,1-2. p. - Aláírás: Hiador 

SINON X. 
Szabadkai Hírlap, IV/46., 1889. XI. 17., 1-2. p. - Aláírás: Hiador 
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TISZTELT BARÁTOM!  
Szabadkai Közlöny, I/3.,1876. I.  17., 3. p. — Aláírás: Jámbor Pál —Jegyzet  

VIRGIL HŐSEI I.  
Szabadkai Hírlap, III/43. 1888.  X. 21., 1. p. — Aláírás: Hiador  

VIRGIL HŐSEI II.  
Szabadkai Hírlap, 111/44., 1888.  X. 28.,1-2. p. — Aláírás: Hiador  

VIRGIL HŐSEI III.  
Szabadkai Hírlap, 111/45., 1888.  XI. 4., 1. p. — Aláírás: Hiador  

ZÁRBESZÉD
* 
	• 

Szabadkai Közlöny, 1/27., 1876  . VII. 2., 1-2. p. — Aláírás: Jámbor Pál  

ZÁRBESZÉD (folytatás)  
Szabadkai Közlöny, 1/28., 1876  . VII. 9., 1. p. — Aláírás: Jámbor Pál  

* 	... tartotta a szabadkai főgymnasiumban 1876. június 30-án Jámbor Pál igazgató. 
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JÁMBOR PÁL MŰVEINEK LAPONKÉNTI 
CSOPORTOSÍTÁSA 

SZABADKAI KÖZLÖNY 

30, 44, 56, 80, 87-88, 125, 138, 235, 243-246, 280, 284-285-ös sorszámú 
írása jelent meg ebben a lapban. 

SZABADKA ÉS VIDÉKE 

28,151 

SZABADKAI ELLENŐR 

37, 73-74, 125, 161, 184-185, 265-267 

BÁCSKAI ELLENŐR 

5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 24, 26, 29, 32, 40-42, 48, 50-51, 54-55, 58, 62, 69, 72, 
79, 85, 87-88, 90, 93, 100, 105-113, 117-118, 124, 129-130, 133-134, 137, 144, 
146, 149, 154, 166, 192-212, 234, 248 

SZABADSÁG 

9, 15, 27, 43, 45, 48, 67, 75-76, 81, 84,101,105,119-120,127,129,144,152, 
162 

SZABADKA 

75,145,159 

SZABADKAI HÍRLAP 

1-8,10,12,14,16,18-23, 25, 27, 31-36, 38-39, 46-47, 49, 5-54, 57, 59-61, 
63-66, 68, 70-71, 77-78, 82-83, 86, 88-89, 91-92, 94-99,102-105,109,114-116, 
120-123, 126-129, 131-132, 135-136, 139-143, 146-150, 153, 155-158, 160, 
163-183, 186-191, 213-233, 236-242, 247, 249-264, 268-279, 281-283 

JÁMBOR PÁL MŰVEINEK ÉVENKÉNTI 
CSOPORTOSITASA 

1876 

30, 44, 56, 80,138, 243, 244-246, 280, 284-285-ös sorszámú írása jelent meg 
ebben az évben. 

1878 

28,151 

1879 

125, 235 
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1880 

37, 73-74,161, 184-185, 265-267 

1886 

61, 75, 77, 100, 145, 147, 159 

1887 

99,116, 132,170-174,191, 213 

1888 

1-2,12,18, 21, 47, 52, 67, 82, 95,121,136,155-156,158,164,175-182,186, 
214-217, 231-234, 236-242, 247, 2g1-283. 

1889 

10, 14, 22-23, 25, 31, 49, 60, 63-66, 91-92, 94, 96, 104, 122, 131, 135, 160, 
163, 187-190, 220-229, 249-264, 268-279 

1890 

8, 19, 35, 39, 53, 83, 89,126,167, 218-219 

1891 

11, 27, 29, 34, 36, 38, 46, 68, 78, 87,115,128,139,140-141,150,153,168, 
183, 230 

1892 

9, 16, 32-33, 54, 59, 62, 71, 98, 102-103, 
146 

1893 

7, 15, '43, 45, 48, '76, 79, 81, 84, 90, 93, 
162, 166, 248 

1894 

17, 24, 40-42, 51, 55, 69, 85, 88, 118-119, 

1895 

26, 50, 58,154,192-212 

13,  72 

20, 57, 70, 86, 97, 114, 120, 123 

105-113, 120, 127, 129, 142-143, 

101, 117, 130, 137, 144, 149, 152, 

124, 133-134  

1896 

1897 
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„Itt nyugszik Jámbor Pál — Hiador, a költő” 
(Egykori sírja a Bajai úti temetőben — II. 19. 17.) 

(Dévavári Zoltán felvétele, 1960) 

Ebben a szabadkai kriptában porladnak csontjai 



GALÉRIÁNK 

JÁMBOR PÁL (HIADOR) költ ő , író, politikus 

1821. január 16-án született Pakson  és száz évvel ezel őtt, 1897. április 14-én hunyt el 
Szabadkán. Apja  Jámbor János csizmadiamester, anyja Muzsonics Erzsébet. Közép-
iskolai tanulmányait Kalocsán, Pécsett, Pesten és Vácott végezte. Miután 1844-ben 
pappá szentelték, káplán lett Óbecsén (ekkor kezdettel verseket írni), majd plébános 
Jankovácon (Jánosházán). Első  költeményei álnéven (Kubinszky Ödön, Csobánc, Raj-
nai, Balaton) jelentek meg  a  Regélő  című  lapban, később a Honderűben publikált, 
amely az almanachlíra körébe tartozó m űveit szembeállította Pet őfi verseivel, ő t pedig 
az ország legjobb költőjévé kiáltotta ki.  A  szabadságharc idején a közoktatásügyi mi-
nisztérium  alkalmazottjaként kiállt Kossuth politikája mellett, s hazafias költeménye-
ivel  harcra  buzdított.  A  fegyverletétel után, 1852-t ől 1859-ig Párizsban élt emigráció-
ban,  ahol  barátságot kötött Béranger-val. Amellett, hogy magyar költ ők munkáit for-
dította franciára, nemcsak verseket írt franciául, hanem egy regényt is (Les artistes, 
1856) Paul Durivage álnéven; ezt négy évvel kés őbb Kolozsváron magyarul is kiadták 
A m űvészek címen. Hazatérését követ ően az egyházmegyei hatóságok Kishegyesre he-
lyezték segédlelkésznek. 1861-ben a kulai kerület országgy ű lési képviselőjévé válasz-
tották és  a  szabadkai gimnázium igazgatójává nevezték ki. Még két ízben volt két-két 
évig országgyű lési képviselő: 1967-ben és 1869-ben. 1871-ben kilépett a rendb ől, s 
áttért a református hitre. Ugyanakkor Pesten megindította a Közvélemény című  szép-
irodalmi és politikai folyóiratot, amelyet nem csupán egymaga szerkesztett, hanem 
egymaga is írt, a lap azonban már a következ ő  évben — érdeklődés hiánya miatt — 
megszűnt. Nehéz helyzetében a szabadkai gimnázium sietett segítségére: visszahívta 
rendes tanárnak, s csakhamar ismét igazgatójává neveztette ki. 1882-ben vonult nyug-
díjba. Drámái közül A törvénytelen vér és a  Nagy  Sándor érdemel külön említést; mind-
kettő t városunkban mutatták be. Ugyanitt jelentek meg összegy űjtött művei 27 füzet-
ben 1880 és 1883 között. A magyar irodalom történetének 1864-ben kiadott két kötete 
— életrajzírója, Csonka Ferenc szerint — „Tudományos készületlenségének beszédes 
bizonyítéka" (Hiador, Bp., 1944). Verseit német és horvát nyelvre is lefordították. 


