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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Maráczi Nóra
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó adatai:
Név: Maráczi Nóra
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím: ertektar@janoshalma.hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1.

A nemzeti érték megnevezése
Jámbor Pál életműve

2.

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

□ agrár- és élelmiszergazdaság

□ egészség és életmód

□ épített környezet

□ ipari és műszaki megoldások

× kulturális örökség

□ sport

□ természeti környezet

□ turizmus

3.

A nemzeti értékek fellelhetőségének helye

4.

Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
× települési □ tájegységi

5.

□ megyei

□ külhoni magyarság

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

1821-ben Pakson született. 1848-ban jankovácz plébánosa. Költeményeivel már kalocsai teológus
korában kitűnt. Előbb Óbecsén káplánkodott, majd községünkbe került plébánosnak, ekkor már ismert
költő volt. Leginkább Hiador néven jelentette meg műveit, de még Csobánc, Kubinszky Ödön, Rajnai,

Balaton álneveken is írt. Írásai között újságcikkek, költemények, drámai művek, elbeszélések egyaránt
szerepelnek. 1848-ban röpiratot írt a szabad választásokról. Ennek hatására és írói hírneve alapján a
bácsalmási képviselőkerület képviselőnek jelölte. Ellenjelöltje Latinovits Mór, borsodi nagybirtokos
volt. A választás napján a Kunbajaiak és az almásiak megszállták a Bácsalmásra vezető utakat. A 40
zászló alatt felvonuló jankovácziakat, tataháziakat és mélykútiakat nem akarták beengedni, szavazni
Már-már összetűzésre került sor, mikor a két párt Kossuth személyében egyezett meg. A megbízással
Kossuthoz utazó 12 tagú bizottságban helyet foglalt Jámbor Pál is. Prédikációi hozzájárultak, hogy a
szerbek által irtani kezdett dél-bácskai magyarságot megsegítsék. A szabadságmozgalmakhoz a
következő hónapokban is csatlakozott, a felkelt nemzetőrökhöz gyújtó hangú beszédeket intézett, 1849
tavaszán pedig Pesten és Debrecenben a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban hivatalt is vállalt.
A világosi fegyverletétel után Londonba majd Párizsba emigrált. 1859-ben amnesztiát kapott,
visszatérése után a dél-bácskai Kishegyesre küldték káplánnak. 1861-ben a kulai kerület országgyűlési
képviselővé választotta, Határozati Párti programmal. Ugyanezen évben hívták meg a szabadkai
gimnázium igazgatói székébe. Több cikluson keresztül volt képviselő. 1871-ben kilépett a papi
rendből és református lett, de közvetlenül halála előtt ismét megbékélt az egyházzal. Összegyűjtött
munkáit kétszer adta ki: 1872-ben és 1880-83-ban, de művei már alig találtak olvasóra A
szabadságharc idején haladó, forradalmi verseket is írt: Hangok az emberiséghez 1848 Szabadságdalok a hadseregnek (1848-49) című kötetek és a Kossuth c. verse 1848-ban.

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Jámbor Pál kiemelkedő tagja volt a politikai életnek. Külföldön is ismert költő és műfordító. Az
1848/49-es forradalom és szabadságharc lelkes híve, szellemiségének folytatója, nemzetünk
függetlenségének tántoríthatatlan szószólója. Az emberi helytállás, az elvekhez való hűség példaképe.

7.
A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források)

Dr. Karsai Ferenc: Jánoshalma története 1849-1945
Összefogás Jánoshalmáért Egyesület: Jánoshalma értékei
Karsai Péter - Dr. Karsai Ferenc – Ferenczi Jánosné – Menyhárt Tamás – Nasz Péterné: Itthon Vagyok
honismereti tankönyv
Akadémiai Kiadó Magyar Életrajzi Lexikon III. G-J
Magyar Könyvklub: Új Magyar Életrajzi Lexikon 2001 III. H-K
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1mbor_P%C3%A1l

8.

Nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLÉKLETEK

1.

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentáció

2.
Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és
ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozat

