
gi, ahogy ő fogalmaz, délvidéki magyar ember nemzeti 
karakterét. Az elemzés kiindulópontja: „Elvitathatatlan, 
hogy a közös anyanyelv, a közös származás, a közös törté
nelem és az egyazon talajban gyökerező' műveltségi-szel
lemi hagyományok ellenére is szembetűnő különbségek 
tapasztalhatók köztünk, és akár a mai >csonka< Magya
rországon élő, akár más, idegen hatalmak alá került ma
gyar nemzetrészek között." Megállapítását széles földrajzi 
és történeti kontextusba helyezve elemzi, bizonyítja. 

A közelmúlt fejleményeit taglalva végkövetkeztetése 
igen borúlátó: „A délvidéki magyarság tehát, állandó fizi
kai és szellemi defenzívában van a volt Jugoszlávia szer
bek lakta területeiről a Vajdaságba özönlő agresszív és 
felfegyverzett szerbséggel szemben. ...Esetünkben úgy lát
szik: az egész nemzet segítsége, összefogása nélkül ma már 
számarányunknál és mentalitásunknál fogva sem tudjuk 
megtartani ezt a hajdanán színmagyar területet." 

Igen megrendítő és hallatlan nagy informatív tarta
lommal bíró írás Dr. Ballá Ferenc: Bezdánban történt című 
munkája. A dolgozat célja: „A magyar államiság ezredik 
évfordulója alkalmából dolgozatunkban a legnagyobb hi
telességgel kívánjuk elmondani a vajdasági magyar közös
ség, de egyben a Kárpát-medencében élő magyarság közel
múltjának is egyik legtragikusabb történetét, amely tíz 
évvel ezelőtt Jugoszláviában még tabutémának számí
tott." Érthető, hogy a szerző bár hivatkozik a fellelt szak
irodalmi forrásokra, ugyanakkor felhasználta a napilapok 
írásait, a Zombori Történelmi Levéltár dokumentumait, s 
a szemtanúk és a túlélők visszaemlékezéseit. 

1944 őszén Tito parancsára ún. katonai közigazgatást 
vezettek be a magyaroktól visszafoglalt jugoszláviai terü
leteken. A teljes magyar kisebbséget kollaboránsnak mi
nősítették, s emiatt úgy vélték, hogy meg kell őket bün
tetni. November elején a tovább haladó csapatok dunai 
átkelésének előkészítése során 1944- november 3-án a 
Bezdánhoz tartozó Isterbác területén 101 magyar és né
met nemzetiségű helybeli lakost brutálisan agyonlőttek. 
Közöttük 17 húsz éven aluli volt, s a legfiatalabb 14 éves 
- valamennyien férfiak. „Erre azért került sor, mert e falu 
lakosságáról olyan vélemény alakult ki , hogy potenciáli
san veszélyeztedieti a batinai hídfőért folytatandó kato
nai hadműveletek sikerességét." 

A kivégzések fő felelőseinek és végrehajtóinak neveit 
eddig még senki sem említette. „A történészek további 
kutatómunkája szükséges ahhoz, hogy fény derülhessen a 
tragikus bezdáni események felelőseinek és végrehajtói
nak neveire." 

A könyv írásai kifejezetten gazdagítják a közelmúlt 
közművelődés történetéről szóló ismereteinket. Érdemes 
volna a pályázatot ismételten kiírni, a Magyar Művelődé
si Társaság és/vagy a Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Közművelődési Kollégiuma szervezésében. Talán célszerű 
volna a kiírásban körvonalazottabban. megfogalmazni a 
várt témákat, hogy feltárásra kerülessen a közművelődés 
egy-egy ágazatának minél teljesebb története. 

KÖNYVAJÁNLÓ 
Pordány Sarolta: Felnőttkori tanulás - közművelődés. 
25 publicisztikai írás. (Szerkesztő: Éva Penney) Buda
pest, 2002. Microtoll Kiadó. 130 p. Ara: 1290 Ft 

Szakmai találkozókról, hazai és nemzetközi konferen
ciákról, projektekről, utazásokról szóló cikkeket, rövid 
tanulmányokat tartalmazó könyvet jelentetett meg a köz
művelődési szakmai körökben ismert szerző. Huszonöt je
lentős felnőttoktatási, közművelődési kezdeményezésről 
adnak hírt írásai, megörökítve az elmúlt tíz év fontosnak 
ítélt eseményeit s az azokat kitaláló és megvalósító szak
emberek munkáját, gondolatait. Az ismételten megjelen
tetett írások korábban kis példányszámú vagy nehezen el
érhető újságban, tanulmánykötetben jelentek meg. Rá
adásul ezekről a hazai és nemzetközi eseményekről más 
szerzők alig tudósítottak. 

A kiadvány kézikönyvként is használható, ugyanis 
egy-egy írás végén internetes honlapcímek is szerepelnek, 
amelyeken további információk találhatók az említett 
szervezetről, szakmai kérdésekről. A lábjegyzetek is to
vább pontosítják az eredeti cikkekben leírtakat, továbbá 
névjegyzék is készült azokról a hazai és külföldi szakembe
rekről, akik szerepelnek az írásokban. 

Egy óriási, igen sok összetevőből álló kirakós játék 
elemeinek csak huszonöt részecskéjét tartalmazza ez a 
könyv, az olvasónak magának kell megtalálnia a megfe
lelő illesztési helyeket. 

1. Szakmabeliek nézetei a felnőttképzésről 
2. Nyitott tanulás 
3. Uj gondolatok a felnőttképzés kutatásáról 
4. A pedagógiai sajtó, a média és a felnőttoktatás 
5. Tanulás, művelődés, szabadidő időskorban 
6. Felnőttképzés a közművelődésben 
7. Irányzatok az európai felnőttképzésében 
8. A felnőttek oktatási tanácsadó rendszerei Nagy-Britanniában 
9. Tanuló társadalmak oktatói 
10. Német népfőiskolák kormányzati szemszögből 
11. Felnőttoktatás az amerikai közművelődési intézményekben 
12. A kínai felsőoktatás egyik speciális képzési és vizsgáztatási formájáról 
13. Az élethosszig tartó tamdás feltételei — felnőttoktatási tanácskozás 

Szingapúrban 
14. Második esély - iskolai végzettségekkel nem rendelkezők tanulása 
15. Second Chance to Learn - A n Experimentál Training Programme 

for Unemployed Young People with Limited Educational 
Attainment 

16. Milyen tevékenységet végeznek a magyar nem-kormányzati szerve
zetek a szegénység mérsékléséért 

17. Fiatalok az utcán 
18. Egy művelődési törvény előkészítéséhez 
19. A szociokulturális animáció oktatása és gyakorlati alkalmazása 

Magyarországon 
20. Közművelődési intézmények ünnepeltek Szolnokon, Budapesten 

és Berlinben 
21. Közművelődés-fejlesztési irányok 
22. A közösségi házak szerepe a bizonytalanság és a gyors változás korában 
23. Eltérő vélemények az önkéntességről 
24. Az amerikai közművelődés irányításától 
25. Egy nemzeti kulturális emlékhely működése - Kennedy Kulturális 

Központ 
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