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Boldog Várad 

1992 nyarán hármas évfordulót ünnepelt 
Nagyvárad. 900 éve alapította Szent László 
király, akit 800 éve avattak szentté, és 300 éve 
szabadult fel a török elnyomás alól. Várad 
nem tar tozot t a történelmi Erdélyhez, de 
annak kapujában, kulcsfontosságú helyen, 
legjelentősebb városaink egyike lett. Fennál-
lása óta számos boldog, virágzó és jó néhány 
vészterhes, keserves esztendőt élt meg. N e -
vezték Szent László városának, magyar 
Compostel lának, Pázmány „az mennyei ki-
rályné-asszony városa"-ként emlegette. Ké-
sőbb is igen megtisztelő jelzőkkel ruházták 
fel, mint Körös-parti Athén, magyar Bir-
mingham, Pece-parti Párizs, a Holnap váro-
sa. 

A nevezetes alkalom tiszteletére vaskos 
kötet jelent meg Bálint István János szer-
kesztésében, aki a XII . századi Himnusz 
Szent László királyhoz című latin költe-
ményből kölcsönözte a címet. A szerkesztő 
csaknem félezer mozaikdarabkát tár elénk a 
város csaknem évezredes történetéből, mű-
velődéstörténetéből, az alapítástól kezdve az 
éles cezúrát jelentő század eleji impérium-
váltás idejéig. 

Tekintélyes szerzők történeti, művészeti, 
művelődéstörténeti tanulmányait , korabeli 
okiratokat, leveleket, feljegyzéseket, rend-
szabályokat, végrendeleteket, úti leírásokat 
és újságcikkeket gyűj töt t össze, melyek Vá-
rad múltjával kapcsolatosak. A sok apró 
mozaikszemelvényből végül összeáll a teljes 
kép, kibontakozik előt tünk a város történe-
te, lakóinak mindennapi élete. 

A válogatás talán legtöbbet idézett szer-
zője Bunyitay Vince egyháztörténész-kano-
nok, Bihar megye és Várad múltjának neves 
kutatója. A történelmi áttekintés hat na-
gyobb fejezetre tagolódik, melyek közül 
leggazdagabb az első, a XVI. század végéig 
követve az eseményeket. 

A hagyomány szerint Szent László király 
vadászgatás közben talált rá arra a védett 
szigetre, ahol monostor t épített, s a helyet 
Váradnak nevezte el. A következő évben ide 
helyezte át a bihari püspökséget. Itt temették 

el László királyt, akinek sírja hamarosan 
királyok és hívők tömegének zarándokhelye 
lett. 1216-tól kezdve találkozunk olyan pe-
rekkel, amiket a szent király síriára tett eskü 
alapján döntöt tek el. Később több királyunk 
temetkezőhelye lett a székesegyház. 

Várad a XIV-XV. században élte virágko-
rát. A Kolozsvári testvérek, Márton és 
György 1360-1365 táján itt készítették el 
Szent István, Szent Imre és Szent László 
aranyozott bronzszobrát , majd 1390-ben az 
alapító király életnagyságú lovas szobrát. Itt 
élt a humanista Vitéz János és Janus Panno-
nius. Később itt volt János király udvara, itt 
volt püspök Fráter György, itt született 
Pázmány Péter, itt töltötte diákéveit Oláh 
Miklós. Várad adott o t thont 1569-ben a 
református Melius Péter és az unitárius Dá-
vid Ferenc hitvitájának, „disputájának". 

A „boldog" korszaknak a török hódoltság 
vetett véget. 1598-ban még sikertelenül ost-
romolták, 1660-ban azonban már elfoglalták 
Várad várát a törökök. Ekkor semmisült 
meg a szép város, a székesegyház, pusztultak 
el a híres királyszobrok. 1692-ben egyéves 
ostrom után sikerült felszabadítani a várost, 
ami a szó szoros értelmében vett pusztaság és 
romhalmaz lett. 

Századunk eleje újabb fellendülést hozott 
a városnak. Hé t napilapiának szerkesztősé-
gében olyan nevek dolgoztak, mint Ady 
Endre, Juhász Gyula, Dutka Ákos, Emőd 
Tamás, Tabéry Géza, Szabó Dezső. Külön 
fejezetben válogatás található a városban, a 
városról írt szépirodalmi alkotásokból. 
Ugyancsak egy csokorba kötve olvashatók 
Nagyvárad műemlékeiről készült ismerteté-
sek. A mellékletben összeállítást kapunk a 
régi utcanevek változásairól és a magyar 
lapok gazdag jegyzékéről. Igen hasznos a 
középkori Váradművelődéstör ténetéről ké-
szített időrendi összefoglaló. 

Várad csaknem színtiszta magyar város 
volt, így a könyv is elsősorban a város 
magyar művelődéstörténetének tükre. Az 
1910-es népszámlálás szerint 64 164 lakosú 
város 91%-a volt magyar s 6 % - a román. A 
kötetben szemelvényeket kapunk a román-
ság történelmi emlékeiből is. 
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A régi városra ma már alig lehet ráismerni. 
A mesterséges beavatkozás következtében 
az etnikai összetétel gyökeresen megválto-
zott , s a magyarság már csak a lakosság felét 
teszi ki. Várad sok pusztítást megért, tatárjá-
rást, török seregek dúlását, császári hadak 
uralmát, de mindegyiket túlélte, kiheverte és 
újult erőre kapott . Reméljük, ismét lesz 
ereje, hogy a mostani fenyegetett évszázadot 
is átvészelje, s magyarsága, kultúrája meg-
meneküljön a jövő évezrednek is. (Hétto-
rony Könyvkiadó, Bp., 1992.) 

Udvarhelyi Nándor 

Kodály „breviáriuma"1 

Karácsony havában ünnepli a magyarság 
Kodály Zol tán születésnapját , aki akkor 
született Kecskeméten , amikor Arany Já-
nos meghalt Nagyszalontán. Micsoda csil-
laghullása volt az 1882-es esztendő hazai 
tehetségeinknek? Ebben az esztendőben 
adta át a s tafé tabotot a magyar nyelv legna-
gyobb művésze az énekes re formátornak , 
zenei anyanyelvünk megte remtő jének , aki 
Bartókkal együtt vitte nemzetét a zene 
vi lágtörténetébe. 

Ezek a gondolatok ju tot tak eszembe, 
amikor Kodály Zoltán Közélet , vallomá-
sok, zeneélet című kötetét vet tem az elmúlt 
napokba kézhez, Vargyas Lajos gondozásá-
ban, születése 110. évfordulóján . 

A kötet kapcsán dicsérni kell a kiadót, 
azért a vállalkozásáért , hogy a nagynevű 
zeneszerzőnek az utókorra maradt hagyaté-
kából ú t jára bocsátotta a nagy mester gon-
dolatait és feljegyzéseit , leveleinek részle-
teit, terveit, előadásvázlatait , kor tanú hoz-
zászólásait, é le tének és műhelymunkáinak 
cédulákon rögzített megjegyzéseit , ame-
lyek szinte filológiai pontossággal illeszked-
nek a Kodály-életmű eszmerendszerébe. 

Már az első fe jeze tben , Falu-város, Város 
és falu címszó alatt, a népi-nemzeti problé-
makört járta körül , vizsgálva: miért vesztet-
tük el a Felvidéket s miért Erdélyt? A 
külföldi magyarok fejezetben remek tömörí-
téssel beszél a hajdani nagyszombati diák 
magyarságélményéről: „ . . .kenyerünk, bo-
runk, gyümölcsünk íze, éltető ereje páratlan 
világszerte, de ha megőrzi a nyelvet, még 

1Kodály Zoltán: Közélet, vallomások, zene-
élet. Kodály Zoltán hátrahagyott írásai. Válo-
gatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte Vargyas 
Lajos. Szépirodalmi, Bp. 1989. 425 old. 

megsejtheti, hogy e föld, klímatermette köl-
tészet, művészet sem pótolható mással az ő 
számára. Itt most nem a két háború, hanem 
400-500 év rombolását kell kiheverni, újjá-
építeni, hogy újra normális, egészséges or-
szág lehessünk, amelyről már Dante meg-
mondta 700 éve, hogy beata Ungheria, bol-
dog Magyarország. . ." „Móricz: népünk jó, 
kenyerünk terem annyi, hogy mindenkinek, 
sőt még kevésbé szerencsés szomszé-
dainknak is juthat. Há t miért ne lehetnénk 
újra beata Ungheria? Csak rajtunk áll!" 

„Fájdalom - sokszor hagyta magát félre-
vezetni" - ilyen félrevezetése volt az, amikor 
elkergette sok esetben a renitens magyar 
jobbágyokat s helyettük szlovákokat és ro-
mánokat telepített a haza földjére. 

A szerző a kötet végén válaszol nemzeté-
nek arra a kérdésére: miért nem hagyta el az 
országot? - mint tette azt Bartók, „...vala-
hányszor átmentem a határon - válaszolta - , 
lelki szemeim előtt megjelent egy rongyos 
csapat, akikben egykori gálán tai iskolatársai-
mat véltem ismerni: ne nagyj itt, kiáltottak 
utánam. Ezért jöt tem vissza, maradtam itt és 
műveltem saját kertünket , amennyire tud-
tam." Kodálynak tehát mindig emberszerető 
volt a notitia Hungáriáé, a haza ismerete és 
szeretete. 

Tanításának alaptételei közé tar tozott an-
nak a megállapítása is, hogy a népdaltól 
egyenes út vezet a nagy klasszikusokhoz, 
míg az operettől soha. Ezért tartotta veszé-
lyes dömpingnek az operettet, pótlék „mar-
garinnak". 

A kötet számtalan megjegyzése azt bizo-
nyítja a mai olvasónak, hogy nem üres a 
magyar múlt, hallatlanul mélyek a magyar-
ság történelmének a gyökerei. Vestigia ter-
rent, ahogy mondani szokták a középkor-
gyökérzetű történelmekről. Ezért a kötet 
minden sora máig mutatóan indokolja: mi-
képp készüljön majd a nemzet a honfoglalás 
és az államalapítás 1100-ik évfordulójára? 
H o g y ezen a méltó emlékezetünnepen mi-
képp szóljon az 1100 év története a nemzet-
hez azt a célt szolgálva, hogy az nemzeti 
öntudatára ébredjen. 

A kötet nemcsak zenekultúránk, irodal-
munk és történelmünk általános kérdéseit 
járta körül tömör jegyzeteivel, hanem a ma-
gyar kultúra alapkérdéseit is, így válván a 
kötet , szerintem a nemzet történetének is 
naponta kézbe vehető breviáriumává. E bre-
viáriumi tételek közöt t olvasható: „Kön-
nyebb Bartók nevét harsogni, mint példáját 
követni", vagy „a nagy európai népek nem 
fogadják el műveltnek, aki idegen fonetiká-
val beszél". De az is a kötetben olvasható: 
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„Magyarország telis-tele van farkcsóváló 
kutyákkal". Ezért „először meg kellett ta-
nulni a nép hangját s azon szólni". így a 
nemzet számára a panácea „az egyetlen vi-
gasztaló jelenség: a zenei általános. Ez a jövő 
iskolája", miután „a zenekultúra ott kezdő-
dik, ahol már nem a bor hajtja a dalt". 

„E gyökerekből, a magunkéból fog lassan 
kifejlődni a magyar opera." „Én Magyaror-
szág jövőjét abban látom - sűrítette egy 
mondatba megfellebbezhetetlen ítéletét, -
hogy a nép hangja nemcsak a zenében, 
hanem minden más területen mennél tisztáb-
ban megszólal és érvényesül." 

Kodály zenetörténeti jelentőségét mindig 
így láttam a magyar művelődéstörténetben. 
O volt a hazai ének-zenei reformáció szo-
borba vert alakja a XX. században. Szobrá-
nak talapzatára saját szavait vésném: „Nem 
az a fontos, hogy gramofonlemezre felvéve, 
múzeumok polcain porladjanak a dalok. Ha-
nem, hogy minél több magyar a helyszínen 
élőszóval hallja, csak így kap maradandó 
benyomást. N e m az a fontos, hogy kiváló 
földrajzi műveink legyenek, ez nem elég, 
hanem élő földrajz legyen minden művelt 
ember. A történelmi könyvek tartalma pedig 
átélt legyen." Ezért tart juk írását és kötetét a 
Notit ia Hungáriáé szerves részének, a hazai 
honismeret-történelem breviáriumának, 
emlékezetkönyvének. 

Kanyar József 

AMBROSY, A N N A : 
Az ausztráliai Victoria államban élő 
magyarok egy szociológiai felmérés 
tükrében1 

Ausztráliának Victoria államában, főként 
Melbourne és környékén az 198l-es nép-
számlálási adatok szerint 9006 magyar be-
vándorló élt. H a más okból ugyan, mint a 
mifelénk vitatott nemzetiségi statisztikák, 
de ez az adat is kétséges, éppencsak egy 
igen egyszerű hibaforrásra vezethető vissza: 
az ausztrál népszámlálási gyakorlat a nem-
zetiségi-etnikai hovatartozást az érkező or-
szága és az útlevelet kibocsátó ország alap-
ján dönti el, eszerint sorol be automatiku-
san. Azt, hogy a magyar népcsoport eseté-
ben (történelmi okokból) ez nem hiteles, 
kimutatta ott egy átfogó, az anyanyelvre 
vonatkozó vizsgálat 1983-ban, amely sze-
rint a fenti számnál jóval többen beszélték 

'Ambrosy, Anna: A survey of the Hungarian com-
munity in Victoria, published in Australia 1990 by 
Dezsery, Adelaide, South Australia, 131 old. 

anyanyelvükként a magyart: 16 221 sze-
mély. Az etnikumait gondosan kezelő állam, 
ahel lyi közigazgatási szervek, etnikai hivata-
lok, a szociális ellátás szervezetei számára 
rendkívüli gyakorlati jelentőségű a létszám 
kérdése. Ez volt az egyik ki indulópontja 
annak a szociológiai felmérésnek, amelyet az 
említett szervek megrendelésére végzett a 
magyar származású ausztráliai szociológus, 
Anna Ambrosy, s amelyet 1990-ben tett 
közzé az adelaide-i Dezsery Kiadó. 

A szerzőnő a Chisholmi Egyetem alkal-
mazot t szociológia szakán vegzett, jó né-
hány éve foglalkoztatja a Victoria államban 
élő magyarok életének, sorsának, beilleszke-
désüknek és befogadásuknak tudományos 
feltárása. Első szociológiai felmérését még 
1981-ben végezte, anyaga 1984-ben jelent 
meg szintén a Dezséry Kiadónál. Legújabb 
kutatásainak eredményeit most ismerhetjük 
meg: érdekes és szakszerűségében kiváló 
szociológiai felmérése egy 3418 személyből 
álló reprezentatív mintán valóságos állapot-
rajz, helyzetkép, rengeteg információt nyúj t 
a vizsgált magyar népcsoport demográfiai 
szerkezetéről, társadalmi-gazdasági helyze-
téről, identitásállapotáról. De nem csupán 
magyarságtudományunkat gazdagítja, na-
nem a nemzetiségkutatás módszertanának is 
értékes tapasztalatokkal szolgál. Elméleti és 
módszertani hozama mellett - az ottani 
magyarok számára elsősorban - gyakorlati 
hasznosságú önismereti anyag. 

A 93 (zárt) kérdésből álló kérdőív válasza-
inak elemzését megelőzi az a rövid összefog-
laló, amelyben a magyar történelem lényeges 
fordulói t tünteti fel; ezután következik az 
Ausztráliába tör ténő magyar bevándorlás 
szintén rövid, összefoglaló története. Ez 
utóbbi visszanyúlik a múlt század elejéig, 
akkor kezdődöt t el ugyanis a magyarok 
beköltözése, főként egyénileg. Az első na-
gyobb hullám 1831-ben érkezik, amikor a 
kolerajárvány eléri Magyarországot. Pon to -
san tudható az is, hogy az 1848-as szabad-
ságharc után 128 magyar menekül ide, s hogy 
az ausztrál bevándorlási adatok szerint 
1883-1910 közöt t 88 magyar telepedett le. 
Századunkban négy sajátos időszak külön-
böztethető meg, amelyekben a bevándorlók 
csoportjait eltérő körülmények várták, más-
más fogadtatás. A felmérés összegzi e négy 
időszak jellegzetességeit, egyúttal az érke-
zési időpont a megkérdezettek egyik csopor-
tosítási szempontját is jelentette: 

(a) az 1938-1947 közöt t érkezettek; (b) a 
nyugatosok, akik 1948-1955 között jöttek, 
és talán a legnehezebb helyzetből indul tak; 
(c) 1956-1957 között iek, a szabadságharco-
sok; (d) általában, magyar származásúak. 
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A fenti kritérium alapján, a két egységből 
álló, A és B mintában a megoszlás a követ-
kező volt: 1937-1947 közöt t érkezett alig 
2 -2 százalékuk, 1948-1956 közöt t 12-23 
százalékuk, 1957-ben 1-22 százalékuk, 
1958-1970 között 37-28 százalékuk, 1971-
1985 között 27-15 százalékuk. Jövetelük 
indokainak, honosításuk mértékének (80-84 
százalék), a beilleszkedés alapfeltételének 
számító angolnyelv-ismeretük meglétének, 
szintjének megállapítása és értékelése mellett 
igen érdekes magyarságuk megőrzésének 
szociológiai kri tériumok alapján „mért" 
vizsgálata. Ragaszkodásukat magyarságuk-
hoz 11 olyan objektívnek mondható , kul tu-
rális elem, érzelmi, szokásbeli, viselkedési 
minta meglétébe foglalta össze, amelyek az 
ott élő magyarok konkrét helyzetében tük-
rözik az identitásmegőrzést. Ezek a követ-
kezők: magyar nyelvet használ családjában 
házastársával (63-54%"); gyermekeivel (44-
35%) ; magyar nyelven beszél mindazokkal a 
barátokkal, akik szintén beszélik (57-46%); 
támogatja a magyar nyelvű kulturális prog-
ramokat ; olvassa a magyar nyelvű sajtót; 
rendszeresen hallgatja a magyar nyelvű rá-
dióműsor t ; magyarországi sportcsapat(ok)-
nak drukkol ; szívesebben fogyaszt magyar 
ételeket; részt vesz magyar nyelvű istentisz-
teleten; gyermekei tagjai magyar ifjúsági 
kluboknak, egyesületeknek; magyar isko-
lába járatja őket; és végezetül: érdekli a 
magyar népművészet(ek) elsajátítása. 

A Victoria állambeli magyar népcsoport 
demográfiai szerkezete egy gyorsan elöre-
gedő népességé, amelynek legidősebb rétege 
— a kutatás eredményei szerint - sürgősen 
rászorulna szociális gondozásra, idősek ott-
honában való elhelyezésre, magyarul be-
szélő ápolókra. Az idősekkel kapcsolatos 
speciális tennivalókról nem véletlen, hogy a 
könyv talán legrészletesebb fejezete foglal-
kőzik. A szociális helyzetet általában olyan 
árnyalt adatokkal mérte fel, hogy azt is 
megtudhat juk, hányan nyugdíjasok, mek-
kora a munkanélküliek, a rokkantsági vagy a 
betegségi segélyezettek aránya. 

Az ottani magyarok vallási megoszlása és 
gyakorlata szintén igen érdekes: jóllehet 
többségük - úgy 65 százalékuk - római 
katolikus, de mivel a katolikus egyház nem 
szerveződik etnikai kri tériumok szerint, úgy 
vélekedvén, hogy a hit egyesít, közülük 
többen olyan protestáns templomokba jár-
nak, ahol hallhatnak magyar szót, megbe-
szélhetik gondjaikat. Úgyszintén érdekesek 
a felmérésnek a magyar egyesületi életre 
vonatkozó adatai: a sok működő klub, hob-
biegylet, magyar szövetség jelentős szerepet 

tölt be tagságuk életében, identitásmegőrzé-
sében, önbizalmuk fenntartásában az idegen 
környezetben. Az egyesületek neve, tevé-
kenysége, tagsága számbavétele után a szer-
zőnő felfigyel arra, hogy az egykor kisebb-
ségi sorban élt magyarok jóval nagyobb 
arányban vesznek részt ilyen egyesületek-
ben. Születési országukat illetően a vizsgált 
mintából Magyarországon csak 38-58 száza-
lékuk született, a többiek főleg Jugoszláviá-
ban, Romániában, de elszórtan más kör-
nyező országokban is. 

A tanulmány olyan kérdésekre is választ 
keresett, mint a magyarok tájékozottsága 
„etnospecifikus" (magyarul beszélő) segély-
szervezeteket illetően, tapasztalataikat ku-
tatta a magyar nyelven is elérhető informá-
ció, hivatalos tolmácsszolgálat igénybevétele 
terén, igényeiket leltározta e tekintetben. 

Bár megkülönböztet te végig az első és a 
második generációs bevándorlókat, a kutató 
maga is úgy érezte, sok vonatkozás igen 
eltérő e két csoportnál, ezért a már ott 
született magyarok újabb, elmélyült vizsgá-
latát ajánlotta. 

A kötetben érzékelhetően van jelen a ko-
moly elméleti szakirodalmi háttér, melyről a 
tartalmas forrásirodalom-jegyzék is tanús-
kodik. 

Magyar nyelvű fordításának megjelente-
tése minden bizonnyal hasznos tett lenne a 
magyarságtudomány és az érdeklődő olva-
sók számára Magyarországon is. 

Demeter Zayzon Mária 

Két könyv Szentesről1 

Minden településnek, városnak megvan a 
maga története, becsülete, és értékeinek tu-
datában a kellő önbizalma is. Ám, hogy 
mindezek ne menjenek veszendőbe, és kö-
zösségformáló erőként hathassanak, szükség 
van egy erős kohéziós erőre, mely mindezt 
egybefogja, és rendezi. Erre a nagy munkára 
vállalkozott a mindkét kötetet szerkesztő 
Bodrits István, aki olyan tükröt tart a ma ott 
élők elé, amely a visszaemlékezők, a közép-
korú és már idősödő nemzedék emlékeivel 

1Vallomások Szentesről. Szerk.: Bodrits Ist-
ván. Kiad.: Szentes Városi Tanács és a Városi 
Könyvtár Szentes 1990. 269 old. - Szentesi ki 
kicsoda? Összeállította, szerkesztette, írta: 
Bodrits István, Labádi Lajos, Majtényiné Túri 
Katalin. Kiad.: Szentes Városi Tanács támoga-
tásával a Szentesi Városi Könyvtár , Szentes 
1988. 255 old. 
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képes felidézni a város közelmúlt ját . A rend-
hagyóra sikeredett a lbumban (Vallomások 
Szentesről) a város szülöttei, vagy a városban 
több évet eltöltött lakók történetei jelenítik 
meg az életképeket. Igen széles merítésben 
szerepelnek a szentesi múltú emberek, tudó-
sok, tanárok, művészek, mérnökök, vagy 
hétköznapi munkásemberek, s éppen ez a 
sokszempontú közelítés teszi reálissá a köte-
tet. Lírai önvallomások villanó képei adják 
egymásnak helyüket a könyv lapjain, így a 
kötet mottója , mint azt egy „vallomástevő" 
is választotta, Jékely Zoltán sorai lehetnek: 
„A vándor régi városára még visszatekint, 
könnyfátyolon át, rágyújt a kis diákpipára, 
megfordul s bandukol tovább." 

A szerkesztők nem kisebb munkára vállal-
koztak, minthogy kérdőíves felmérés alap-
ján ábécésorrendbe „fésüljék" a beérkező 
írásokat, s mivel tartalmi és terjedelmi fölté-
teleik nem voltak, így mindenki azt a formát 
választhatta írása keretéül, melyet önmagá-
hoz a legközelebbinek érzett. így sorjáznak 
egymás után a dokumentat ív erejű, majd lírai 
elbeszélésbe, versbe forduló történetek a 
szerzők illusztrációival színezve, melyek 
nyomán felsejlik az olvasó előtt Szentes 
semmihez sem fogható kék ege, a szülőhely 
színei, illata, hangjai, s azok az arcok, me-
lyek egy életen át kitörölhetetlenül belevé-
sődtek az ot thonmaradot takba, de a várost 
valamely kényszer folytán elhagyókba egy-
aránt. S mivel az emlékezés a legegyénibb 
„műfaj" , senkitől sem lehet számon kérni az 
egyidejű történések más-más megjelenítését. 
A sokszínű tablón így lesz helye az egykori 
családoknak, diáktársaknak, szerelmeknek, 
és egy-egy olyan kimagasló tanáregyéniség-
nek, mint amilyen Néme th László volt. Az 
összeállítás hozadéka mindenképp figye-
lemre méltó, hiszen a városukat szerető 
emberek emlékezése a mai lakókhoz szól, 
őrizzék tisztességgel az azóta már nem egy 
esetben elszármazott, vagy még ott élő és 
városuknak hírnevet, megbecsülést szerzett 
emberek emlékét, hiszen csakis a példa meg-
győző, tanító erejével lehet a mai fiataloknak 
igazán utat mutatni. A szerzők közül igen 
nehéz kiemelni valakit — a többieket kire-
kesztő látszat nélkül - , hiszen mindegyik 
írás hozzájárult ahhoz a képhez, mely a 
város életének teljességét adja. A kötet létre-
hozóinak munkáját dicséri a gondosan szer-
kesztett névmutató, melyben az olvasó uta-
lásokat talál az egykori lány- és az azóta 
megváltozott családnevekre, de olykor még 
a tréfás gúnynevekre is. A záró rész fénykép-
tablója bizonyára segíti majd az eligazodást a 
hajdanvolt ismerősök közöt t . 

A Szentesi ki kicsodaf már szikáran a 
tények felsorolására szorítkozik, s mint 
ilyen, szerkesztésében a lexikonformát kö-
veti. 367 szócikket és 337 fotót tartalmaz. Az 
anyaggyűjtés 1986 novemberében kezdő-
dött - mint ez a szerkesztők bevezetőjéből 
kiderül, így az 1987-ben lezárt kötet termé-
szetszerűleg magán viseli az adott időszak fő 
politikai szempontú életrajzi adatait is (ál-
lami kitüntetések, párttagság stb.), ám mind-
ez még hitelesebbé teszi az egyes szócikkek 
tényfeltáró dokumentumértékét . Mindkét 
kötet külön-külön és egymásva fonódva is 
használható, s a szerzők szándéka szerint 
erősítheti a lokálpatriotizmust, a városhoz, a 
közösséghez tartozás érzését, közvetlenül 
pedig része lehet a városban maradot tak és az 
elszármazottak közötti közeledésnek és 
kapcsolattartásnak, s erősítheti azt a szelle-
met, melyet a kötetben sorakozók munká-
jukkal és életükkel teremtettek meg Szente-
sen. 

Bartók Györgyi 

R A K Ó J Ó Z S E F : 

A szabadságharc gyermekhősei 

Évtizedek óta foglalkoztatja az érdeklődő 
utókor fantáziáját az 1848/49-es szabadság-
harcban részt vevő „kisdobosok" kérdése. 
Versek, dalok, szobrok őrzik emléküket, ám 
eddig egyetlen hős fiú nevét sem ismertük. 
Ennek a történelmi rejtélynek járt utána 
Rakó József, és hosszú évek kitartó kutató-
munkájával most elénk sorakoztatja a sza-
badságharc valóságos gyermekhőseit. 

Az indítékot talán Karsa Ferenc 48-as 
honvédtiszt elveszettnek hitt, kézírásos ha-
dinaplójának bravúros felkutatása adta: eb-
ben ugyanis több gyermekkorú honvéd hős-
tetteiről olvashatunk. Ezt követték a levél-
tári kutatások, amelynek eredményeként 
újabb ifjú hősök léptek elő a történelem 
ködéből. Ezek a tizenéves fiúk felderítőként, 
futár-nyargoncként és igen sokan tüzérként 
küzdötték végig a szabadságharcot. Leg-
többjük életét adta a hazáért: emléküket 
néhány éve kopjafák őrzik Sátoraljaújhe-
lyen, Mádon, Nagykinizsen, Ácson, Tápió-
bicskén. Mások szerencsésen túlélték a har-
cokat, híres emberek lettek, mint pl. Than 
Károly, He rman O t t ó vagy tisztes öregkort 
értek meg falujukban és ma is tisztelettel 
emlegetik őket. 

Az izgalmas harcok leírásán kívül van 
ennek a Könyvnek egy másik vonulata is: 
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bemutat ja , hogyan őrzi a Pro Patria Szövet-
ség ezeknek a gyermekhősöknek az emlékét. 
Enélkül ugyanis holt anyag maradna ez a 
kutatási eredmény is, vagy legföljebb értékes 
történészcsemege lenne az érdeklődőknek. 
A felfedezett emlékek őrzésével azonban 
hasznosítható pedagógiai módszerként al-
kalmazható az ifjúság hazafias nevelésében. 
Hiszen a mai hagyományőrző gyerekek ért-
hetően közel érzik magukhoz azokat az 
egykori tizenéveseket, akiknek a bokáját 
verte a hosszú puska. Az ő nyomukba ered-
nek a mai vörössipkás-expedíciók, Kossuth-
túrák és egyéb kirándulások, örökségkutató 
utak során. Az ő tetteikkel ismerkednek 
meg, ezeket játsszák el ismét, átélve az egy-
kori eseményeket, azonosulva a hős elődök 
elszántságával. 

Ezeket az értékeket ismerte fel a Magyar 
Honvédség is, ezért vállalkozott a kiadására, 
hiszen a „kiskatonáknak" is hasznos, szóra-
kozta tó olvasmány lesz ez a könyv. Ugyan-
így jó szívvel ajánljuk pedagógus kollégáink 
könyvespolcára és tanóráikra, niszen miszti-
fikálás nélkül hozhat juk gyerekközeibe tör-
ténelmünk egyik legszebb időszakát. A 
könyv a Pro Patria Szövetségnél szerezhető 
be: 1032 Budapest, San Marco u. 81. 

Dr. Tóth József 

Százéves a szabadkai könyvtár1 

Igaztalanul hanyagolták el Vajdaság 
könyvtárügyét , döbbenek rá sokadszor. 
Ahol ilyen múltú és állományú gyűjtemé-
nyek vannak, mint például a szabadkai, ért-
hetetlen az a közöny, amivel tekintenek a 
tevékenységére. Végigolvasva a szabadkai 
Városi Könyvtár történetéről szóló kötetet, 
arra jövök rá, hogy a társadalmi megbecsülés 
szempontjából a múltban is kevés jó napja 
volt ennek a rangos intézménynek. Gondo l -
junk csak a sok költöztetésre, helyhiányra, 
értetlenségre. Van viszont egy másik dolog 
amire fel kell figyelni. Nevezetesen arra, 
hogy mindig néhány lelkes polgáron és ön-
feláldozó könyvtároson múlott a könyvtár 
sorsa. Azt hiszem, nem tévedek, ha azt 
állítom, hogy ma is - nagy részben - ezen 
múlik. 

Dicséretesen korrekt munkát végeztek a 
kötet szerzői. Átgondol t és alapos koncep-
ciót követtek, amelynek alapvető célja, hogy 

[A szabadkai Városi Könyvtár száz éve]'Sto 
godina Gradske biblioteke u Subotici 1890-
1991. Subotica, 1991 

az immáron történelemnek nevezhető kort 
korabeli írásos dokumentumok alapján mu-
tatják be, míg a közelmúlt és napjaink állapo-
tát informatív jelleggel dolgozzák fel. Teljes 
egészében egyetértek az előszó azon gondo-
latával, hogy nagyobb terjedelmet érdemelt 
volna a téma. Persze, nem a szerzők szűksza-
vúsága volt a probléma, hanem a kötet meg-
jelenési költségei. De, ez egy egészen más 
kérdés. 

Ma már csak találgathatjuk, hogy mi kész-
tette Török Jánost 1857-ben arra, nogy meg-
küldje a Városi Tanácsnak a Kelet Népe 
című folyóiratát, hogy ezzel megalapozza a 
jövendő könyvtárat és múzeumot . Feltehe-
tőleg - lévén, hogy tudós emberről van szó -
hiányérzete volt. Erezhette, nem engedhető 
meg, hogy csak a kiváltságos emberek joga 
legyen a k ö n y v e k használata. De ne bocsát-
kozzunk találgatásokba, ahogy ezt nem teszi 
Magyar László levéltáros sem, aki a könyv-
tár első korszakának történetét írta meg, az 
1890 és 1918 közötti „hőskor" eseményeit. 
Az az igazság, hogy sokkal többel foglalko-
zik, mint a Közkönyvtári Egyesület megala-
kulásával és munkájával. Megismerkedhe-
tünk Szabadka társadalmi életével, jeles pol-
gáraival. Mindez - mondani sem kell -
szerves része a témának, illetve ezen adatok 
nélkül nem lennének kellő fogódzók a 
könyvtár életének és problémáinak megérté-
séhez. 

Számtalan dokumentumot , korabeli újsá-
got használ fel munkájánál. Érdekes megfi-
gyelni, hogy a korszak minden közismert 
személyisége valami módon bekapcsolódik a 
könyvtár körüli törekvésekbe. Iványi István 
munkássága nemcsak a helytörténeti kutatá-
sok szempontjából fontos, hanem jelentős a 
könyvtáralapítás körüli munkája is. Érdekes 
megemlíteni, hogy az állománybeszerzéssel 
kapcsolatos gondolatai a mai könyvtári gya-
korlatban is megfelelő nézeteket tükröznek. 

N e m kevésbé összetett korszak meg-
írására vállalkozott Slavko Matkovic 
könyvtáros, aki a könyvtár 1918 és 1944 
közötti munkájá t kutatja. Az I. világháború 
után keveseknek jut eszébe a könyvtár , 
úgyhogy egészen 1924-ig zárva is van a 
nagyközönség előtt. A tárgyalt időszakban 
megélt néhány költözés és igazgatócsere is 
rányomja bélyegét a munkára . Könyvtárosi 
szempontból érdekes az a vita, amit a csere-
könyvtári szolgálat bevezetése mellett és 
ellen folytattak. Ennek a kérdésnek az elem-
zése külön tanulmányt igényelne. Külön 
színfoltja Matkovic munkájának, hogy az 
1941-1944 közötti korszakot is feldolgozta. 
Ezen időszak művelődési életének a törté-
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nete szinte teljesen ismeretlen a nagyközön-
ség előtt. 

Az 1944 és 1974 között i időszakot Milica 
Miric könyvtáros dolgozta fel. N e m tudni , 
szerencsésnek mondható-e az a tény, hogy a 
közelmúlt feldolgozásával kell foglalkozni. 
Itt nem a történések és bonyodalmak hiá-
nyára gondolok, hanem inkább a rendelke-
zésre álló forrásanyag bősége és az átfogó 
(legalább Vajdaság könyvtártörténetét tagla-
ló) könyvtártörténeti kézikönyv hiányára. 
Ezzel korántsem vitatom el ezen rész alapos-
ságát és értékét, hiszen minden adat és fontos 
esemény leírása szerepel benne. 

A kötet következő része a Városi Könyv-
tár jelenét taglalja. Ezt a részt az intézmény 
jelenlegi igazgatója, Judita Plankos írta meg. 
Ez a Vajdaság könyvtári életének jelenlegi 
képe. A társadalmi közösség által foganasí-
tott számtalan új rendelet által keletkezett 
útvesztő rányomta a bélyegét erre a tevé-
kenységre. Rengeteg energia használódott és 
használódik el kü lönböző adminisztratív 
ügyek elvégzésére, látható eredmények nél-
kül. Szerencsére - adott esetben - az egyének 
felül tudnak emelkedni a társadalmi nehézsé-
geken és igyekeznek végezni munkájukat 
(vagyis küldetésüket). Ezt bizonyítja a kötet 
ezen része. Annak ellenére, hogy az állo-
mány nagysága évek óta stagnál (más problé-
mákról nem is szólva) a szabadkai Városi 
Könyvtár a város legjelentősebb és legstabi-
labb művelődési intézményévé nőtte k i ma-
gát. A kötet gazdag képanyaga is ezt hivatott 
bizonyítani. Számos irodalmi és más jellegű 
találkozóról, a könyvtár napi munkáját be-
mutató felvételekről van szó. 

N e m hagyható említés nélkül mgr. Kata 

Martinovic Cvijin építész a könyvtár jelen-
legi épületének leírását tartalmazó munkája 
sem. Kitűnően kiegészíti a történeti részt. 
Ugyanígy érdekes és fontos része a kötetnek 
a könyvtár régi pecsétnyomatai, a névmuta-
tó, az 1944 és 1990 közötti dolgozók névsora 
valamint az 1944 és 1989 között i igazgatói 
tisztséget betöltő egyének fényképes oldala. 
Ezen mellékletek nélkül nem lenne teljes a 
kötet. Azt hiszem, nem tévedek, ha azt 
állítom, hogy ennél a könyvnél a nyomdai 
megformálás és a gondos grafikai szerkesztés 
is értékformáló. Példaértékű munkát végez-
tek a szerkesztők és a szabadkai Birografika 
Nyomda . Külön örvendetes az a tény is, 
hogy a kötet magyar nyelvű változata is 
hamarosan megjelenik. 

Egy közhelyes gondolat motoszkál a fe-
jemben azóta, amióta kézhez kaptam a köte-
tet. Kinek készült, kinek szól? Szakmabeli-
eknek, nagyközönségnek, az utókornak 
avagy egyszerűen „csak" jubiláris kiadvány-
ról van szó? A felsoroltak közül tulajdon-
képpen mindegyik igaz. A könyvtárosok, 
helytörténészek megértő féltéssel és öröm-
mel olvassák és vigyázzák ezt a monográfiát. 
A nagyközönség örül a szép könyvnek és 
meglepődve konstatálja a szabadkai Városi 
Könyvtár 100 éves igen rögös út jának furcsa-
ságait; az u tókor hálás lesz ezért a kiadvá-
nyért, az objektív feldolgozásért és a mai 
munka és az ott dolgozók naprakész adatai 
miatt. Mindemellett attól nem kell félni, 
hogy jubileumi kiadványról van szó, hiszen 
ez a kötet nem felszínes, csak a külszínt 
bemutató, tudománytalan alkotás. Annál 
sokkal több. 

Györe Géza 

HÍREK 
Az 1948/49-es kéméndi csata tisztele-

tére kopjafát állítottak a helyi temetőben 
1992. október 24-én. A megemlékező 
istentisztelet után kegyeletteljes ünnep-
ség keretén belül került sor a kopjafa 
leleplezésére. Beszédet mondot t Benefi 
László, a helyi önkormányzat képviselő-
testületének tagja, Kelecsényi Pál, Ké-
ménd község polgármestere és Csáky Pál, 
a szlovák parlament képviselője, aki 
hangsúlyozta, hogy a felállított kopjafa 
az itt élő emberek szülőföld iránti szere-
tetének bizonyítéka. Bibliai kifejezéssel 

élve, szegletkő ez magyarságunk megtar-
tásában. Az ünnepséget megtisztelte 
részvételével a Honvédelmi Miniszté-
rium Hadtör ténet i Intézetének két mun-
katársa is (dr. Ravasz István százados, 
tudományos főmunkatárs és dr. Fehér 
József honvéd ezredes, a budapesti Had-
történeti Intézet osztályvezetője). 

A turulmadarat ábrázoló kopjafa Ko-
vács József, kéméndi születésű lakos 
munkája. 

Jankus 
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