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Bácsalmás és környékének
almanachja

Annál nagyobb tisztességgel aligha illetheti
bárki a munkásságának teret-terepet adó föl-
det, régiót, mint hogy hitelesen megírja múlt-
ját és jelenkorát.

Szénásiné Harton Edit helyismereti könyv-
táros munkáját Bácsalmás és környéke helyis-
mereti kutatásának eddigi legteljesebb össze-
foglalásaként jegyezhetjük a könyv elõszavát
író történész-fõmuzeológus, Székelyné Kõrösi

Ilona szerint.
Az adatgyûjtést tekintve 2007 márciusában

zárult munka kiterjedt Bácsalmás településtör-
ténetére, épített örökségére, emlékhelyeire, mû-
emléképületeire. Összegyûjti a helyi építészeti
értékként védett egyházi és középületeket,
köztéri szobrokat és emlékmûveket, kereszte-
ket, emléktáblákat.

Felsorolja a kötet Bácsalmás ünnepi ren-
dezvényeit, kulturális és hagyományõrzõ prog-
ramjait, amelyekbõl egy évre tizenöt jut, és
feljegyzi hét testvérvárosi kapcsolatát is.

A Bácsalmás az ezredfordulón címû fejezet
statisztikai mutatószámokkal indul, közli a
2001. évi népszámlálás fõbb adatait, majd a
népesség számának 1970 és 2001 közötti ala-
kulását, az 1980., az 1990. és a 2001. év fog-
lalkoztatottsági adatait, és a városi infrastruk-
túra, a közüzemi ellátottság mérõszámait.

Bácsalmás önkormányzatának személyi
összetételét az 1990. szeptember 30-ai válasz-
tási eredményekkel kezdõdõen s a 2006. évi
október 1-jei választásokkal záródóan rögzíti.
Bemutatja a város közigazgatási, államigazga-
tási, rendészeti szervezeteit, a város egyházi
és (köz)oktatási intézményeit, egészségügyi és
szociális ellátórendszerét, közmûvelõdési in-
tézményeit, sportlétesítményeit, a város sajtó-
ját, egyházközösségeit, pártjait és civil szer-
vezeteit.

Teljessé az teszi a városról festett képet,
hogy gazdaságáról (agrártermelésérõl és ipa-
ráról), közlekedésérõl és pénzügyi cégeirõl,

bankjairól, postai és közüzemi szolgáltatásai-
ról is olvashatunk.

A Bácsalmás ezredfordulói állapotát bemu-
tató fejezetet címtár zárja, ez Bácsalmás intéz-
ményeinek, cégeinek, szolgáltatóinak, vállal-
kozóinak elérhetõségi adatait tartalmazza.

A következõ fejezet a hét települést szám-
láló kistérséget mutatja be a Bácsalmáséhoz
hasonló felépítésben, egy fontos eltéréssel, ami
csak a kistérségre jellemzõ, éspedig közigaz-
gatási szerepkörének alakulása és a kistérség
felzárkóztatási, fejlesztési programja, amit sta-
tisztikai adatokkal egészít ki.

Bizonnyal büszkén és érdeklõdéssel olvas-
sák az újabb, a térség hét települését bemutató
fejezetet a településen lakók és az onnan el-
származottak, hiszen nagyon sokrétû áttekin-
tést kaphatnak e falvak múltjáról és jelenérõl.

A szerzõnek arra is maradt energiája, hogy össze-
állítsa Bácsalmás és környéke jeles személyisége-
inek Ki kicsodáját és kitüntetettjeinek jegyzékét.
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További segítséget is ad a helytörténet iránt
mélyebben érdeklõdõknek: Bácsalmás és környé-
ke történetének nagyon gazdag forrásjegyzéke, le-
véltári források, helyismereti bibliográfia, évköny-
vek, térképek, helyi sajtókiadványok jegyzéke,
végül részletekre törekvõ mutató zárja a könyvet.

A helyismereti könyvtárosként végzett több
évtizedes munka irigylésre méltó megkoronázá-
sa ez a kötet. Kiadója mégsem egy intézmény,
hanem a szerzõ maga. Elgondolkodtató. Talán
az ennek okán visszafogottabb költségkeret az

oka, hogy nem jutott a fotós oldalaknak az
offsetnél jobb minõségû merített papír, ami jót
tett volna az egyébként szép felvételek minõsé-
gének.

Székelyné Kõrösi Ilonának, az elõszó írójá-
nak igaza van: nem „odavalósiként” vagy elszár-
mazottként is élmény e könyvet lapogatni. (FL)

Szénásiné Harton Edit: Bácsalmás és
környéke. Almanach. – Bácsalmás : [szer-
zõi kiadás], 2007. – 326 p. ill.

TárlatnézõbenTárlatnézõbenTárlatnézõbenTárlatnézõbenTárlatnézõben

Biblia Sacra Hungarica

A könyv, mely  „örök életet ád”

A Szentírás az egyetemes kultúra egyik alapkö-
ve, amely évszázadokon át a nemzeti kultúrák
megtermékenyítõje volt. Az évszázados, folya-
matos használat áthatotta a keresztény népek
gondolkodását, nyelvét, erkölcsét. Más országok-
hoz hasonlóan, Magyarországon is a bibliafordí-
tások játszották a legfontosabb szerepet az egy-
séges nyelvi normák, az irodalmi nyelv kialakí-
tásában.

Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása a
magyar Biblia útját követi. A Biblia maga (a
bemutatott Árpád-kori forrásokkal igazolhatóan)
ezer esztendeje része életünknek. A magyar bib-
liafordítás a szóbeliségben született, de nyelv-
emlékeink arról vallanak, hogy a Szentírás lé-
nyegi részei rögzültek a hasz-
nálat során, és századokon át
szinte változatlanul hagyomá-
nyozódtak. Az elsõ teljes egé-
szében magyar nyelvû könyv,
melyet külföldön nyomtattak,
és az elsõ magyar nyelvû, Ma-
gyarországon kiadott könyv
egyaránt bibliafordítás volt.

A kiállítás bemutatja a ha-
zai latin és a legszebb ma-
gyarságú biblikus kódexek
híres példányait, az ún. Hu-
szita bibliák közé tartozó Bé-
csi, vagy a Jordánszky és az

Érdy-kódexek
mellett könyv-
táraink legré-
gibb válogatott
Vulgata kéz-
iratait. Külön
é r d e k e s s é g -
ként kiemelt
helyen szere-
pelnek a ma-
gyar történe-
lem és mûve-
lõdéstörténet
számos nagy
alakjának bib-
liái (Janus Pan-

nonius, Balassi-család, Kazinczy Ferenc, Ady
Endre, Móricz Zsigmond), valamint József At-
tila, Babits Mihály, Jékely Zoltán, Szerb An-


