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VAJDASÁG K Ö Z K Ö N Y V T Á R A I 
EGY FELMÉRÉS T Ü K R É B E N 

CSORBA BÉLA 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

Teljesen visszhangtalan maradt mind szakmai mind politikai berkekben 
az a felmérés, amelyet a vajdasági tartományi kormány megbízásából az új-
vidéki Matica srpska könyvtáros szakemberei készítettek, még 1994 őszén. 
A több mint tíz gépelt oldalnyi anyagnak és a hozzá kapcsolódó táblázatok-
nak számtalan nemzetiségi vonatkozása is van, s tekintettel arra, hogy a ko-
rábbi években hasonló felmérés nem készült, érdemes a vajdasági magya-
rokra vonatkozó legfontosabb mutatókat közzétennünk, igyekezve eközben 
a legfontosabb tanulságokat is levonni. Annál is inkább, mert 1994 óta a 
közkönyvtárak helyzete lényegesebben nem javult. 

A jelentés kapcsán azonnal meg kell állapítanunk, hogy az nem teljes. 
Például nem tartalmazza a felsőoktatási intézmények kisebbségi nyelvű 
könyvállományára vonatkozó adatokat, az újvidéki bölcsészkar szeminári-
umi könyvtáraira vonatkozó adatok erősen hiányosak nemzetiségi vonatko-
zástól függetlenül is, s a Hungarológiai Tanszak könyvtárának adatai is fog-
híjasak. 

Az ún. népkönyvtárak mutatói között még véletlenül sem találni utalást 
arra vonatkozóan, hogy nemzetiségi hovatartozás és a könyvtárosok nyelv-
tudása tekintetében milyenek az arányok egészében, de külön-külön, közsé-
genkénti lebontásban is. Mondani sem kell, hogy ez mennyire fontos, hi-
szen a könyvtáros nyelvtudása, jártassága vagy járatlansága egy-egy 
nemzeti és kisebbségi kultúrában döntő mértékben határozza meg a könyv-
vásárlások jellegét, a könyvtártagokkal történő kapcsolattartást, a tagtobor-
zás irányát, a megrendelt újságok és folyóiratok nyelvét és jellegét, valamint 
a könyvet és olvasást népszerűsítő rendezvények, író-olvasó találkozók stb. 
nyelvi és nemzetiségi mibenlétét is. 
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Ha tudjuk, hogy a vajdasági könyvtártagok több mint 70 százaléka álta-
lános* és középiskolás, akkor mindezek jelentőségét nem hangsúlyozhatjuk 
eléggé. 

A jelentés alapján meglehetősen siralmas kép tárul elénk. Beruházások-
ra szinte sehol nem tudtak eszközöket fordítani az alapítók (a népkönyvtá-
rak esetében a községi önkormányzatok). Egyetlen kivétel a zentai könyv-
tár, amelynek felújítását az akkor még VMDK-s irányítású községi 
önkormányzat is támogatta. Új könyvek vásárlására szinte sehol sem tudták 
biztosítani az anyagiakat, ott, ahol mégis sikerült gyarapítani az állományt, 
ajándékba kapott könyvekről van szó. (így például Óbecsén és Topolyán 
is.) 

Az összesen 44 községi népkönyvtár 1993-ban 208 fiókkönyvtárral mű-
ködött - egy évvel korábban utóbbiak száma még 38-cal több volt! A felső-
oktatási intézményekben összesen 40 szakkönyvtár működött. 

Az állandó olvasók és az egy főre jutó könyvek száma alapján készült 
mutatók szerint a lakosságnak mindössze 8,90 százaléka könyvtártag, az 
egy lakosra jutó könyv pedig 1,63. A magyar lakosságra lebontva ez a szám 
csak kis mértékben módosul (1,60). Mindez elég kedvezőtlen arány, ha tud-
juk, hogy a nemzetközi standard szerint az egy főre jutó 2,5 könyv a kívá-
natos. 

A 44 községi könyvtárból összesen 32-nek van magyar könyvállománya 
is. Az első pillantásra kedvező képet azonban beárnyékolja az, hogy a 32-
ből öt községben még az ezret sem éri el a magyar könyvek száma (Palán-
ka, Beocsin, Ruma, Szécsány, Titel), kettőben (Bács, Indija) az egyezret 
alig meghaladó az állomány, Hódságon pedig nem éri el a háromezret. S 
ami még tragikusabb: a magyarcsernyei község területén 1993-ban a jelen-
tés készítői szerint már nem működött magyar fiókkönyvtár, pedig a község 
két települése (Csemye és Tóba), mondhatni, színmagyar. De hasonló sors-
ra jutott a plandistei (itt született Csuka Zoltán műfordító!) községhez tar-
tozó Ürményháza a maga közel ezer magyar lakójával. Az Üröghöz tartozó 
Satrinca és Dobrodol felemlítése pedig szinte már csak arra jó, hogy kese-
rűséggel állapítsuk meg: az asszimiláció gyakorlatilag befejeződött, a fiata-
labb korosztályok már valószínűleg akkor sem igényelnék a magyar köny-
vet, ha volna. 

A községekre lebontott statisztikai adatokat áttanulmányozva megálla-
píthatjuk, hogy az általános könyvínség ellenére is - Petrőcöt kivéve - a 
szerb nyelvű állomány kisebb-nagyobb mértékben mindenütt növekedett. 
Ezzel szemben magyar könyvhöz csupán a községi népkönyvtárak fele ju-
tott hozzá - elsősorban a jobb körülmények között működő bácskai telepü-
léseken, bár ilyen szempontból is van kivétel. 

130 



Kisebbségi lakosságra vonatkozó mutatók nem készültek ugyan, azon-
ban a lakosság nemzetiségi összetétele alapján (az 1991. évi népszámlálási 
adatokra támaszkodva) viszonylag egyszerűen megállapíthatjuk a tényleges 
- korántsem rózsás - helyzetet. 

Akár katasztrofálisnak is nevezhető a titeli állapot, ahol az ezer magyar 
lakosra, írd és mondd, összesen 175 könyv jut, a szécsányiról nem is szól-
va, ahol a község területén élő 2400 főnyi magyarra összesen 50 (azaz öt-
ven) magyar nyelvű könyv jut. Palánkán, Bácson és Rumán a helyzet ha-
sonló, az utóbbi község 1700 magyar lakosának összesen 537 magyar 
nyelvű könyvtári könyve van! 

Nemcsak a szükségesnél, de az átlagosnál is jóval rosszabb a helyzet a 
tartományi székvárosban: az újvidéki 20000 magyarra ugyanis mindössze 
18000 kötet magyar könyv jut. (1995-ben a városi önkormányzattól és az 
államtól függetlenül működő magyar olvasókör alakult, amely elsősorban 
magyarországi ajándékkönyvekből hozta létre állományát, de legfeljebb 
csak enyhíteni tud az áldatlan helyzeten, orvosolni nem tudja, és nem is le-
het feladata.) 

Ám a magyar többségű községekben sem lehetnek elégedettek. Az egy 
főre jutó magyar könyv mutatószáma Kanizsán 1,20, Szabadkán 1,43, Kis-
hegyesen 1,53, Óbecsén 1,56, Zentán 1,58, Adán 1,67. Az átlagos és átlag 
alatti összképből egyedül Topolya emelkedik ki az egy főre eső 2,10 ma-
gyar könyvével - amely egészen nyilvánvalóan a nyolcvanas évek átgon-
dolt állománygyarapításának örökségeként tudható be. 

A népkönyvtárak magyar könyvállományának fokozatosan romló, sú-
lyos helyzete és lemaradása akkor válik igazán nyilvánvalóvá, ha a mennyi-
ségi mutatókat összevetjük a szerbhorvát nyelvű könyvek és a szerbhorvát 
anyanyelvű lakosság arányszámával. Amíg például az óbecsei szerb és a 
szabadkai szerb és horvát anyanyelvű lakosság az egy főre eső könyvek 
száma tekintetében elérte az európai átlagot, eközben a magyarokra vonat-
kozó mutatószámok még a vajdasági átlagot sem érték el. Kifejezetten rossz 
a helyzet Csókán, ahol a szerbhorvát nyelvű állomány is a vajdasági átlag 
alatt van, a magyar azonban a 0,65-ös mutatóval a legrosszabb eredményt 
felutató magyar többségű községek közé helyezi ezt a többre érdemes Tisza 
menti bánáti falut. 

Milyen következtetések vonhatók le mindebből? Mik a tennivalók? 
Erre válaszolni nyilván a könyvtáros szakemberek feladata volna. 
Általánosságban azonban elmondható, hogy 
- a magyar többségű (s félig-meddig magyar önkormányzatú) községek 

területén sürgősen javítani kell a magyarságra nézve rossz arányokon, ma-
gyar könyvek vásárlására, bármilyen szegények is az önkormányzatok, mó-
dot kell találni; 
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- a magyarországi céltámogatást elsősorban a szórványhelyzetű, de még 
életképes magyar közösségek illetve könyvtáraik megsegítésére kell fel-
használni; 

- támogatni kell az önállóan működő magyar olvasókörök megalapítását 
mindenütt, ahol ezt a formát igénylik; 

- pártjaink, politikai szervezeteink községi, tartományi, köztársasági és 
szövetségi képviselőinek politikai eszközökkel kell felhívniok a figyelmet a 
könyvtárügy területén buijánzó, ám csendben zajló diszkriminációra, s tö-
rekedniük kell a helyzet megváltoztatására; 

- ezzel egyidőben mindent meg kell tennünk tényleges állapotaink meg-
ismerése és megismertetése érdekében. 

Ez utóbbit tűzte ki célul e dolgozat szerzője is... 
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A VAJDASÁGI NÉPKÖNYVTÁRAK SZERBHORVÁT ÉS MAGYAR 
KÖNYVÁLLOMÁNYÁNAK ARÁNYA 

(A vajdasági kormány 1994. évi jelentése alapján) 

KÖZSÉG 

SZERBHORVÁT NYELVŰ 
KÖNYVEK 
2.501 189 

MAGYAR NYELVŰ 
KÖNYVEK 
548 567 

KÖZSÉG 
ÖSSZESEN 

76,46% 

1993-BAN 
SZERZETT 
84,74% 

ÖSSZESEN 
16,17% 

1993-BAN 
SZERZETT 

14,59% 

1. ADA 20 392 82 28 015 68 

2. APATIN 50 784 294 11 387 -

3. BÁCS 11 334 367 1 000 -

4. BÁCSPAIÁNKA 94 085 1 711 927 -

5. TOPOLYA 37 477 930 57 202 842 

6. BEOCSIN 23 133 80 574 -

7. ÓBECSE 41 934 220 36 725 74 

8. VERBÁSZ 85 428 448 8 166 79 

9. VERSEC 78 594 520 9 640 -

10. BEGASZENTGYÖRGY 33 484 381 7 699 -

11. BECSKEREK 108 878 1 213 18 588 -

12. INDIA 75 142 316 1 175 -

13. KANIZSA 17 444 637 33 010 985 

14. KIKINDA 106 407 767 30 717 85 

15. KOVACICA ? 8 ? 8 

16. KOVIN 35 757 584 6 630 -

17. KULA 61 262 370 5 046 -

18. KISHEGYES 12 249 99 12 504 90 

19. TÖRÖKBECSE 34 209 421 13 956 -

20. TÖRÖKKAN IZSA 21 229 266 12 558 -

21. ÚJVIDÉK 324 291 2 408 17 980 197 

22. HÓDSÁG 48 878 358 2 762 4 

23. PANCSOVA 177 753 2 669 14 913 66 

24. RUMA 73 349 1 609 537 -

25. ZENTA 26 915 372 35 494 368 

26. SZÉCSÁNY 14 751 250 50 -

27. ZOMBOR 207 402 1 845 58 948 166 

28. SZENTTAMÁS 31 211 460 7 294 41 

29. SZABADKA 163 173 758 91 968 778 

30. TEMERIN 20 851 74 17 205 499 

31. TITEL 12 974 95 175 -

32. CSÓKA 8 598 165 5 782 12 

33. AUBUNÁR 7 880 451 - -

34. PETRŐC 21 150 - - -

35. ZSABLYA 39 994 369 - -

36. ÜRÖG 17 194 363 - -

37. MAGYARCSERNYE 22 608 1 138 - -

38. OPOVA 55 305 292 - -

39. PEÓNCI 12 944 553 - -

40. PLANDIŠTE 16 982 300 - -

41. MITROVICA 100 252 1 080 - -

42. PAZOVA 96 937 675 - -

43. SID 30 674 317 - -

44. FEHÉRTEMPLOM 19 901 71 - -
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