
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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