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Száztíz éves
a kiskunhalasi
Martonosi Pál
Városi Könyvtár

Bensõséges hangulatú ünnepséggel emlékezett
meg alapításának száztizedik évfordulójáról ok-
tóber 15-én a kiskunhalasi könyvtár. Jöttek a
halasiak és a Bács-Kiskun megyeiek, de érkez-
tek vendégek az ország távolabbi részeibõl is
erre a tekintélyes évfordulóra.

Várnai László, a város polgármestere elisme-
rõ szavakkal szólt a könyvtár múltjáról és jele-
nérõl is. Kiemelte, hogy az intézményben folyó
kiváló munkát többször is elismerték már orszá-
gos kitüntetéssel, köztük „Az Év Könyvtára” cím-
mel. Skaliczki Judit,
az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium fõ-
osztályvezetõ-helyet-
tese is meleg szavak-
kal gratulált az ünne-
pelteknek, beszédét
alább olvashatják.

V a r g a - S a b j á n
Gyula könyvtárigaz-
gató kollégáinak mun-
káját méltatta és kö-
szönte meg.

A köszöntõket szí-
nes, változatos prog-
ram követte verssel,
énekkel, népi tánccal, megható pilla-
natokkal, s végül a sokféle jóval meg-
rakott asztalok mellett jólesõ beszél-
getéssel.

*
„Köszöntöm a száztíz éves városi

könyvtárat.
A könyvtárat 1897-ben alapították.

1897-ben – mint mindig, minden évben
– sok megörökítésre méltó és méltatlan
esemény történt.

1897-ben mutatták be Debussy
Pelleas és Melisand címû operáját, Pá-
rizsban, ebben az évben mutatták be
Rostand Cyranóját, Berlinben Mahler III.
szimfóniáját. Londonban ekkor tartottak
elõször szakmai találkozót az automobil

eladásával foglalkozó kereskedõk, ebben az év-
ben született a késõbbi VI. Pál pápa, William
Faulkner és Aragon, ebben az évben halt meg
Johannes Brahms és a költõ Vajda János.

Magyarországon a budapesti Operaház a Sába
királynõjét, a Bohéméletet és a Mignont játszot-
ta, a Nemzeti Színház – mint idén is – a Lear
királyt és a Figaró házasságát.

A hazai politikai életben nagy visszhangja volt
a kiegyezéshez kapcsolódóan a vám és a közös
jegybank viszonylagos önállósága kérdésének. Az
újságok – többek között – hírt adtak a Dreyfus
ügy újabb fordulatáról, Munkácsy Mihály álla-
potáról, a Petõfi-társaság felhívásáról, hogy mire
pályázzanak a fiatal költõk, a csehországi zavar-
gásokról, a bécsi diáktüntetésrõl.

És Halason?
Októberben felépült a Kaszinó új háza a

Kossuth utcában, a polgári Olvasókör szép ter-
me, Kolozsvári Kiss Sándor és Vári Szabó Ist-
ván magánháza is elkészült, s ezek »hozzájárul-
tak ahhoz, hogy Halas külseje mind városiasabb
színt öltsön«.

A Jótékony Nõegylet által október 30-án ren-
dezett hangversenyen magyar népdalokat játszot-
tak cimbalmon, és Siebel dalát Gounod Faust
címû operájából. November 3-án a helyi színtár-
sulat Strauss Cigánybáróját mutatta be.

Az 1880-as években a polgárosodó városok-
ban egymás után alakultak meg a különbözõ
körök, egyletek. Ezek egyik formája volt az ol-
vasókör, az olvasó népkör is, hiszen a kulturális
kormányzat 1876-ban felhívta a vármegyék fi-
gyelmét az olvasókörök alapításának fontossá-




