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Helyismereti Mûvek
Hajdú-Bihar megye 2002

Az évente megjelenõ bibliográfiasor kötetei rend-
re a Hajdú-Biharban kiadott, illetve a megyérõl,
a megye településeirõl, kistájairól, helyismereti
monumentumairól szóló, nyomtatott formában
megjelenõ önálló kiadványokat regisztrálják. A
2002. évi kötet – hasonlóan az elõzõ évekéhez –
nagy témaölelésû bibliográfiai földolgozás, hiszen
a tradicionális helytörténeti, helyismereti tárgyú
köteteken túl számba veszi a szépirodalmi, kép-
zõmûvészeti, életrajzi kiadványokat, a politikai
tárgyú és publicisztikai könyveket, pontosabban
ezek megyei vonatkozásait. Azaz analitikus föltá-
rást is nyújt a Bényei Miklós összeállította bibli-
ográfia. Az anyaggyûjtés kiterjed a helyi kiad-
ványokra és a helyi szerzõk olyan munkáira is,
amelyekben hajdú-bihari vonatkozások találhatók.

A bibliográfiai leírások némileg rövidítettek
(cím, szerzõ vagy szerkesztõ, kiadási adatok, ter-

jedelem, ISBN vagy ISSN szám), de a címleírók
különös hangsúlyt fektetnek a kiadási adatok ki-
derítésére, pontos rögzítésére, ami jelentõsen nö-
veli, erõsíti a bibliográfia helyismereti értékét.
Nemkülönben fontos a sokszerzõs mûvek, az
antológiák, tanulmánykötetek, évkönyvek, intéz-
ményi értesítõk analitikus föltárása, így a szer-
kesztõ valósággal kiemeli az írások sokaságából
a hajdú-bihari vonatkozású publikációkat.

A kiadvány két fõ részbõl áll: a Címjegyzék-

bõl és a Mutatókból. Az elõbbi természetesen
tematikus beosztású (Általános mûvek; Történe-

lem; Néprajz; Vallás, egyházak; Politika, publi-

cisztika; Gazdasági élet; Egészségügy, sport;

Mûvelõdés; Irodalom, nyelv; Hajdú-bihari kiadók

könyvei), ahol a fejezeteken és az alfejezeteken
belül betûrendben sorakoznak a bibliográfiai téte-
lek. A Mutatók négy részbõl állnak: szerzõi, föld-
rajzi, kiadói és tárgymutatóból.

A mindösszesen 830 tételes összeállítás meg-
bízható áttekintést ad a helyismereti kutatások egy
lehetséges forráscsoportjáról, a 2002. évben meg-
jelent, nyomtatott formájú önálló kiadványokról.
Ezek sorában külön színfoltot jelentenek például
az iskolai évkönyvek, az egyetemi természettu-
dományi szakkiadványok vagy éppenséggel az
irodalomtörténeti munkák. Az utóbbiak között
olyan érdekességek találhatók – jelezvén egyben
a föltárás alaposságát is –, mint Kilián István A

piarista dráma és színjáték a XVII–XVIII. szá-

zadban címû kötete, amelynek néhány oldal ter-
jedelmû debreceni vonatkozásait a szerkesztõk
kiemelik. Ugyancsak tanulságos föllapozni a szép-
irodalom alfejezetét, ahol a debreceni klassziku-
sok (Csokonaitól Szabó Magdáig) mellett helyi
kortárs alkotók, pályakezdõk, fiatalok kötetei is
fölsoroltatnak. Bizonyára nem érdektelen rövid
szemlét tartani a különbözõ témacsoportok és
tudományterületek Hajdú-Biharra vonatkozó
2002. évi kiadványtermése fölött. A történelem
produktuma 34 kiadvány, a néprajzé és a vallásé
15-15, a közgazdaságé 22, míg a széles értelem-
ben vett mûvelõdésé (oktatás, tudományos élet,
közmûvelõdés, mûvészetek) 91 kiadvány, az iro-
dalom- és nyelvtudományé (a szépirodalommal
együtt) 86. Ebbõl a hevenyészett áttekintésbõl is
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kitetszik, hogy a helyismereti irodalom legna-
gyobb hányadát a humán tárgyú kötetek alkotják.
A Hajdú-bihari kiadók könyvei címû fejezetben a
kiadók nevének alfabetikus sorrendjében sorakoz-
nak a kötetek. (Vélhetõen helytakarékossággal
magyarázható az a tipográfiai hiba, hogy e feje-
zet betûi sokkal kisebbek az elõzõkénél.) Talán
nem érdektelen adat, hogy 2002-ben Hajdú-Bi-
har megyében 64 szervezet, alapítvány, intézmény
és kiadó összesen 512 önálló kiadványt bocsátott
közre. Köztük olyan ismert és produktív kiadók
mûködnek, mint az Aquila, a Csokonai, a Gold
Book, a Graph-Art Stúdió, a Hajja & Fiai vagy
a Kossuth Egyetemi Kiadó. A „bibliográfia lel-
ke”, a négy részes mutató apparátus gyors és
pontos visszakeresést tesz lehetõvé, akár a szer-
zõk, akár a földrajzi egységek, a kiadók, a tár-
gyak és tudományterületek felõl közelít a haszná-
ló a bibliográfia anyagához.

A Helyismereti mûvek. Hajdú-Bihar megye

2002 címû bibliográfiai összeállítás egyszerû szer-
kezetû, könnyen áttekinthetõ, több irányú kere-
sést lehetõvé tevõ, azaz jól tájékoztató kiadvány,
amely nélkülözhetetlen lesz azok számára, akik a
megye múltja és jelene iránt érdeklõdnek a jövõ-
ben. A dicséret után következzék a jámbor óhaj:
bár minden esztendõben tizenkilenc ilyen megyei
kiadványt vehetnénk kézbe.

Mezey László Miklós

Helyismereti mûvek. Hajdú-Bihar me-
gye 2002. Összeállította Bényei Mik-
lós. Debrecen, 2003. Méliusz Juhász
Péter Megyei Könyvtár, 141 p.

Kismonográfia
a Komárom-Esztergom
megyei könyvtár
fél évszázadáról

1952-ben a határszéli fekvésû és „klerikális fel-
legvárnak” minõsített Esztergom helyett Tatabá-
nya lett Komárom megye székhelye, és még eb-
ben az esztendõben megalakult a megyei könyv-
tár is. Persze a gyors város- és könyvtáralapítás-
nak voltak elõzményei: 1947-ben hozták létre
Bánhida, Alsógalla, Felsõgalla és a bányatelep
egyesítésével a várost, majd 1949-ben alapították
meg a Tatai Körzeti Könyvtárat (ebben az idõ-

ben még a tóparti kisváros is versenyben volt a
székváros rangjáért folyó vetélkedésben). A ne-
vezetes 1952. esztendõben fejezõdött be országo-
san a népkönyvtárak szervezése, és ugyanekkor
rendelkezett a Minisztertanács a megyei könyvtá-
rak alapításáról. Így kerülhetett sor 1952. augusz-
tus 17-én a tatabányai Népháztól kapott 250 négy-
zetméteres területen a Komárom Megyei Könyv-
tár ünnepélyes megnyitására. Ezzel vette kezdetét
az a fél évszázad, amelynek adatokban igen gaz-
dag, ugyanakkor olvasmányos krónikáját alkotta
meg Takács Anna.

A történeti elõzmények rövid áttekintése után
a szerzõ a könyvtár történelmét hat nagy kor-
szakra tagolva tárgyalja. (Periodizációjában – mint
látni fogjuk – sajátosan ötvözõdnek az intézmény-
történeti és a nagytörténelmi korfordulók.) A

megyei könyvtár elsõ évei (1952–1956) címû fe-
jezet voltaképp a status nascendi rekonstrukciója,
a „hõskor” fölelevenítése. Ekkoriban hat, népmû-
velõ, ismeretterjesztõ elszántsággal fölvértezett
könyvtáros 12 ezer kötettel a háta mögött, igen
szûkös körülmények között próbálta az olvasást
népszerûsíteni a megyében; hetente irodalmi fél-
órát szerkesztettek a helyi Bányász Rádióban vagy
Elõre címmel gyermeklapot állítottak össze.


