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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.
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Ugyanakkor megvetették a szakmai munka alap-
jait is, pl. megkezdõdött a helyismereti állomány
anyagának gyarapítása, elkészültek az elsõ sta-
tisztikák a legkedveltebb könyvekrõl (tanulságos,
hogy Petõfi, Mikszáth és Veres Péter vezette a
listát). És ehhez az elsõ korszakhoz fûzõdik a
névválasztás is, 1955. április 11-én, a költõ szü-
letésének ötvenedik évfordulóján vette föl az in-
tézmény József Attila nevét. A második periódus
a Folytatás és újrakezdés (1957–1964) meglehe-
tõsen dialektikus hangzású címét viseli, valójá-
ban azt a korszakot jelzi, amelynek határait a
forradalom utáni megtorlás és az új, modern épü-
letbe történõ beköltözés jelöli ki. A harmadik
korszak, logikusan Az új könyvtárban (1964–

1969) elnevezést viseli. Az 1964. szeptember 5-
én, a bányásznapon átadott új épületben kapott

méltó elhelyezést a könyvtár,
amely az igényes munkavégzés-
hez alkalmas körülményeket biz-
tosított, illetve lehetõvé tette, hogy
a könyvtár a megye szellemi éle-
tének egyik központja, sajátos
kulturális funkcióinak (könyv- és
lapkiadás, kulturális rendezvé-
nyek, kiállítások, irodalmi estek
stb.). bázisa lehessen. A Legen-

dás évtized (1970–1979) a ’70-es
évekre esett, ekkorra érett be a ko-
rábbi két évtized megannyi erõfe-
szítésének gyümölcse: a könyvtár
valóságos katalizátora lett az ol-
vasótábori és klubmozgalomnak,
részt vett a nemzeti kisebbségek
könyvtári ellátásában, fontos bib-
liográfiai kiadványok, repertóriu-
mok készültek itt. A rendszervál-
tozásig eltelõ idõszak – nemkü-
lönben dialektikus szemléletet tük-
rözõ Gondok és remények (1980–

1989) címmel – kereteit az igaz-
gatóváltások jelölik ki. 1982-ben
vonult nyugalomba a könyvtár
alapító igazgatója, Horváth Géza,

és 1990-ig vezette az intézményt
Koger Géza, akitõl a legújabb
korszak – A rendszerváltozás után

(1990–2002) – elején dr. Monos-

tori Imre vette át az igazgatói tisz-
tet, megtartva korábbi munkakö-
rét, az Új Forrás fõszerkesztõsé-

gét is. A legutóbbi korszak sajátos dialektikáját
az jelentette, hogy a piacgazdaságra való áttérés
mindenütt tapasztalható nehézségei a József Atti-
la Megyei Könyvtárban is éreztették hatásukat.
Ám a gazdálkodás nehézségeit, az emelkedõ
könyvárakat, az inflációt kiegyensúlyozta az ún.
„humán erõforrás” minõsége, vagyis a könyvtá-
rosok fölkészültsége, áldozatos munkája és a szá-
mítástechnika alkalmazása.

Takács Anna mindvégig nagyon szabályos
arányokat alakított ki könyve megírásakor: mind
a hat korszak fejezeteiben egyformán figyel a
konstans mutatók (mint az olvasók száma, a
könyvállomány és a forgalom mutatója, a beszer-
zési keret összege stb.) idõszerû alakulására,
ugyanakkor kiemeli, részletezi az adott periódus
meghatározó – ha tetszik, névadó – trendjeit, az
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újításokat, a friss kezdeményezéseket. Ezeken felül
valamennyi fejezetben számba veszi a könyvtár
elismerést aratott kiadványait, a helyismereti te-
vékenység aktuális eredményeit, az emlékezetes
rendezvényeket, a módszertani munka fejlemé-
nyeit, a könyvtáros kollektíva összetételének ala-
kulását, a jellemzõ statisztikai adatokat stb., ol-
vasmányosan beszéli el a megyei könyvtár törté-
netét, meg nem feledkezve az érdekes epizódok-
ról, anekdotákról, a sokat mondó apróságokról.
Rendre jellemzi a három igazgató egymásétól
eléggé eltérõ munkastílusát, a helytörténeti, a bib-
liográfiai, a kiadványszerkesztõi munka eredmé-
nyeit, az újító elgondolásokat stb. Legalább ilyen
figyelemkeltõ a kötet illusztrációs anyaga: az ar-
chív fotók és a dokumentummásolatok valóságo-
san korjellemzõ lenyomatok, hiszen látványosan
sokatmondó pl. az 1952-es hatnapos könyvtáros
tanfolyam résztvevõinek csoportképe, a ’60-as
évek építészeti és formatervezési elgondolásait
magán viselõ új könyvtárépület homlokzata vagy
számos enteriõrje, a fontos kiadványok borítói-
nak grafikája vagy éppen a Mikulás-ünnepség egy
pillanatképe, netán a megyei szervekkel folytatott
levelezés dokumentációja.

A gazdagon illusztrált krónikás fejezeteket
követõ függelék sok forrásértékû információt tar-
talmaz. Itt található a fõrész megírásához fölhasz-
nált Források listája, amely az országos és a helyi
sajtó, valamint a könyvtári szaksajtó gondos átta-
nulmányozására utal, és nemkülönben gazdag a
Felhasznált irodalom jegyzéke. Külön függelék-
fejezetet képez A József Attila Megyei Könyvtár

kiadványai (1953–2001) címû bibliográfiai össze-
állítás, amely tartalmazza a könyvtár gondozásá-
ban kiadott periodikumokat (Könyvtári Híradó,

Komárom Megyei Könyvtáros, A Mi Újságunk,

Téka/Téma, Új Forrás stb.) éppen úgy, mint az
egyedi kiadványokat, a repertóriumokat, bibliog-
ráfiákat, forráskiadványokat, módszertani munká-
kat, antológiákat, helyismereti köteteket, szépiro-
dalmi alkotásokat – a gyûjteményes köteteket
mindenkor analitikusan föltárva. Olyan szerzõk
munkái láttak napvilágot ezek sorában, mint
Csokits János, Faludi Ádám, Holló András,

Sárándi József versei, Olasz Sándor, Tüskés Ti-

bor, Vekerdi László, Wehner Tibor tanulmányai,
esszéi. Tehát az egyetemes magyar irodalom lép-
tékével is mérhetõ munkát végzõ könyvtár histó-
riai tablója is kibontakozik a mindvégig éber fi-
gyelemre késztetett olvasó szeme elõtt.

Takács Anna kismonográfiája a tipikus és sa-
játos jegyeket fölmutató könyvtár történetének hû
és csakugyan dialektikus szemléletû tükre. A
kezdet több mint tipikus: a szocialista bányászvá-
ros maroknyi könyvtáros kollektívája elkezdi a
maga áldozatos népmûvelõi, olvasóvá agitáló,
könyvterjesztõ munkáját; az ezredfordulón pedig
– az immár teljesen új arculatú Tatabányán – egy
országos hírû, széleskörûen elismert szellemi,
mûvelõdési centrum dolgozik. Errõl szól tehát az
adatokban gazdag, dokumentumértékûen illuszt-
rált és fölöttébb olvasmányos kötet.

M.L.M.

Takács Anna: A József Attila Megyei
Könyvtár ötven éve 1952–2002. Tatabánya,
2002. JAMK, 212 p.

Az Egyetemi Könyvtár
földrajzi gyûjteményének
térképmetszeteibõl


