
beszédes adatot a rendelkezésre állásról. Ezt a
fejezetet olvasva egy nehezen értelmezhetõ kö-
vetkeztetés is elgondolkodtatott. Az integrált
rendszerek használata kapcsán azt olvashatjuk
a 90. oldalon, hogy „a szolgáltató könyvtár a
szolgáltatásával párhuzamosan a rendszert is
biztosítja a szolgáltatóhely számára”. Saját ta-
pasztalataim szerint még egyáltalán nem általá-
nos, hogy a szolgáltatóhelyek szoftvert hasz-
nálnának ügyvitelükre. Katalógusukat azonban
valóban egyre teljesebben szolgáltatják online
módon a szolgáltató központok, ahogy az elem-
zésben erre utalás is történik. Az utóvizsgálati
elemzésekbõl megtudható, hogy az elvégzett
szakfelügyeleti munka 70%-ban eredményes-
nek mondható, mert a feltárt hiányosságok igen
jelentõs részét felszámolták. Ezen örömteli
tényhez kapcsolódva ugyanakkor hiányérze-
tünk is támadhat. Vajon mi történt a maradék
30%-ban? Jó lett volna olvasni arról is, hogy
történtek-e és milyen intézkedések a miniszté-
rium részérõl az ismételten problémásként leírt
könyvtárak esetében. Sajnálom, hogy ilyen
esetleírásra nem került sor.

A tanulmányok után a kötet függelékében
mintákat olvashatunk az egy-egy területen
megvalósított vizsgálatok dokumentumaiból.

A kötetet minden szakmabelinek ajánlom
olvasásra. Úgy vélem, a közölt dolgozatok
nem csupán a vizsgálatokról, az egyes könyv-
tártípus-csoportok mûködésérõl, jelenlegi
eredményeirõl, problémáiról szólnak, hanem
képesek egységében láttatni a hazai könyvtár-
ügyet. Kiváló alapozás a távlatos feladatkijelö-
léshez, az elkerülhetetlen erõteljesebb koope-
ráció szükségességének megértéséhez. Végül,
egy nem lebecsülendõ érzületi üzenet: több
szerzõ egybehangzó véleménye megerõsíti,
hogy mennyire fontos a könyvtárak számára
autentikus véleményt kapni munkájukról, hogy
milyen nagy a kívülrõl jövõ minõsítés presz-
tízsértéke, következésképpen fenntartót moti-
váló ereje. ■

Arról, hogy Mák Ferenc a helytörténetírást 
tekinti a számára legfontosabb tudományterü-
letnek, már legalább tíz éve fogalmuk lehet
azoknak is, akik e tárgykörben közreadott elsõ
dolgozatait nem olvasták. Mák két részletes
összefoglaló tanulmányt tett közzé akkoriban a
nyolcvanas évek közepétõl – eredetileg kény-
szerbõl – helytörténeti kutatásokba kezdõ
Koncsol Lászlónak a közép-európai politikai
fordulatok után útjára indított Csallóközi Kis-
könyvtár címû sorozatáról. Mindkettõ 1998-
ban jelent meg; a terjedelmesebbik a pozsonyi
Kalligram folyóiratban (melynek kiadója máig
gondozza Koncsol sorozatát) – fõcíme: „Ki ha-
zája mûvelõdését elõmozdítja” –, a másik,
melynek fõcímébõl – A kishaza oltalma – logi-
kusan lehet következtetni Máknak az egész
szakterülethez való viszonyára, arra, hogy mek-
kora jelentõséget tulajdonít neki, a budapesti
Honismeretben. Az elsõ tanulmányban utalt ar-
ra, hogy az 1990-es évek kezdetétõl a magyar
kisebbségek körében egyre határozottabb a
múlt megismerésének, „a történelmi örökség

újbóli számbavételének és visszaperlésének”
szándéka. Azt, hogy ez valóban korigény, azzal
támasztotta alá, hogy „szinte egy idõben szök-
kent szárba a régió-, illetve a helytörténetírás 
a Felvidéken és a Délvidéken, Erdélyben és a
Muravidéken, Kárpátalján és a Drávaszögben”.
S mindegyik közösségnek „szinte hamvaiból
kell újjáélesztenie a történettudományt és a tör-
ténetírást, meg kell teremtenie a tudomány 
intézményes hátterét, [...] levéltárakat és
könyvtárakat kell részben felkutatnia, részben
újrateremtenie, szétszórt és töredezett részeibõl
újra egésszé formálnia”. Azt, hogy e feladat ta-
lán éppen Mák Ferenc szülõföldjén a legége-
tõbb, nyilván nem szükséges bizonygatni azok
elõtt, akik emlékeznek a széthulló Jugoszláviá-
ban elkövetett népirtásokra, akik legalább ké-
pen, filmen látták a szétlõtt templomokat vagy
az akkoriban több irányba – így Magyarország-
ra is – menekültek népvándorlásnyi áradatát.

Persze mifelénk egyre többen egyre keve-
sebb dologra emlékeznek a múltból; Mák mun-
kájának is részben ez a felismerés áll a hátteré-

A könyvtári szakfelügyeletrõl. Tájékozta-
tó a 2002–2008 közötti szakfelügyeleti
vizsgálatok eredményeirõl. 
Szerk.: Richlich Ilona. Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium. Kiad. a Könyvtári In-
tézet, 2009.)

„Az otthonkeresések kora" - bibliográfiai adatokkal

✒✒    Filep Tamás Gusztáv
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ben. Húsz éve kezdte gyûjteni a délvidéki ma-
gyarok településterületére vonatkozó történeti
és honismereti források adatait. Szemléletében
két szempont került egymás mellé: a kisebbsé-
gi közösség öntudatosításáé az egyik. Annak a
célnak az elõsegítése, hogy a saját történelmük
megismerését céltalan foglalkozásnak vélõ,
még ott lakó magyarok, illetve általában a ma-
gyarok, akikben igen erõs a hajlam, hogy le-
mondjanak az utódállamokhoz került területek
mûvelõdéstörténetének megismerésérõl – egy-
kori településterületeink közül a Délvidék ép-
pen az általunk legkevésbé ismertek közé tarto-
zik –, szellemi értelemben ismét birtokukba 
vegyék a tájat. A másik szempont a múltra vo-
natkozó ismeretek tudományos rendezéséé. 
A kettõ sok esetben kizárja egymást, s nemegy-
szer gyõz a közvetlen napi érdek a tudomány
fölött. Mák – noha a kötethez írt elõszavából s
más dolgozataiból is arra következtethetünk,
hogy személy szerint az elsõ közelítési módot
is jogosnak tartja – képletesen és fizikai mivol-
tában egyaránt súlyos munkájában mindvégig a
másodikat követi fõ irányelvként. Az elõ- és
utószón kívül – melyben a személyes indíttatás
indoklásán kívül a délvidéki helytörténetírás
majdnem két évszázadának (a XVIII. század
második harmadában mutatta föl elsõ eredmé-
nyeit, ragyogó, sok esetben a késõbb nyitó dél-
szláv tudományos életeket is inspiráló teljesít-
ményei fûzõdnek a XIX. századhoz, az
1918–1919-es megszállás viszont részben meg-
szüntette, illetve igen szûk határok közé szorí-
totta) alfejezetekre osztott, vázlatos története is
benne foglaltatik –, a fõleg korabeli nyomtatvá-
nyokból vett illusztrációkon, a vizsgált terület
településeirõl, földrajzi helyeirõl, az ott élõk
életformáiról, történelmi, közéleti személyisé-
gekrõl, politikusokról, tudósokról rendszerint a
XIX. században készült fekete-fehér vagy szí-
nes metszetekrõl, rajzokról, könyvcímlapokról
készült s a kiadvány esztétikai értékét növelõ
reprodukciókon kívül nincs is más a könyvé-
ben, mint adat és idézet. 

A bevezetõbõl vett passzus viszont az elsõ
szempontnak a szerzõ számára való fontosságát
is érthetõvé teszi: „A délvidéki magyar ember
mondhatja, hogy bántották, hogy az olykor ma
is rátörõ rémülete során még mindig a sarkában
ég a menekülés fájdalma – senki sem hisz neki.
Beszéljen apáink szótlanságáról és a hallgatag

nagyszülõk riadt tekintetérõl – kétkedve néznek
az arcába. De járná csak végig a messzirõl ide-
tévedt idegen a gazzal felvert vasútjainkat, ke-
resné csak a déli tájakra jellemzõ, bõven termõ
kerteket, kutatná csak a nyárillatú réteket és 
kaszálókat, próbálná meglesni a júniusi kérész-
rajzást – halott tájat fog találni mindenütt, gaz-
dátlan vidéket, ahol tényleg kutyatej virít az 
elhagyott gyárudvaron.” Analógiás alapon való-
színûsíthetõ, hogy az effajta képeket az olvasók
egy része az újrealizmussal vagy az egzisztenci-
alizmussal hozza összefüggésbe, ha német vagy
francia szerzõk mûveiben találkozik vele; ha pe-
dig magyarokéban, akkor legyint rá. A recen-
zens sem híve annak, hogy csak a folytonos 
vereséget, a terebélyesedõ hiányt tegyük szóvá
– már csak azért sem, mert ezzel közvetetten
magunk is a belenyugvást népszerûsítjük. De
mindent, ami volt s ami van, regisztrálnunk
kell. Nem csupán a bevezetõben vázolt mai
helyzetrõl hiányosak az ismereteink, hanem a
török idõk utáni újratelepítés koráról is, nem
beszélve a középkor emlékeirõl – holott egykor
szinte mindenrõl született máig föllapozható
forrásszöveg. Mák Ferenc, aki ismeri a bibliog-
ráfiájába fölvett irodalom teljességét, nem csak
magukat az adatokat (pontosabban: szerepeltet
néhány olyan kiadványt is, amelyhez nem fért
hozzá, de hivatkozásokból ismeri õket), mára
talán a legjobb ismerõje lett a hajdanvolt egész-
nek. Azt az idõszakot, amelyben mûvén dolgo-
zott, az elõszóban így nevezi: „az otthonkeresé-
sek kora”. Könyve tételeit böngészve (is)
Wilhelm Windelband strasbourgi rektori be-
szédének passzusa jut eszembe: „A tudomány-
nak [...] úgy kell eljárnia, ahogy Goethe tett 
késõi öregkorában: gyûjteni, fölhalmozni min-
dent, aminek csak birtokába juthat, örülve a
gondolatnak, hogy semmit sem mulaszt el ab-
ból, amit valamikor fölhasználhatna, s a biza-
lomnak, hogy a következõ nemzedékek munká-
ja, amennyiben a hagyomány külsõ véletlenei
nem befolyásolják, egy nagy rosta módjára a
használhatót megõrzi s a hasznavehetetlent el-
ejti.” Ez a most tárgyalt, részben csak látszólag
válogatott bibliográfiára is érvényes. 

Mák Ferenc nevét fõképp a volt Jugoszlávia
magyarságának irodalmi, eszmetörténeti vonat-
kozásairól (például egy a horvátországi magya-
rokról szóló összefoglaló tanulmányából), vala-
mint ugyanennek a területnek a helytörténeti
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kérdéseirõl írt tanulmányai révén ismerhetjük –
az utóbbi tárgykörben született néhány dolgo-
zatának adatait bibliográfiájába is fölvette. Az
Új magyar irodalmi lexikon még kritikusként
tartja számon, s mûvei közül csak az egyik esz-
székötetét adja meg. A vonatkozó lexikon-szó-
cikk szerint 1956-ban született Óbecsén, az 
újvidéki egyetemre járt, magyar szakra, 1970
és 1980 között tanár volt szülõvárosában, majd
újságíró az újvidéki Magyar Szónál, végül a
szabadkai városi könyvtár munkatársa. 1989-
tõl él Magyarországon, elõbb Kecskeméten,
ahol munkatársa volt a Forrásnak, majd a fõvá-
rosban, ahol a Határon Túli Magyarok Hivatalá-
ban dolgozott. A lexikon itt még jelen idõben
fogalmaz, mi már tudjuk, hogy a hivatal – nem
mintha munkáját szakszerûtlenül végezte volna,
éves összefoglaló jelentései ismeretei pontossá-
gáról tanúskodnak – a most regnáló kormányok
idején megszabadult tõle. Ennek, bármily fur-
csán hangzik is, volt tudományos hozadéka: 
továbbfolytathatta a cédulázást, végül befejez-
hette rég tervezett munkáját. Az utóbbi hóna-
pokban, Vajda Gábor alapító szerkesztõ halála
után, fõ- és felelõs szerkesztõje lett a délvidéki
magyarság közéleti folyóiratának, az Aracsnak,
mely arról a nevezetes pusztatemplomromról
kapta a nevét, amely körül minden elpusztult,
minden élet megszûnt a török idõkben, amely a
délvidéki magyar életet sokak szemében szim-
bolizálja, s amelynek irodalmát Mák szintén
szerepelteti munkájában.

A most végre kiadott könyv látszatra 7051 té-
telt tartalmaz (nem pusztán a helytörténetírásból;
a könyvben talán mindem történeti diszciplína
képviselve van). Valójában többet, egyrészt mert
a szerzõ, amint azt munkája „szépséghibájaként”
maga említi, egy helyütt elvétette a számozást,
ugyanakkor a nyomdai munkálatok elhúzódása
okán azonos szám alatt, a, b, c betûkkel kiegé-
szítve jelölésüket, egyre több újabb dokumentu-
mot is fölvett a bibliográfiába, másrészt azért,
mert az elsõ, Források címû részbe – alegységei:
Bibliográfiák; Repertóriumok; Helységnevek
forrása; helynévtárak; Forrásmunkák – besorolt
általános kiadványokat, a forrásmunkák közé so-
roltak kivételével, nem is számozta. Ebben az
egységben szerepelnek az általános történeti,
mûvelõdéstörténeti források is – Petrik Géza,
Szinnyei munkái, a „Hóman–Szekfû”, Csánki
Dezsõ alapmûve és még tucatnyi más. 

A második, Társadalomtörténet címû fõrész
a következõ egységekre tagolódik: Vármegyék
és a Magyar Korona csatolt déli területei; Táj-
történet; Néprajz; Történelem; Társnépek és
társnemzetek a Délvidéken; Egyháztörténet.
Ezek közül az elsõben a történelem  folyamán
végig fönnálltakon kívül az elpusztult, illetve a
nehezen azonosítható határok között fönnállt
déli vármegyék és egyéb közigazgatási egysé-
gek – Keve, Valkó vármegyék, Macsói Bánság
– irodalma is ott van, továbbá azoké, amelyek-
nek csak kis töredékei kerültek az elsõ világhá-
ború után létrehozott Jugoszláviához, illetve
amelyek nem tartoztak a Magyar Királysághoz,
csak a Magyar Birodalomhoz. Külön címszó-
ként szerepel például Fiume és Szlavónia/
Horvát-Szlavónország. A Tájtörténet címû rész-
ben olyan, jellegre, kiterjedésre eltérõ területek
kapnak külön címet, mint például Ada-Kaleh,
az Adria, Alduna, Alföld, Delibláti-homok-
puszta, a Duna és Tisza vagy például a török
idõk utáni újratelepítést követõen a terület arcu-
latát, kereskedelmét, s nyilván mezõgazdasági
teljesítõképességét is megváltoztató Ferenc-
csatorna, tehát azok az egységek, amelyeket a
felsorakoztatott tételek szerint valamiképpen 
a szakirodalom is elkülönít. A vasút címszó
nyilván a vasútépítés helytörténet-alakító, a vá-
rosok fontossági sorrendjének megváltoztatásá-
val új központokat kialakító s a terület etnikai
arculatát is megváltoztató szerepe miatt került a
könyv e részébe, de van itt Délvidék címszó is,
amely elméletileg a déli magyar településterü-
let nagy részét felöleli. Azt, hogy az átfedéseket
sikerült-e kiszûrni, pusztán a bibliográfiában
szereplõ címek alapján aligha tudja eldönteni
az olvasó. A recenzens azonban ennek garanci-
áját látja abban is, hogy a munka szakmai 
tanácsadójaként Pastyik László neve van föl-
tüntetve a könyvben, s abban is, hogy a több
tárgykör szempontjából is érdemleges munkák-
ra keresztutalások hívják föl a figyelmet. Tény,
hogy az említett Délvidék címszó alatt egész
könyvtárnyi, a kisebbségi tudományossághoz
tartozó cím szerepel: úgy látom, zömében itt
van – a történeti rész Vajdaság, a vajdasági (ju-
goszláviai magyarság) név alá soroltak mellett
– a kisebbségi közösség történetével, talán
többségében a két világháború közötti korsza-
kával foglalkozó általános szakirodalom.
(Nincs tér itt annak taglalására, hogy a Délvi-
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dék és a Vajdaság nevek használatából milyen
terminológiai problémák adódnak – e kérdé-
sekre magyarázatot kapunk részben az elõszó-
ból, részben az utóbbi fejezet elé kiemelt citá-
tumokból.)

A tájtörténet néprajzi alfejezete nincs tárgy-
körök között fölosztva, az ide besorolt anyag az
erdélyi és a felvidéki szakirodalomhoz viszo-
nyítva tételszám szerint szegényesnek tûnik föl.
A Történelem fõcímû egység látszólag önké-
nyes, ám valójában meghatározó témakörök
alapján tagolódik – itt is csak példákat említve:
Bukovinai székelyek, Emlékírók, 1848–1849,
Határõrvidék, Magyar Párt, Megtorlás/razzia. 
A társnépek közül az összefoglaló munkák után
alegységek jutnak a bunyevácoknak/sokácok-
nak, a horvátoknak, a németeknek (sváboknak),
a ruszinoknak, a szlovákoknak, s a leggazda-
gabb természetesen a szerbeknek; az egyes tele-
pülések kapcsán az adatokban vagy az eléjük 
kiemelt idézetekben gyakran találunk örmé-
nyekre, zsidókra, cigányokra vonatkozó utalá-
sokat. Az egyháztörténeti rész a néprajzihoz 
hasonlóan szintén osztatlan, egymás után követ-
keznek az egyes egyházakra, illetve felekeze-
tekre vonatkozó munkák.  

A bibliográfiának majdnem a felét teszi ki a
települések, pontosabban a helynevek szerint
csoportosított anyag: „Az eddig elvégzett mun-
kám nyomán világosan kirajzolódott a számom-
ra, hogy a település az a történelmi reália, léte-
zõ, értékelhetõ és leírható képzõdmény, amely
az idõk során maga köré szervezte az életet,
ezért a legfõbb rendszerteremtõ és rendszerszer-
vezõ erõvel bír.” E felosztásban a városok, fal-
vak mellett puszták, tanyák, tó, hegy, egykor
történelmi szerepet betöltött épületek – várak,
monostorok – maradványai, kegyhelyek is sze-
repelnek. Az e címszavak alatt sorakozó szöve-
gek, éppúgy, mint a második rész nagyobb egy-
ségei, néhány kivétellel két részbõl épülnek föl:
magukból a bibliográfiai tételekbõl, s elõttük a
szakirodalomból választott, a helység egykori
pontos statisztikai adatait rögzítõ vagy története
néhány fontos vonását, esetleg egy-egy sorsdön-
tõ eseményét elbeszélõ, a helyi lakosság erede-
tét vagy valamely jellegzetességét leíró citátum-
ból. Szerzõik „skálája” a statisztikus Fényes
Elektõl a klasszikus útleírások szerzõin – gróf
Hofmannsegg, gróf Teleki Domokos – a koráb-
ban ismeretlen nevû vallomástevõkig terjed. 

A közelmúlt „tájkutatói” közül Kalapis Zoltán-
tól származnak a talán leginformatívabb szöveg-
részek, a legérzékletesebbeket a délvidéki szép-
próza és esszéirodalom klasszikusától, Herceg
Jánostól választotta a bibliográfia összeállítója.
Ezekbõl a szemelvényekbõl a táj(ak), illetve
magyar közösségeik történetének ha nem is tel-
jes, kronologikus képe, de ezer színbõl összeál-
ló mozaikja épül ki. Van idézet a reneszánsz 
fõpapok koráról, a török idõkrõl, az újratelepí-
tésrõl, a szabadságharcról, a világháborúról, s
az 1944-es, a „felszabadítók” által elkövetett tö-
megmészárlásokról is. A bibliográfiai tételek
között pedig szép számmal akadunk olyanokra,
amelyek az utolsó, másfél évtizeddel korábbi
polgárháború helyi hatásaira utalnak.

A vizsgált források körét Mák Ferenc – nyil-
ván a teljesség igénye nélkül – kiterjesztette a
német és szláv, fõként persze délszláv anyagra is
– szemléletes példa erre, hogy a települések so-
rában például Apatinnál tucatnyi német mono-
gráfia mellett egyetlen magyar szerepel; nyilván
nem íródott több. Mák sok, az egykori Jugoszlá-
viához tartozó regionális központokra vonatkozó
forrás adatait is közli; ilyen központok például
Szeged és Temesvár. E városok teljes bibliográ-
fiája természetesen vaskos köteteket tenne ki,
ide nyilván az összefoglaló, a fontos helyi jel-
legzetességeket tárgyaló, illetve a régióra való
hatásokat rögzítõ könyvek és cikkek kerültek
be. Visszaállítva így az eredeti kapcsolatokat,
amelyeket a határok valóban mesterségesen
vágtak szét. Szintén korlátozott a magyar nyelv-
területhez sohasem tartozó települések forrásai-
nak föltüntetése – erre Zágráb a legjobb példa; a
város neve alatt mintegy alcímként föl van tün-
tetve: Zágrábi magyarok. Hadd hívjam föl a 
figyelmet egy olyan jelenségre is, amelyet az ol-
vasó – például a recenzens, elsõ közelítésben –
hiányosságnak fog(ott) föl: az Újvidékre és a
Szabadkára vonatkozó tételek aránytalanoknak
tûnnek – Szabadka javára. Ez az aránytalanság
azonban a valós állapotokat tükrözi: Szabadka
(hely)története összehasonlíthatatlanul földol-
gozottabb, mint Újvidéké, ráadásul az elõbbi-
nek már korábban is volt bibliográfiája, amely
lényegesen megkönnyítette a kutató munkáját. 

Mák Ferenc válogatott bibliográfiának neve-
zi könyvét. A területhez részlegesen vagy áttéte-
lesen kötõdõ címszavaknál valóban tudatos sze-
lekcióra következtethetünk, a „törzsterület” 
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vonatkozásában viszont Mák teljes gyûjtését
közreadta. Fölvette munkájába mindegyik,
1816–1817 és 2006 között megjelent, a témájá-
ba vágó s általa azonosított könyv adatait, mun-
kája végén pedig megtaláljuk a módszeresen
földolgozott harminc periodika listáját. Persze
más sajtótermékek közleményeit is földolgozta,
figyelmeztet viszont munkája hiányosságaira.
Nem szerepelnek nála a közgyûjteményekben
egyelõre hiába keresett iskolai évkönyvek és ka-
lendáriumok, és értelemszerûen nem dolgozhat-
ta föl a XX. századi magyar napilapokat. Ez
nem is egy embernek való feladat. Ha jól értem
erre utaló megjegyzését, a XIX. század hetvenes
és nyolcvanas éveitõl megjelenõ délvidéki heti-
és napilapok a tárgykörhöz tarozó közleménye-
inek összegyûjtését tekinti a következõ feladat-
nak. Nem tesz határozott ígéretet arra, hogy ezt
õ fogja elvégezni. De hogy részt fog venni 
benne, a recenzens bizonyosnak tartja. Nos,
mindezek következtében talán helyénvalóbb lett
volna a bibliográfiát „részleges”-nek nevezni,
válogatott helyett.   

Hadd szóljak még röviden az egyes címsza-
vakról. Alattuk általában két fõcsoportban – Mo-
nográfiák, illetve Cikkek, tanulmányok –, ábé-
cérendben követik egymást klasszikus szövegek
s adott esetben a legfrissebb hírlapi cikkek. Ott,
ahol sok tétel van egy-egy településrõl, tovább
osztódik az anyag, várostörténetre, mûvelõdési
hagyományokra, a település jeles személyisége-
irõl szóló vagy tõlük származó közleményekre.
Többszerzõs munkáknál, egy-egy fontosabb
egyéni tanulmánykötetnél cím (s ezáltal rend-
szerint téma) szerint is fölsoroltatnak az egyes
írások is. Mintegy „plusz szolgáltatásként” több
(nyilván a szerzõ által fontosabbnak ítélt) tétel-
nél ott szerepelnek a vonatkozó munkák kivál-
totta cikkeknek, hozzászólásoknak, a róluk írt
kritikáknak az adatai; a tárgy szempontjából kü-
lönösen fontos, elhunyt szerzõknél esetleg még
a nekrológok is – a recenzens erre Baranyai Jú-
lia nevénél figyelt föl. Még kéz-, illetve gépirat
is bekerült a bibliográfiába – ha hozzáférhetõ
(volt) valamely tudományos intézetben. (Így
utal Mák egy a Gyurcsány-kormány megszün-
tette Teleki László Alapítványnál õrzött,
Drávaszöggel kapcsolatos kéziratcsoportra –
nem tudom, mi lett ennek a sorsa a kisebbség-
kutatás e talán legfontosabb magyarországi in-
tézményének szétverése után – érdemes volna

próbát tenni, sikerült-e itthon elpusztítani azt,
ami a háborúból még megmaradt.) Sok olyan
cikk is felvétetett a bibliográfiába, amelynek
sem szerzõje, sem címe alapján nem következ-
tethetnénk a témájára, illetve a regionális kötõ-
déseire.

A monumentális munkából így, az elsõ át-
böngészés után – egy késõbbi, teljesebb kiadás-
ra is gondolva – két dolgot hiányol a recenzens.
A terjedelmes névmutató mellé elkélt volna egy
olyan helynévmutató, amely a kötetben szerep-
lõ összes névváltozatot tartalmazza, s hiányzik
egy olyan részletes, kihajtható térkép, ahol
minden név megtalálható, minden azonosítha-
tó. Nem lett volna hiábavaló a tényleg impo-
záns illusztrációk alatt föltüntetni a lelõhelyü-
ket is. A munka nyilván folytatható, szerepét
azonban így is be fogja tölteni. Annak, hogy öt-
ven év múlva az Országos Széchényi Könyvtár
szabadpolcáról levegyem ezt a könyvet, s ha
valamely adat kapcsán újabb kérdések jutnak
eszembe, kérdéseket tegyek föl az ideje jó ré-
szét szintén az említett objektumban töltõ,
újabb adatokra vadászó szerzõnek, legalább
négy feltételébõl háromnak a fönnállására –
hogy mûködjön és kutatókat fogadjon a könyv-
tár, továbbá hogy éljünk és tudományos munkát
végezzünk még – ma kevés esélyt látok. A ne-
gyedik feltétellel kapcsolatban – amely persze
csak az elsõvel együtt állhatna fönn – nincs ké-
tely bennem: Mák Ferenc munkája, ha lesz
nemzeti könyvtárunk, ott fog állni a polcon,
azok mellett a XIX. század második felében
rendkívüli alapossággal összeállított, jó érte-
lemben pozitivista – mert az adatszerû pontos-
ságot a tudományos „megoldással” nem össze-
keverõ – kiadványoknak, amelyekhez mindig
az elsõk között nyúlunk, ha a múltra vagyunk
kíváncsiak. ■
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Mák Ferenc: A délvidéki magyarság vá-
logatott történeti és honismereti bibliog-
ráfiája. Mely titulus alatt azt kell érteni,
hogy minden, a vidékre vonatkozó érteke-
zés, észre vétel, tzáfolat és igazítás közre
bocsáttatik. Forum Könyvkiadó – Vajda-
sági Magyar Mûvelõdési Intézet,
Újvidék–Zenta, 2008. 723 p. 


