
Könyvtári Figyelõ 2010/2 315

natkozó kérdést tartalmazza. Ezen kérdőív mellett a szerző közli 
azt a kérdőívet is, melyben a két Örkény-novellához, a két József 
Attila- és egy Pilinszky-vershez fűződő kérdések kaptak helyet. 
A kötetnek külön erényét képezik ezek a kérdőívek.
Kamarás István munkásságában, műveiben az olvasás- és vallás-
szociológia kérdései koherens egységben jelennek meg, befoga-
dás-vizsgálataival egyedülálló módon közelít az irodalomhoz. 
A most megjelent kötet is meggyőzi az olvasót Franz-Xaver 
Kaufmann állításának igazáról: vagyis hogy a művészet – ha a 
befogadó is úgy akarja vagy legalábbis nem akadályozza – segít 
leküzdeni a szorongást, a félelmet, képes összehozni közösségeket, 
kiemel a hétköznapok világából, vagyis segíti a káoszt értelmes 
kozmosszá alakítani.

Péterfi Rita

Egy Bényei Miklós-sorozat

A szerző történelem-könyvtár szakos diplomásként lett tájékoz-
tató könyvtáros,1 de a kiadványokban megtestesülő tájékoztató 
munkában sem tagadta meg soha végzettségét. Első jelentős pub-
likációja az 1970. év negyedszázados évfordulójához kapcsoló-
dott,2 de közben Eötvös József olvasmányait kutatta.3 Mindkét 
téma mind történészi, mind könyvtárosi – mondhatnám inkább: 
bibliográfusi – érdeklődését foglalkoztatta. Következő doku-
mentumkötetében Petőfi Sándor és Debrecen kapcsolatát tárta 
föl, miközben olyan jelentős tapasztalatot gyűjtött a könyvtárosi 
munkában, hogy megírta és 1974-ben megjelentette a könyvtá-
ros szakma számára akkor elemi fontosságú Helyismereti munka 
a „B” típusú könyvtárakban című módszertani útmutatóját, ami 
húsz év múltán teljesedett ki.4

E tematikus5 és oktatási témák mellett azonban a Hajdú-Bihar Me-
gyei Könyvtárban a helyismereti gyűjtés és közzététel minden te-
rületével foglalkoznia kellett. Ekkorra a helyismereti/helytörténeti 
tevékenység olyannyira megerősödött, hogy lehetővé vált az eddig 
megjelentek összegzése6 és a kurrensen kiadott művek regisztrá-
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lásának szükségessége. A jelen írásban szereplő 
Helyismereti művek. Hajdú-Bihar megye című 
sorozat első füzetét a megyei könyvtár 1976-ban 
adta ki 1975. tárgyévvel. E kiadvány a beveze-
tőjében így indokolja megjelenését: „Könyvtá-
runk 1975-ben adta ki a »Helyismereti művek. 
Ajánló jegyzék Hajdú-Bihar megye könyvtárai 
számára« c. bibliográfiát, amely a Hajdú-Bihar 
megyéről szóló fontosabb műveket sorolja fel 
földrajzi csoportosításban. Ennek megjelené-
se után vetődött fel a gondolat, hogy a továb-
biakban célszerű lenne a kiadványt évről-évre 
kiegészíteni az újonnan megjelent helyismereti 
művek jegyzékével.” Így is lett. Az első bibliog-
ráfia még rotaprintes házi sokszorosítással ké-
szült, 56 oldal terjedelemben 107 tételt közölve. 
Ám a földolgozott anyag, s így a terjedelem is 
egyre nőtt; az 1988. évi bibliográfia már a he-
lyi kiadványok jegyzékét is közölte; fejlődött a 
sokszorosítási technika, a kiadványok külleme; 
2002-től, bár a kiadó maradt, a név megválto-
zott: Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 
lett a kiadvány gazdája, míg a mostani kötetet a 
„megyei könyvtár és művelődési központ” meg-
bízásából a Pegazus Kiadó jelentette meg, és az 
Alföldi Nyomdában készült 2009-ben.
A mai magyar viszonyok között nemcsak az a 
valóban meglepő, hogy a jelen bibliográfia „a 
sorozat 34. kiadványa”, hanem az is, hogy e 
jegyzékek néhány évtől eltekintve a tárgyévet 
követő esztendőben már napvilágot láttak.
A bibliográfiák tartalma, szerkezete annyira be-
vált, hogy még a bevezető is azonos 1975-től, 
csak annyi változás történt, hogy 1988-tól helyet 
kaptak a kötetben a debreceni, később a hajdú-
bihari kiadók könyvei külön csoportosításban.
Bényei Miklós, a bibliográfiai sorozat minden 
darabjában a helyismereti tartalmú (ideértve 
a helyi személyiségekre vonatkozókat is), ter-
jesztésre szánt könyveket és füzeteket gyűjtötte/
gyűjti egybe a teljesség igényével, függetlenül a 
megjelenés helyétől, szükség szerint analizálva 
is tartalmukat. A helyi szerzők munkái közül a 
szépirodalom és az irodalomtudomány is a gyűj-
tőkörbe tartozik.
Az MSZ 3424/1-78. sz. leírási szabvány alap-

ján gondosan elkészített bibliográfiai tételeket 
e kiadvány is „tartalmi-logikai rendben” cso-
portosítva közli. A kilenc fő fejezet (Általános 
munkák; Történelem; Néprajz; Vallás, egyházak; 
Politika, publicisztika; Gazdasági élet, környe-
zetvédelem; Egészségügy, sport; Művelődés; 
Irodalom, nyelv) szükség szerint további alfeje-
zetekre oszlik, így biztosítva, hogy áttekinthető 
(10–20–25 tétel) maradjon egy-egy egységen 
belül. (E kötetben a 427 tétel 25 részben került 
fölsorolásra: ez átlagosan 17.) Egy-egy fejeze-
ten belül a tételek alfabetikus egymásutánjában 
sorjáznak. A Hajdú-bihari kiadók könyvei című 
fejezet viszont a kiadók nevének betűrendjé-
ben, ezen belül, pedig a könyvek címének be-
tűrendjében közli a több száz (esetünkben 586) 
tételes listát.
Az alapvető tárgyi föltárás mellett négy mutató 
segíti a tájékozódást: szerzői név-, földrajzi, ki-
adói és tárgymutató. A földrajzi mutató nemcsak 
a megye településneveit, hanem a bibliográfiá-
ban előforduló összes földrajzi nevet tartalmaz-
za, még a kiadói könyvjegyzék címeiben (pl. 
Horváth Róbert: Indiai feljegyzések; Benedek 
Elek: Kolozsvári bíró) előfordulókat is. A köny-
nyebb használhatóság végett talán a „Debrecen” 
címszó tételszámait lehetett volna a tárgyi feje-
zetek címei szerint tagolni.
A szerző nagyon alapos közreadói mutatót ké-
szített, mert mint a bevezetőben is írta: „különös 
gondot fordítottunk a kiadó szerv, intézmény stb. 
feltüntetésére, hogy ezáltal is segítséget nyújt-
sunk az utólagos megrendeléshez.” Hasonló-
an alapos a tárgymutató is, mely tárgyszavak, 
személy- és intézménynevek segítségével teszi 
hozzáférhetővé a közölt dokumentumok tartalmi 
vonatkozásait.
A Helyismereti bibliográfia, Hajdú-Bihar me-
gye, 2007. című kiadvány kiérlelt munka, a so-
rozat Bényei Miklós életművének egyik jelentős 
része. Főhajtást érdemel az a szívósság, amellyel 
a Bibliográfiai Szekció 1990 és 1998 közötti el-
nöke negyedik évtizede szolgálja Hajdú-Bihar 
megye helyismereti-helytörténeti tájékoztatását, 
általánosságban pedig a bibliográfia és a helyis-
mereti munka elméletét.
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A szerző azonban nem lett hűtlen történészi hi-
vatásához sem: 2008-ban Kossuth Lajos és Deb-
recen című könyvéért akadémiai doktori címet 
kapott, akinek továbi eredményes oktatói, bib-
liográfusi és történészi munkálkodást kívánunk, 
és várjuk az újabb köteteket.

Gyuris György
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Monostori Imre: Könyvtárosként és egyébként

A tatabányai József Attila Megyeri Könyvtár kiadásában nemrégiben jelent meg  
Monostori Imre: Könyvtárosként és egyébként. Munkarajzok címû könyve. 

Monostori Imre, 1990-tôl 2009-ig állt a megyei könyvtár élén. Nyugdíjba vonulásakor  
munkásságát Szinnyei József-díjjal ismerte a szakma. Személyét nemcsak könyvtárosként,  

hanem az Új Forrás c. irodalmi folyóirat fôszerkesztôjeként, irodalomkritikusként  
és irodalomtörténészként (a Németh László életmû jeles kutatójaként) is ismerhetjük. 

Könyvének májusi bemutatójára készült meghívóból idézzük a szerzô szavait könyvének  
cím- és témaválasztásáról: „1999-ben – a folyóirat 30 éves jubileumára – jelent meg  

Az Új Forrás vonzásában címû könyvem, melynek lapjain a címben jelzett témát  
a folyóirattörténet-írás, illetôleg a ’dokumentum-memoár’ eszközeivel igyekeztem  

kibontani. Mostani kötetem bizonyos értelemben folytatás: könyvtárosi,  
könyvtárigazgatói pályafutásom idôszakából gyûjt egybe  

(különbözô mûfajú és hangnemû) ’munkarajzokat’, hozzászólásokat  
egy fôleg magammal folytatott – képzelt diskurzus kereteiben.

A könyv címében az ’egyébként’ kitérô azt jelenti, hogy az utóbbi két évtizedben  
nemcsak megyei könyvtár-igazgatóként volt szerencsém mûködni, de egyéb  

’közfeladatokat’ is elláttam. Ezekhez – mindegyikhez   éppoly megfelelési kényszerrel  
kötôdtem, mint kenyéradó szakmámhoz, a könyvtárossághoz.” 

(Lapunk következô számában ismertetjük a kötetet. – A szerk.)


