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sok és az ember társadalmi beépítettségét egé-
szében tanulmányozni akaró organikus szemlé-
letmód között.

A sokáig méltánytalanul mellõzött helleri élet-
mû legfontosabb írásai így már újabbkori kiadás-
ban is hozzáférhetõk. 1988-ban tört meg elõször
a második világháború utáni hallgatás kétkötetes
Közgazdaságtanának reprint kiadásával. 2001-
ben a Magyar Közgazdasági Klasszikusok soro-
zatban napvilágot látott a magnum opus, az 1943-
ban megjelent A közgazdasági elmélet története
címû grandiózus tematikus összefoglalás. A cik-
kek, önálló tanulmányok azonban Heller élet-
mûvében jelentõs szerepet töltenek be, a mai
olvasó számára még elevenebben hozzák vissza
a kor nagy elméleti vívódásait, mint a nagy össze-
foglaló munkák. Az 1906 és 1946 között szüle-
tett írások a kor, mi több, a közgazdaságtan
másfél évszázada elméleti fejleményeinek meg-
értéséhez (érték-, konjunktúra-, hitelelmélet, a
közgazdaságtan és a gazdaságpolitika kapcsola-
ta, a statikus és dinamikus közelítés szerepe stb.)
hiteles fogódzókat nyújtanak. A kortárs Navratil
Ákossal csak egyetérthetünk: „Heller tudása
imponáló, jólesõ. Aki ennyit ismer, annak az
olvasó elhiszi és el is hiheti, hogy sem fölösle-
geset, sem lehetetlent nem tanít.”

A kötet szövegeit Madarász Aladár válogat-
ta, értõ bevezetõ tanulmányában felveti azt az
izgalmas kérdést is: lehet-e sikeresen ötvözni a
nemzetközi tudományosság adaptálását és az
eredetiség igényét.

Bekker Zsuzsa

„…segédeszköz és
információs forrás lehet…”

Maros megye retrospektív
helyismereti könyvészete
Érdekes és figyelemre méltó kísérlet tanúi lehe-
tünk: a marosvásárhelyi Biblioteca Judeteana
Mures (Maros Megyei Könyvtár) pár hónappal
ezelõtt, még 2005-ös impresszummal közreadta
a saját állományában fellelhetõ és 1944 elõtt
nyomtatott, lokális jellegû önálló kiadványok
címjegyzékét és a hozzá kapcsolódó, folyamatos
oldalszámozással ellátott mutató kötetet.

Két tapasztalt könyvtáros, a magyarországi
szakmai berkekben személyesen is jól ismert
Fülöp Mária (aki jó néhány bibliográfiával gya-
rapította már a helyismereti irodalmat) és a ko-
rábban inkább a katalógusépítés, a formai és
tartalmi feltárás terén jeleskedõ Ferencz Klára
szánta rá magát, hogy nyugdíjas éveiket cselek-
võen hasznosítva egykori munkahelyük gazdag
anyagából megpróbálják kiszemelni a helyi vo-
natkozású mûveket. Hármas cél vezérelte õket.
Alighanem az érzelmi indíték lehetett a legerõ-
sebb, mert a korrekt bevezetõ sorai ezt hangsú-
lyozzák: „Szeretjük a tájat, ami körülvesz, a
szülõföldünket, a helyet, ahol élünk, dolgozunk,
s ahol talán pihenni fogjunk (vagy már örökre
pihennek hozzátartozóink, szeretteink).” Egyút-
tal segíteni kívánták a könyvtári tájékoztató te-
vékenységet, megkönnyíteni a megye, az ottani
települések múltja és jelene iránt érdeklõdõk
felvilágosítását, eligazítását. S természetesen
gondoltak a tudományos kutatókra, fõként a
helytörténet-írás mûvelõire. Dicséretes törekvé-
süket támogatta az intézmény vezetése, kollektí-
vája; a most ismertetett könyvhöz az igazgató,
Dimitrie Poptamas írt rövid, ám lényegre törõ
elõszót. Ebbõl derül ki, hogy a két kolléganõ hat
esztendõ alatt mintegy százezer példányt (ezek
között számtalan több kötetre rúgó munkát) vett
kézbe, nézett át, és kereste meg azokban a Ma-
ros megyei adatokat. Aki valaha is készített ha-
sonló bibliográfiát, messzemenõen tudja méltá-
nyolni ezt az erõfeszítést, ezt a kivételes teljesít-
ményt.

A Bibliografii Muresene címû sorozat hete-
dik darabjaként napvilágot látott opus számos
módszertani tanulsággal szolgálhat, megoldásai-
nak egy része igencsak elgondolkodtató, bizo-
nyos esetekben viszont vitatható. Miként az al-
címében – Szerzõk, kiadványok, helyi vonatko-
zások, 1944-ig megjelent könyvek – olvasható, a
két összeállító a helyismereti jelzõt tágan értel-
mezte. Kiindulva a mai közigazgatási határok-
ból, mindenekelõtt a Maros megyében kiadott
(esetleg csak nyomtatott) könyveket vették szám-
ba. A helyi szerzõk önállóan megjelent mûveit
szintén igyekeztek feltárni; a minõsítésnél há-
rom tényt (együtt, illetve vagylagosan) mérle-
geltek: az illetõ a megyében, annak valamelyik
településén született, élt, alkotott. A harmadik
csoportot – attól függetlenül, hogy hol mûködött
a kiadójuk, illetve hol élt a szerzõjük – a helyi
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tartalmú kötetek alkotják, ideértve a helyi sze-
mélyiségekre vonatkozó anyagot is. A történel-
mi, földrajzi és demográfiai körülmények foly-
tán jórészt magyar, román és német nyelvû iro-
dalmat forgattak, de más nyelven közrebocsátott
dokumentumokat is szükségszerûen átlapoztak.
Miután átfogó, tartalmilag komplex segédletre
gondoltak, semmiféle tematikai megszorítást nem
alkalmaztak. S a korszerû felfogáshoz igazodva,
a válogatásnál mellõzték az ideológiai szempon-
tot is. A végeredmény 4141 számozott tétel,
feltehetõen közel ennyi utaló, továbbá négy be-
tûrendes mutató: a nevekrõl (ideértve a testületi
szerzõket is), a címekrõl, a tárgyszavakról (itt a
testületekrõl és a földrajzi egységekrõl is) és a
kiadókról, nyomdákról (a helységnevek szerint
csoportosítva).

Bármennyire gazdag az elõttünk fekvõ adat-
tár, magától értetõdõen hézagos, hiszen – mint
ahogy ezt a kiadó az elõszóban és Fülöp Mária
a bevezetõben világosan kifejtette – kizárólag egy
gyûjteményre, a marosvásárhelyi megyei könyvtár
állományára támaszkodik, abból merített. Még sze-
rencsésebb lett volna, ha ezt a kiadvány címében is
jelzik, például így: A Maros Megyei Könyvtár
retrospektív helyismereti könyvészete.

Hasonlóan Fülöp Mária korábbi bibliográfiá-
ihoz, a szerkezet az Egyetemes Tizedes Osztá-
lyozás jól bevált, könnyen áttekinthetõ rendsze-
rét követi, az egyes tételek végén feltüntetve a
szóba jöhetõ ETO-jelzeteket, a tárgyi átfedése-
ket pedig utalók hidalják át. (Legutóbb, 2002-
ben a Maros megye a könyvekben 1990–1990
címû jegyzék mutatott erre példát; az összeállí-
tásról a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2004. évi
elsõ számában hozott ismertetést.) Talán itt cél-
szerû szóvá tenni azt a problémát, amely hátrá-
nyosan befolyásolja a bibliográfia használatát: a
szerkezeten belül nem különülnek el egyértel-
mûen – még akkor sem, ha ez megállapítható,
kivitelezhetõ volna – az imént említett három
csoportba (helyi tartalom, helyi kiadvány, helyi
szerzõ írása) sorolható mûvek. Más természetû
gond, hogy a szépirodalom (82 osztály) kategó-
riájában nem választották el az irodalomtörténe-
ti, irodalomtudományi tanulmányokat és magu-
kat a szépirodalmi alkotásokat.

Komoly szakértelemrõl tanúskodik a tételek
megalkotása. A bibliográfiai leírások az auto-
pszián alapulnak, részletezõ, monografikus jel-
legûek, minden érdemleges információt tartal-

maznak. Fontos többlet (a kutatók igencsak há-
lásak lesznek érte), hogy a helyi szerzõknél,
amennyiben sikerült kinyomozni, márpedig na-
gyon sokszor sikerült, a születési és halálozási
évet is közlik. (Mellesleg ezt a két adatot a név-
mutatóba szintén kivetítették.) Mindazonáltal a
szerzõi nevek ismétlése egy-egy tételen belül
indokolatlan, mint ahogy felesleges (és a szab-
ványtól eltérõ) a doktori cím jelölése is. Rendkí-
vül nagy segítséget nyújt, hogy a könyvek jelen-
tékeny hányadánál analitikus leírást alkalmaznak,
így mutatva rá a részdokumentumokra vagy a
szórványinformációkra. Sajnálatos, hogy ez a
szándék nem érvényesül következetesen: példá-
ul elmaradt a részadatokra történõ utalás az 1., a
885., a 3133. tételben és a Magyar törvénytár
(Corpus Juris Hungarici) millenniumi kiadásá-
nak (1075–1093.) köteteinél.

Már szó esett arról, hogy a két könyvtáros a
helytörténeti kutatás igényeire is gondolt. Fülöp
Mária tájékoztató bevezetõjének végén abban
reménykedik, hogy bibliográfiájuk ösztönzõen
hathat Maros megye és Marosvásárhely (Târgu-
Mures) átfogó monográfiájának elõkészítésére és
megírására. Õ és társa, Ferencz Klára valóban
megtették, amit szûkebb környezetük, a helyi
tudományosság tõlük elvárhatott. Méltán és jo-
gos öntudattal fogalmazódhatnak meg a záró
sorok: „Azt igyekeztünk felszínre hozni és meg-
ismertetni megyénkrõl, amit a megye legnagyobb
állományú könyvtára õriz. Mivel az élet minden
területérõl tájékoztat, intézmények története, élet-
utak tükrözõdnek benne, segédeszköz és infor-
mációs forrás lehet mindazoknak, akik kutatják
múltunkat: történészeknek, helytörténészeknek, iro-
dalomtörténészeknek, családfa kutatóknak, és azok-
nak is, akik csak érdeklõdnek iránta. Hisszük, hogy
a múltnak tudása a jövõnek alapja…”

Mi, magyarországi könyvtárosok még egy ok
miatt kell, hogy nagy tisztelettel szóljunk errõl
az összeállításról. A határon túli magyarság kö-
rében született, születõ könyvészeteknek ugyan-
is felbecsülhetetlen értékû hozadéka, hogy újabb
és újabb információkkal járulnak hozzá a nem-
zeti önismeret gazdagodásához, újabb és újabb
adatokkal teszik teljesebbé a hungarika bibliog-
ráfiát. Köszönet érte. Éppen ezért szeretnénk arra
biztatni a két marosvásárhelyi kolléganõt, hogy
folytassák áldásos munkájukat. Szeretnénk hin-
ni, hogy a mûhelybõl még számos értékes alko-
tás kerül ki. Különösen kíváncsian várjuk Maros
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megye jeles személyiségeinek az igazgatói elõ-
szóban beígért életrajzi lexikonát.

Bényei Miklós
(Bibliografia locala retrospectiva a

Judetului Mures = Maros megye retros-
pektív helyismereti könyvészete :
Autori, aparitii editoriale, referinte
locale, carti editate pânâ în anul
1944 = Szerzõk, kiadványok, helyi vo-
natkozások, 1944-ig megjelent könyvek
/ Fülöp Mária, Ferencz Klára. – 1-2.
– Târgu Mures = Marosvásárhely :
Biblioteca Judeteana Mures = Maros Me-
gyei Könyvtár, 2005. – 862 p. –
(Bibliografii Muresene, 7.)

20 év könyve
Azt írja a szerkesztõ (nyelvhelyességi és stilisztikai
szempontból nem egészen makulátlan) elõszavában:
„A 20 év könyve nem évkönyv és nem emlékkönyv.
... a Békés Megyei Könyvtár könyvtárosai írták, és
arról szól, hogy az 1985-ben megnyitott új, könyvtári
célra emelt épületben miként végezték a könyvtárosok
a munkájukat.” Azt tehát tudjuk, tartalmilag mi nem, s
ránézvést pedig azt is még, hogy nem hagyományos
könyvrõl, hanem tokba rejtett, kis példányszámban
másolt, CD hordozójú, pdf formátumba szerkesztett
munkáról van szó.

A „kötetet” Gellért Mária Egy zenei könyvtáros
elõremenekülési tervei és felkészülés a digitális jövõre
címû írása nyitja. Ennek egyik képaláírása akár mottó-
ja is lehetne a zenei részlegnek: Optimizmusunk határ-

talan, akárcsak a könyvtár teraszán a kavicsok között
kinõtt petúniáé.

Benkóné Tóth Edit az állománygyarapítás, a gyûj-
teményszervezés és az ODR kapcsolatáról írt. Sum-
mázata a területnek: „Örök feladatunk az értékgyûjtés
és az értékközvetítés.”

Toldi Klára a számítógépes állományfeltárás gyöt-
relmeit és szépségeit osztja meg velünk.

Araczki Magdolna az olvasótermi tájékoztatásnak
a megyei könyvtár elmúlt 20 évében tapasztalt válto-
zásairól ad képet.

Lonovics Lászlóné írását olvasva kilépünk a könyv-
tár épületébõl, s a Békés megyei könyvtárhálózati mun-
kával ismerkedhetünk, esztendõnként kiemelve a leg-
jellemzõbb hálózati eseményeket.

Békés megyében sok nemzetiség él, pl. a hazai szlo-
vákság 50%-a, a hazai románság 70%-a Békés megyei
illetõségû, Battonyán található a legnagyobb szerb kö-
zösség. Az anyanyelvi könyvtári ellátás mellett szá-
mos programot is szervez a könyvtár  a megyében élõ
nemzetiségeknek. Lonovics Lászlóné írásában a szlo-
vák báziskönyvtártól a nemzetiségi ellátórendszerig
ível a történet.

Gaika Olga azt mutatja be, miként törõdik a könyv-
tár érzék- és mozgásszervi fogyatékos olvasóival.

Diósné  Csontos Julianna  Olvas-lak! Olvas-lak?
címû írásában a gyerekkönyvtár húsz évébõl szemez-
get. Ehhez Lázár Ervin gondolatát hívja segítségül:
„Abban reménykedem, hogy a mostani gyerekek, fel-
nõvén létrehoznak egy, a mainál lakhatóbb, szeretet-
reméltóbb Magyarországot.  Munkámmal ahhoz a ke-
véske segítséghez szeretnék hozzájárulni, amit ehhez a
feladathoz a mai felnõtt társadalomtól kapnak.”

Tóthné Kóti Hajnalka kalauzolásával az általános
tájékoztató és kölcsönzõ osztály munkájába tekinthe-
tünk be.

Vakulya Nándor vállalkozott arra, hogy a megyei
könyvtár informatikai fejlõdésének állomásain végig-
vezesse az olvasókat.

Vizsnyiczai Márta azt a fejlõdést mutatja be, amely-
ben a vállalkozói információs szolgálatból európai in-
formációs pont lett.

Kocsiné Burkus Vénusz egy könyvtárhasználati fel-
mérést elemez.

A Békés Megyei Könyvtár aktív részese, helyszíne
a megye irodalmi életének, mégpedig a könyvtárak
sorában ritkán elõforduló részlege, az irodalmi osztály
révén. Ennek munkájáról Elek Tibor számol be.

A megyei könyvtár 1985 és 2004 között megjelent
kiadványainak, a könyvtárról 1985 és 2005 közötti pub-
likált írásoknak a jegyzéke, végül pedig az 1985 és
2005 közötti könyvtári kronológia kivonatos jegyzéke
zárja az összeállítást.

„Nem évkönyv, nem emlékkönyv”, ám értékes
összegzése az elsõ, erre a célra tervezett modern köz-
épület falai között zajló munkának.

Fejõs László
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