
Érdemes lenne egyszer megírni a hazai helyismereti-helytörténeti bibliográfiai tevékenység történetét. Ebben az összegzésben bizonyára tetemes részt, netán külön fejezetet foglalna el Takács Miklós, tágabban az általa létrehozott és irányított szombathelyi bibliográfiai műhely munkássága. Talán vannak még, akik emlékeznek rá, hogy annak idején, éppen harminc évvel ezelőtt Takács Miklós írta az első érdemi, a részletekre is kitérő módszertani tájékoztatót a helyismereti gyűjtemények kezeléséről és a helyismereti bibliográfiai munkáról.1 Elsősorban saját tapasztalatait rögzítette, és már akkor kiemelte azt az alapelvet, amelyet a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban a gyakorlatban meg is valósított, nevezetesen az állományépítés és a helyismereti feltárás szerves egységét. Sűrűn forgatott füzete számos fiatal könyvtáros számára hosszú ideig útmutatóul szolgált. Sok-sok általánosítható, máshol is hasznosítható módszertani elgondolás, megoldás található az általa, illetve a munkatársai által összeállított, szerkesztett bibliográfiai kiadványokban, egyebek között a több mint három évtizede indított Vas megye irodalma c. kurrens sorozatban is.A szombathélyi műhely legújabb terméke, Takács Miklós legújabb alkotása méltó folytatása, kiteljesítése, mintegy szintézise az eddigi eredményeknek. Maga a terjedelmes kötet és benne a szerkesztő tanulmányszintű, gondolat- gazdag, töprengő bevezetője jelentékeny hozzájárulás a magyarországi helyismereti tevékenység, közelebbről a bibliográfiai irodalom fejlődéséhez. A kiváló összeállítás nemcsak méreteinél -  8089 számozott tételt tartalmaz - ,  ha
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nem tartalmi értékeinél fogva is kiérdemli különös figyelmünket; szinte kockázat nélkül megjósolható, hogy jó ideig mérce lesz a műfajában. Noha a szerkesztő7 hangsúlyozza, hogy a bibliográfia „ nem szigorúan és nem kizáróla- 
gosan tudományos jellegű’ , a mentegetőzés felesleges: a könyv igenis jelentős tudományos teljesítmény, megkerülhetetlen eszköz a város történetének tanulmányozásakor. Éppen ezért méltányos, ha megemlítjük az anyaggyűjtésben közreműködő könyvtárosok nevét is: Horváthné Kupi Ildikó, Nagy 
Éva, Pethő Gyula, Zsámpámé Szalay Mária.Nagyon rokonszenves -  ha úgy tetszik: példaadó -  a kiadás közvetlen indítéka. Mind Wagner András polgármester előszavából, mind a szerkesztő bevezetéséből kiolvasható, hogy a szombathelyiek a bibliográfia közzétételét azért szorgalmazták, mert tervezik egy nagy, átfogó igényű várostörténeti összefoglalás megírását. A címjegyzék voltaképpen ennek egyik előmunkálata, „hiszen a megíratandó monográfia egyik fontos pillére a feltárt és rendsze
rezett irodalom.’0 Vagyis a bibliográfia olyan stádiumban készült el, került a nyilvánosság elé, amikor még valóban segíthetnek vele a kutatóknak, a leendő szerzőknek. Tehát a nálunk elég gyakran követett, bár helytelen sorrendtől -  előbb a monográfia, aztán a bibliográfia -  előnyösen tértek el. Természetesen a kiadók számoltak a munka egyéb funkcióival is: az iskolai oktatónevelő folyamat előmozdítása, az idegenforgalmi igények és a lakossági érdeklődés kielégítése, a lokálpatrióta érzés elmélyítése stb. Döntően azonban kutatási segédletnek szánták. Ez figyelhető meg a lektorok kiválasztásában is, ahol szintén a lehető leghelyesebben jártak el: egy neves történészt, Bácskai 
Verái és a közismert bibliográfust, Csömör Tibori kérték fel a lektori teendők ellátására.Az összeállítás részletesebb ismertetésére, értékelésére többféle szempont kínálkozik; például összevethetnénk a mintának tekintett Budapest történeti bibliográfiával vagy Kertész Gyula egykori, ám ma is időszerű, a falu- és városbibliográfiák készítéséről szóló metodikai eszmefuttatásának4 elvárásaival, esetleg a bevezető gondolatmenetét követve mutathatnánk be a kötet tartalmát s az alkalmazott módszereket. Mindazonáltal indokolt lehet az általam választott megközelítés is, amely a felújított országos helyismereti konferenciákon elhangzottakból kiindulva a könyvtárosokat manapság leginkább foglalkoztató kérdésekre, pontosabban azok egy részére keresi a választ a szombathelyi kiadványban.Mostanában ismét fel-felbukkan a „helyismeret” és a „helytörténet” kategóriájának valamiféle szembeállítása. Bár Takács Miklós és munkatársai közvetlenül nem foglalnak állást e kérdésben -  a bibliográfia címében sincs jelző - ,  az összeállítás egésze, tematikai komplexitása azt bizonyítja, hogy a különbségeket előtérbe helyező fogalmi értelmezés a könyvtári, bibliográfiai gyakorlatban mesterkélt, mert nincs igazán objektív tartalma. (Közbevetőleg
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azért megjegyzendő: a megkülönböztetés akkor jogosult, ha a helytörténetet tudományos diszciplínaként, a történettudomány egyik vizsgálódási irányaként szemléljük.) A szombathelyi kiadvány is meggyőzően érzékelteti, hogy a lokális információk sorsa szintén magában hordozza a társadalmi mozgás lényegéből fakadó paradoxont: a mindenkori jelent, annak viszonyait ábrázoló, ismertető stb. dokumentumok, információk a közzététel (másként: a megtörténés, a keletkezés) pillanatában máris a múlt részévé, a múltról szóló dokumentummá, ismeretté válnak; a történetírás terminológiájával élve: helytörténeti forrás lesz belőlük. Mindebből következően másfajta kifejezéspár használata látszik itt helyénvalónak: a szinkron és a dia- kron közlemények, információk elválasztása, egymás mellé (és nem szembe!) állítása. A szombat- helyi könyvtárosok egyaránt feltárták -  időhatártól függetlenül -  az egyidejű vagy a közel egyidejű történésekről, állapotokról tájékoztató szinkron és az eseményekre, a múltbeli viszonyokra utólag, olykor jókora idő (netán több száz, ezer év távlatából) visszatekintő diakron közleményeket. Vagyis -  megint csak a történettudományi kategóriákat alkalmazva -  a történeti irodalom termékei (a feldolgozások, a forráspublikációk, sőt az elérhető kéziratos tanulmányok többsége) mellett számbavették az ún. forrásdokumentumokat (az egykorú jelentéseket, az iskolai értesítőket, a statisztikai és egyéb adattárakat, a hírlapcikkeket stb.). Különösen nagyra becsülendő az országos és a helyi napi- és hetilapok lokális jellegű írásainak regisztrálása; ezeknek ugyanis az újkori történet kutatásában kimagaslóan fontos szerepük van. Miután az újságcikk a levéltári irattal egyenértékű forrás, a hírlapi közleményeket is felsoroló bibliográfia az olyan levéltári segédlethez hasonlít, amely az egyes iratokig lemenően tájékoztatja a használót. A szombathelyiek által átnézett periodikumokról a kötet végén található lista nyújt felvilágosítást; ha jól számoltam, kereken háromszázhúsz cím olvasható itt. Talán

[K<a)MW8glmíf
mások is úgy vélik: jó lett volna, ha a lapok címe mellett feltüntetik az évkört is, amikor azok megjelentek.Takács Miklós és munkatársai mérlegelték a „teljesség vagy válogatás” dilemmáját is. Álláspontjuk kialakítását minden bizonnyal megkönnyítette, hogy a megyei könyvtárban évtizedek óta körültekintő', teljességre törekvő helyismereti gyarapító és feltáró munka folyik, az országszerte példaként emlegetett bibliográfiai kartotékban a város más köz- gyűjteményeiben és a fővárosi könyvtárakban fellelhető dokumentumokat is regisztrálták, mégpedig a cédulák túlnyomó többségében autopszia alapján. Erre a széles és szilárd bázisra támaszkodik a lokális bibliográfiák felépítménye, csúcsán a most megjelent összeállítással. Miként a bevezetésből is kiderül, Szombathelyről kb. huszonötezer tétel állt rendelkezésükre az anyaggyűjtés lezárásának időpontjában, 1996 legvégén. Ebből a roppant mennyiségből terjedelmi és tartalmi okokból szükségszerűen válogatni kellett, amit bátran megtehettek, mert a közölt nyolcezer bibliográfiai tétel mögött ott van a teljes címanyagot felölelő, immár számítógépes nyilvántartás. Vagyis a korábbi erőfeszítések jóvoltából sikerült érvényesíteniük egy sokat hangoztatott, de igencsak ritkán követett szerkesztési alapelvet: a megközelítően, relatíve teljes feltárás volt az alap, és ebből született meg a szó legnemesebb értelmében vett, valóban válogatott bibliográfia. A kihagyott leírások csaknem mindegyike hírlapi közleményről készült; Takács Miklós becslése szerint e hatalmas csoportnak alig egynegyede maradt meg a végleges változatban. Az egyes fejezeteket lapozgatva úgy tűnik, hogy főként a sűrűn isméüődő, ún. tömeges jelenségekről, eseményekről szóló cikkekkel -  pl. a bűnügyi és a sport- tudósításokkal -  bántak kemény kézzel.A szelekció szempontjairól egyébként a bevezetés beható, részletes ismertetést ad; mindennek ismétlése e helyen nem szükséges. Csak néhány, általánosnak mondható módszertani problémát villan
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tanék fel, illetve azok megoldását vázolom. A bibliográfia gyűjtőkörének kronológiai és földrajzi határait a lehető legtágabban húzták meg: a város teljes története (a régmúlttól napjainkig) és a mai település egész területe (tehát a hajdan hozzácsatolt községek mindegyike) bennefoglaltatik. A címjegyzékbe csak a helyi tartalommal bíró dokumentumokat vették fel, ideértve a helyi személyekre vagy más személyek helyi kötődésére vonatkozó válogatott irodalmat is. Ennélfogva következetesen kizárták azokat az ún. helyi kiadványokat és az ún. helyi szerzők azon alkotásait, amelyek lokális információkat nem közöltek. Már utaltam rá, hogy a nyomtatott műveken kívül a kéziratos feldolgozások (disszertációk, szakdolgozatok, pályamunkák stb.) nagyobbik hányada is helyet kapott az összeállításban, és mivel ezek nagyon gyakran hézagpótló információkat tartalmaznak, a bibliográfiában való szerepeltetésük sokban segítheti a bevezetésben megfogalmazott célok (kutatás, oktatás, ismeret- terjesztés stb. szolgálata) elérését.Minden város- és községbibliográfia szerkesztésénél felvetődik az a nehezen megoldható kérdés, hogy mi legyen az ún. országos és a megyei kiadványokban rejtőző, szétszórt lokális, azaz a településre vonatkozó információkkal. Takács Miklósék úgy döntöttek, hogy az egész országról szóló összefoglaló művek egy -  feltehetően nagyobbik -  részét mellőzik: általános lexikonok, adattárak, földrajzi, zoológiái, közlekedéstörténeti stb. szintézisek, okmánytárak, országos statisztikai összeírások, népszámlálási kötetek stb. Egy másik hányadukat viszont bevették: főleg a régebbi, XVIII-XIX. századi, ún. honismertető munkákkal Mátyás, Vályi 
András stb.) tettek kivételt, de olyan könyvekkel is, mint pl. Borovszky Samu: A honfoglalás története (Bp., 1894), Szádeczky Lajos: Iparfejlődés és czéhek 
története Magyarországon (Bp., 1913) vagy Csánki 
Dezső történeti földrajza a Hunyadiak koráról. Erősen szelektáltak az ún. megyei kiadványok között is. A kiválasztott országos és megyei műveknél

igyekeztek pontosan kimutatni a helyi vonatkozásokat és a leírásokban jelölni a szóban forgó oldalszámokat.A bibliográfiai tételek a hagyományos módon, a régi szabvány szellemében készültek. Azért itt is vannak olyan metodikai megfontolások, amelyekre célszerű kitérni. Mindenekelőtt azt kell hangsúlyozni, hogy csak az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges adatokat közlik, vagyis -  a szerkesztő szavaival -  a lehető legegyszerűbb leírást alkalmazták. Ennek ellenére a használó számára igen fontos kiegészítések is találhatók a tételekben: pl. a névjelek, álnevek feloldása, anonim művek szerzőinek megnevezése; utalás a képek jelenlétére; a poligráf művek analitikus feltárása; a jelesebb könyveknél az ismertetések jelzése; az annotációkban szükség esetén a tartalom pontosabb meghatározása vagy lés a nevek felsorolása. Talán nem terhelte volna túlságosan a terjedelmet, ha az újságközlemények lelőhelyadatai között a sorszám helyett (vagy mellett) az információs értékkel bíró dátumot is megadják. A hellyel való takarékosság okán a sorozatokat, vitákat egy tételbe tömörítették, akárcsak az iskolai értesítők, évkönyvek füzeteit, darabjait, gyakran hivatkoznak a hasonló vagy azonos tartalmú, de más lapokban napvilágot látott írásokra; nemigen szorul bővebb magyarázatra, hogy mindez minőségi előnyökkel is járt.Egy tematikailag átfogó és ilyen méretű összeállításnál kézenfekvő, hogy a címanyag elrendezése elsődlegesen témarendi. A Budapest történeti bibliográfia felosztását alapul véve a szerkesztő négy nagyobb részt alakított ki: a város leírása és története, gazdaság, társadalom, kultúra. Ezeken belül fejezetek, alfejezetek, majd csoportok különülnek el, azaz a tematikai tagolás elég mély, igazán nagy, áttekinthetetlen egységek nincsenek. A tartalom- jegyzék az alfejezetekkel bezárólag tükrözi a szerkezeti tagolódást, ezáltal a visszakeresés lényegesen egyszerűsödik. Az eligazodásban segítenek a csoportos keresztutalók, továbbá a tárgymutató is. A
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másodlagos rendező elv a fejezetek, alfejezetek és csoportok többségén belül az időrend, közelebbről a dokumentumok megjelenési (kéziratoknál: keletkezési) ideje. Szellemes e megoldás indoklása: 
„Ahogy a természetben, úgy a város életében is az 
időrend kérlelhetetlen sorrendje mutatja, hogy vala
mi megszületik (laktanya épül egyesület alakul 
karnevál szerveződik, új folyóirat indul stb.j, élni 
kezd, működik, növekszik, majd m egszűnik../0 Mivel a bibliográfia anyagának számottevő hányada szinkron közlemény, a kronológiai felsorolás igen szerencsés, mert így a tételek csoportosítása az élet természetes rendjét követi. Ezek után némileg meglepő, hogy bizonyos egységeknél ennek helyére a szerzők (vagy a címek) betűrendje került. Holott a természeti viszonyokról szóló vagy a város általános leírását nyújtó dokumentumok keletkezési idejének egymásutánja is hasznos ismereteket közöl: az érdeklődés, a kutatás alakulásáról, változásairól ad hírt.A város- és községbibliográfiák tematikai bontása mindig nehéz és kockázatos feladat, hiszen nincs olyan rendszer, amely általánosan alkalmazható lenne. Ezt igazolta az a felmérés is, amelyet két évvel ezelőtt végeztem negyvennyolc településtörténeti bibliográfiáról.6 A szombathelyi címjegyzékben szintén feltűnnek olyan ellentmondások, amelyeket egy másik szerkesztő egészen bizonyosan másként oldott volna fel: pl. a nevezetes középületek, köztük a templomok és a szobrok kiemelése az általános részbe, azaz elválasztása az építészeti vagy képzőművészeti fejezettől; vagy a járványoknak a természeti katasztrófák közötti szerepeltetése, azaz elkülönítése az egészségügytől; vagy a sportélet beosztása a kultúra alá. Persze az is biztos, hogy egy harmadik bibliográfus megint másféle kiutat keresett volna. Ugyanez a helyzet az egyes tételek besorolása körüli dilemmákkal, bizonytalanságokkal.A bibliográfia törzsanyagához két index társul. A névmutatóban együtt láthatók -  de tipográfiailag megkülönböztetve -  a szerzői és az ún. tárgyi

személynevek. Módszertani szempontból kétségkívül izgalmasabb a tárgy- és intézményi mutató. Ennek mélyreható elemzése mindenkinek ajánlható, aki helyismereti, közelebbről településbibliográfiát készít, szerkeszt. Most csak egy-két megjegyzést bocsátanék előre: az egyik fő törekvés az intézményi (vagy a szabvány definíciójával: a testületi) nevek egységesítése; utalnak a műfajokra, a lapok és a műalkotások címére; a tárgyszóalkotásnál mellőzték a hierarchiát (azaz nincsenek alá-és fölérende- lések), ami lehetővé teszi, hogy a kevésbé jártas olvasók is könnyen használhassák.Miután bibliográfiák esetében nagyon ritkán nyűik ilyesmire alkalom, okvedenül szólni kell a kötet vonzó, igen szép nyomdai kiviteléről. A tervező, 
Sellyéi Tamás Ottó ráérzett a műfaj lényegére: az elegáns szedéstükör, a finoman ívelt betűk, a mértéktartó címkiemelések, a tételszámok külön sorba állítása, a stflusos, régi nyomtatványok oldalait idéző kötéstábla, a fényképes illusztrációk és azok gondos elhelyezése nemcsak áttekinthetővé, köny- nyen kezelhetővé teszik az összeállítást, hanem általuk esztétikai élményhez is jutunk.Befejezésül nemigen mondható más, mint ami a kötetről megjelent többi ismertetésben olvasható és olvasható lesz: a magyarországi helyismereti bibliográfiai irodalom egyik kiemelkedő alkotását vehettük kézbe. Gazdag a metodikai hozadéka, rengeteg tanulsággal szolgál a jövőre nézve. Remélhetőleg mindazok, akik ezután fognak hozzá hasonló helyismereti bibliográfiák összeállításához, alaposan tanulmányozzák majd, és ha egyik-másik megoldásával esetleg nem is tudnak azonosulni, mindenképpen mérlegelik az ebben kínált alternatívát. A belső tartalmában példaértékű és külső megjelenítésében is reprezentatív bibliográfiának a hely- ismereti tevékenységen túlmutató jelentősége is van. Talán nem neheztel meg Tóth Gyula, ha kissé rendhagyó módon -  hiszen a recenzensek nemigen szokták egymást idézni -  kölcsönveszem az egyik, találó gondolatát. A könyv bemutatóján mondotta:
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A tudomány térképe kisenciklopédia a 
tudomány egészéről /  fószerk Schranz 
András , Iszerk. Szene Bélái -  (Bp.l : Ke- 
raban, 1995. -  199 p ül. ,2 5  cm

„a kötethez hasonló vállalkozások adják a könyvtárak létalapját és funkcióját a 
jövő információs társadalmában. ”7 Kevésbé tömören: a szombathelyi megyei könyvtár példát mutat, kínál arra, hogy a formálódó újfajta, a számítógépre és a hálózati összeköttetésekre alapozott könyvtári ellátó rendszerben milyen irányban is lehet keresni egy-egy önkormányzati vagy megyei könyvtár helyét, sajátos arculatát. A helyismereti feltáró, bibliográfiai tevékenység mindenképpen olyan feladat -  immár a legmagasabb szintű jogszabály, a törvény által kötelezően is előírva amelyet a könyvtár helyett aligha végez, végezhet el más. A szombathelyi kiadvány -  és őszintén hisszük: sok más korábbi és ezután megszülető társa -  hozzájárul a könyvtár, a könyvtárak társadalmi tekintélyének növeléséhez, kulturális rangjának emeléséhez is.

Bényei Miklós
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A tudomány „térképe”

Amikor én Vernét faltam, még Verne Gyulának hívták, és „Keraban, a vas- fejűdről is csak később derült ki, hogy tulajdonképpen a makacs, vagy konok Kerabanról van szó. Nem tudom, hogy a Keraban kiadónak van-e köze Jules Verne hőséhez, de kívánom, legyen nevéhez méltóan vasfejű abban, hogy olyan könyveket ad ki, mint az „A tudomány térképe” című kötete kézbe véve látszik. Ezt a könyvet ugyanis kézbe lehet venni, akár többször is, és még mindig nem esett szét. Ráadásul nem is fűzött, kartonált, paperback (vagy ahogy tetszik), hanem be van kötve, kemény kötéstáblája van, nem lesz
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