
Végül néhány szó Vásárhelyi Pál „magyarítási”  szándékáról. Bármennyire is dicsére
tes ez, hiszen az e téren valóban hemzsegő idegen — főként angol — kifejezések megfelelő, 
találó magyar szavakkal való felváltásának igazán ideje volna, ez a tevékenység itt mégsem 
járul hozzá a könyv könnyebb olvashatóságához, hiszen mindazok, akik más forrásokból 
szerezték meg a szerző által — kimondatlanul — feltételezett előismereteket, szükségkép
pen gondolkodóba esnek „adagolt és azonos idejű feldolgozásról”  olvasván. A terminoló
gia-alkotási tevékenység ugyanakkor — érthető okokból — korlátozott, s az angol eredetű 
vagy közvetítésű idegen „számítástechnikai”  nyelv így is uralja a megfogalmazást (a talán 
Jegszebb” alcím pl. így hangzik: „Szeriális, szekvenciális, random és direkt file-szerke- 
zet”).

Szeretnénk hinni, hogy Vásárhelyi Pál könyvének kiadása nem lezárása, éppen el
lenkezőleg: kezdete egy olyan folyamatnak, amelynek végcélja a tájékoztatásban, könyv
tárakban dolgozó szakemberek felvértezése — a szerző által kitűzött módon — a számuk
ra előbb-utóbb életbevágóan fontossá váló számítástechnikai ismeretekkel. A  könyv szinte 
minden fejezetéből külön könyv volna írható, s reméljük, hogy erre belátható időn belül 
sor is kerül. Addig azonban azt kell ajánlanunk, hogy a téma iránt — önként vagy szük
ségletből — érdeklődők forgassák minél többet Vásárhelyi Pál könyvét, ne rettenjenek 
vissza az első, második, sokadik érthetetlennek tűnő fejtegetéstől és megállapítástól, ha
nem -  ha kell, kínlódva is -  „fejtsék meg” és sajátítsák el. Megéri.

SÁRDY Péter

HALÁSZ László — NAGY Attila: Hatásvizsgálat könyvtárban II.
[Közread, az] OSzK KMK. BpJslPI. 1977.122 p.

A szerzőpáros kutatási jelentésének 2. része az azonos című első kötetnek* nem 
egyszerűen folytatása, hanem a téma továbbvitele, és az elért eredmények összegezése is. 
A mű sikerrel hidalta át azt a nehézséget, amit ugyanazon kutatási témának két különbö
ző időpontban való feldolgozása és megjelentetése okoz, mivel a második kötetben az el
ső és második vizsgálat adatai közötti v i s z o n y t  hangsúlyozták, tehát anélkül dol
gozták be a második kötetbe az elsőt, hogy ismétlésekbe, visszautalásokba bonyolódtak 
volna. Ez önmagában véve is nagyszerű módszertani teljesítmény.

A  valódi értéket azonban nem a mű módszere, hanem feldolgozott anyaga és célja 
hordozza. A könyvtárnak, mint intézménynek sok tudományos igényű vizsgálata ismert, 
de a könyvtárnak, mint személyiségformáló hatásnak vizsgálatát Halász László és Nagy 
Attila alapozta meg, nevüktől ez a kutatási irány immár elválaszthatatlan. Ez viszont 
együtt jár azzal, hogy mind a tudományos világ, mind az érdeklődők tábora tőlük kéri 
számon a teljes témakört, ami nem kétlépcsős, hanem s o k l é p c s  ő s  feladat.

*Az első kötet ismertetése a Könyvtári Figyelő 1977/2. számában jelent meg. (A  szerk.)
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A szombathelyi és veszprémi könyvtárban három hasonló demográfiai és szocioló
giai összetételű vizsgálati csoport körében 1972-ben és 1974-ben végzett felmérések sta
tisztikai összevetése a szerzőpáros számára rendkívül sok következtetés levonására nyújt 
lehetőséget, ám őket nem a következtetés, hanem maga az a d a t  foglalkoztatta az el
ső lépcsőben. Itt a kísérleti minták életkor, nem, iskolai végzettség, családi állapot, foglal
kozás, társadalmi aktivitás és a jövedelem szerint differenciáltak, s mivel a cél a könyvtár 
szubjektumra gyakorolt hatásának megismerése: maximálisan felhasználható — sőt fel
használandó -  minden műalkotás ízlés-, életpálya-, erkölcsformáló erejéről mondott szub
jektív vélemény. Az első lépcsőnél tehát a könyvtár csak a műalkotások tárháza, s a hatás- 
vizsgálat tulajdonképpen a m ű hatásának vizsgálata. A  kutató által tapasztalt jelensé
gek törvényszerűsége f ü g g e t l e n  maradt attól a rendszertől, melyben a jelenséget 
észlelte, hiszen a vizsgált alanyra akkor is hatna József Attila, ha vett, vagy baráttól ka
pott könyvből ismerkedne vele.

A második lépcsőben a vizsgálatot nemcsak azzal szorították meg, hogy a „könyv- 
tárbajárók” és „nem-könyvtárbajárók” kulturális potenciáját összevetették, hanem azzal 
is, hogy középpontba állították a könyvtárhasználat kvalitásának és kvantitásának hatás- 
vizsgálatát. Ezáltal a jelenség törvényszerűsége — azaz a mű személyiségformáló ereje — 
nem volt független attól a rendszertől, melyben a jelenség létrejött. Sőt, maga a rendszer 
vált volna meghatározóvá, amennyiben bebizonyosodik, hogy a könyvtárosi irányítással 
olvasó, a véletlen válogatást kiküszöbölő, határozott értékítéletet igénylő, szakmai köny
veket előnyben részesítő, önmaga tökéletesítése érdekében olvasó igényes személyiség ki
alakulásának egyik d ö n t ő  t é n y e z ő j e  a könyvtári hatás.

A szerzőpáros kutatása „legmeglepőbb eredményének” nevezi, hogy a könyvtárnak 
ezt a személyiségformálásra gyakorolt döntő hatását n e m  mutatták ki az adatok. Ho
lott ez egyáltalán nem meglepő egy kutatás kezdetén.

Ennek a kezdetnek eredményeit elemezve leglényegesebb „A  házikönyvtár, a 
könyvtárhasználat és az önállóság”  összefüggéseit bemutató szociológiai adatrendszer, 
mely szerint a könyvtári tagság, a könyvtárhasználat n e m  jelent ösztönzést a fokozott 
könyvvásárlásra, de a fokozott könyvtárlátogatás sem jelent ö n á l l ó  könyvtárhaszná
latot. A felmérés tehát a könyvtárhasználat területén igazolja a munkaszociológusok állí
tását, hogy igényeinkhez képest mindnyájan el vagyunk maradva a korszerű gondolkodás 
kérdésében. Éppen ezért a szerzőpáros elvégzi a „Szabadidő-tevékenységek”  vizsgálatát is, 
ahol az igény és igényesség kerül nagyító alá, elsősorban televízió, könyvtár- és múzeumlá
togatás viszonylatában. Az eredmény érdekessége, hogy az Én és a Többiek vonzódásai 
közötti fesztávolságban az Én vonzódik lényegesen erősebben mindahhoz, ami társadalmi
lag feltehetően kívánatosnak minősül, s a Többiek ahhoz, ami rontaná az Én igényes fo 
galmát.

A kutatásnak ezen a ponton a szakmán kívül a pszichológiára és filozófiára is szük
sége van, mivel a szakmai, társadalmi igényesség és az egyén t u d a t  i s z i n t j e  szo
rosan összefügg. A szerzőpáros úgy oldja meg a kérdést, hogy minden szociológiai kutatás 
azonos eszközét, a kérdőívet használja, ami által az „Emberközelben” c. egység adatköz
pontúsága mellett egyben embercentrikus is. Az intenzív interjúkban az objektív körül
mények (lakás, család, iskola), az idősík (múlt, jelen, jövő) és az érzelmi minősítés (pozi
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tív, negatív, semleges) összetett hármasegysége motiválja az igényszint kialakulását. A  
komplex vizsgálatnak ezen az embercentrikus részén válik nyilvánvalóvá, hogy a könyv
tár nemcsak közintézmény, hanem t á r s a d a l m i  j e l e n s é g  is, mely nemcsak fa
lai között érezteti hatását, hanem kívüle is — a társadalom igényeit kereső, hordozó és kie
légítő emberek által. Ezek az adatok egyszerűen igénylik a folytatást, a veszprémi és 
szombathelyi könyvtárakban végzett kutatásokat nyilván követnie kell a szegedi, debrece
ni, stb. könyvtárakban végzett kutatásoknak, a hasonló demográfiai és szociológiai cso
portokat pedig a különböző demográfiai és szociológiai csoportoknak, a két évet több 
évnek. Az új közművelődési törvénynek a könyvtár (és remélt hatása) olyan lényegi része, 
hogy megérdemli a könyvtár hatásvizgálatának h o s s z ú  távra és s z é l e s  körben 
végzett kutatását, amihez ez a mű olymódon a l a p ,  hogy egyben messzi távlatokat 
nyit meg.

KÁLM ÁN Mária

Az Új írás repertóriuma 1961-1973. (Összeáll. Kolozsné Kovács Gi
zella.) [Bp. 1977], NPI. 467 p.

Élő irodalmi folyóirataink közül már csak a Kortársnak és a Kritikának nincsen 
repertóriuma. Sőt, a Nagyvilágé után immár az Új írásnak is második ízben adják közre 
ezt a nélkülözhetetlen összefoglalóját, önként kínálkozik a hasonlóságok, a párhuzamok 
megállapítása: első ízben mindkét folyóiratnak az ötödik évfolyama után készült el a re
pertóriuma; az utóbbi kötet nem egyszerűen folytatása, hanem újabb feldolgozása az 
előbbinek; mindkét vállalkozás azonos szerkesztési alapelv (a személyek betűrendje) sze
rint készült; a személyek szerinti csoportosításból szükségszerűen következő két-három
szoros, helypazarló ismétlődéseket látva arra kell gondolnunk, hogy terjedelmi korlátáik 
nem igen voltak; és végül mindkét esetben az első (az ötéves) ciklus összeállítója vállal
kozott a második, a bővített változat elkészítésére.

Ám míg Körtés Júlia a Nagyvilág második repertóriumában kénytelen volt lemonda
ni a szerzőket nemzeti hovatartozás alapján csoportosító táblázata közléséről, addig az 
Új írás feldolgozója, Kolozsné Kovács Gizella — tegyük hozzá: à Nagyvilágénál kisebb vo
lumenű anyagon — képes volt (nyilván okulva az előző kötet tapasztalataiból, s a taná
csokból, bíráló megjegyzésekből) a maga választotta szerkesztési elv korlátái között, bizo
nyos továbblépésre. Ennek köszönhető, hogy anyagának egy részét tételszámmal láttáéi 
és ezek felhasználásával mutatókat is készített.

Törzsanyagát a „betűrendi rész”  alkotja, amely csaknem 1900 személynevet (Abo- 
dytól Zsugánig), valamint kb. 60 testület és intézmény nevét, címszót stb. tartalmaz — 
közös ábécében. E rész zömét természetesen az ún. „szerzők” alkotják, azonban helytelen 
és félrevezető „szerzői betűrendéről beszélni, ahogyan azt a bevezető teszi, hiszen bőven 
szerepelnek köztük írással nem foglalkozók (művészek, illusztrátorok, interpretátorok), 
valamint a már említett testületi és intézménynevek, címszavak is. Ahol az anyag mennyi
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sége indokolttá teszi, egy-egy személynél műfaji és egyéb csoportosítást alkalmaz, szöveg
gel vagy egyezményes jelekkel választja el egymástól a különböző kategóriákat. (Több he
lyütt található a sorok élén felkiáltójel, melynek szerepe a bevezető szerint „az áttételes 
vonatkozás” jelölése lenne, de ennek jelentőségét nem tudtam belátni.)

A  betűrendi rész után — még mindig a repertórium törzseként — a Szerkesztőségi 
ankétok, a Viták, a Nemzeti irodalmi kisantológiák, valamint a Szerkesztőségi anyag el
nevezésű részek következnek, melyek anyaga ugyan nagyrészt a betűrend megfelelő he
lyein is fellelhető, külön csoportosításuk azonban az Új írás sokoldalú érdeklődését bi
zonyítja.

A  három mutatóban (tárgymutató, folyóirat-mutató, földrajzi nevek mutatója) a 
hivatkozás tételszámra történik. Számot csak azok a tételek kaptak, melyek a mutatók 
valamelyikében szerepelnek. A  tételszámmal való ellátottság tehát nem jelent értékítéle
tet.

A  tárgymutatóban tárgyi és műfaji fogalmak keverednek, speciális kifejezések és 
többszörösen alosztott, szisztematikus szóbokrok váltogatják egymást. A  nem azonos 
szintek és síkok között botorkáló olvasó zavarban van, amikor „határon túli magyar iro
dalom” és „külföldi művek” tárgyszavakkal találkozik. Hol marad a „hazai” irodalom? 
Magyar irodalmi folyóiratról lévén szó, az összes többi az? De miért kell egy közös betű
rendbe gyömöszölni mindezeket? Ráadásul alcsoportonként is előfordulnak az „emléke
zés” , az „ismertetések” , valamint a „tanulmány” tárgyszavakon belül. A  környezet je l
lemzésére felsorolok néhányat az egyetlen hivatkozást tartalmazó tárgyszavak közül: al
koholizmus, civilizációs ártalmak, emancipáció, hanglemezkiadás, morbiditás, sajtópél
dány, „sorsanalízis” , technika, véres csütörtök stb. Ilyen szóródású anyagnál a szisztema
tikus index megfelelőbb lenne. Fölösleges a „helyismereti, helytörténeti vonatkozások” 
tárgyszó a maga 72 tételével, hiszen ezek konkrét helynevekre bontva megtalálhatók a 
Földrajzi nevek mutatójában.

A  bevezető szerint csak kétféle (egyenes és kerek) zárójel állt rendelkezésre, ám 
ezeket is csak akkor alkalmazták, „ha erre feltétlen szükség volt” . Az egyenes zárójel 
nem igen fordul elő a kiadványban, kerek zárójeleket viszont leginkább olyan esetekben 
találtam, amikor a könyvtárosok szögleteset használnak. A  Népművelési Propaganda Iroda 
létrehozásától kezdve kötelességszerűen foglalkozik könyvtári kiadványok, bibliográfiák 
előállításával. Mikor éljük már meg, hogy legalább egyik írógépükre a szögletes zárójeleket 
is felszereltetik?

REGULI Ernő

HORVÁTH Viktor: Az Országos Széchenyi Könyvtár Híradójának 
története és repertóriuma. 1958—1974. (Összeáll.--) [Kiad. az Or
szágos Széchényi Könyvtár] Bp, 1977. 231 p.

Általában egy intézmény életében tizenhét esztendő nem nagy idő. Általában egy 
kiadvány életében sem az. Ez esetben mégis annak tűnik, intézeti belső kiadványok, „üze
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