
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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mi” lapok azt hiszem ritkán élik meg ily kevés belső töréssel ezt a kort, arra pedig aligha 
van túl sok példa, hogy történetük megírható, anyaguk érdemileg repertorizálható lenne.

1958. májusában jelent meg a lap első száma, akkor még „OSZK Szakszervezeti 
Híradó” címen, s címe is sugallja hivatását: a szakszervezeti munka fellendítése, a könyv
tár belső életének megszilárdítása céljából hozták létre. Ezen az önmagában sem szűk pro
filon, célkitűzésen azonban hamarosan túlnőtt a Híradó, 1959-ben megfogalmazott prog
ramja szerint: „Szükségesnek tartjuk, hogy minden munkatársunk saját részfeladatán túl 
lássa annak összkönyvtári vonatkozásait és szélesebb társadalmi hatását is.”  Ez pedig — 
mivel nemzeti könyvtárunk belső lapjáról van szó — nem kevesebb, mint annak vállalása, 
hogy a könyvtárügy, művelődésügy valamennyi eseményét, jelenségét a könyvtár vonat
kozásában és vetületében tárgyalja, miközben eredeti feladatának, a munkahelyi közösség 
erősítésének is eleget tesz. így tehát anyagának számbavétele sem csak (és itt a csak nem 
lekicsinylő jelző akar lenni, önmagában is tiszteletre méltó vállalkozás lenne) egy intéz
mény, az Országos Széchényi Könyvtár tizenhét esztendejének, fejlődésének és problé
máinak áttekintése, hanem egyúttal könyvtárügyünk fejlődésének tükre is.

A  repertórium szerkezete önmagában is biztosítja a könnyen kezelhetőséget, a jó 
visszakeresést. Elég részletes lap- ill. könyvtártörténet (a kettő aligha választható el egy
mástól) vezeti be a kiadványt, ezt követi a repertórium használatához szánt Útmutató. A 
tartalmi feltárás szempontjából a repertorizáló HORVÁTH Viktor a „válogatást az elér
hető teljességre való törekvéssel együttesen”  alkalmazta. Nem vette fel a Híradónak más 
lapokból átvett cikkeit — kivéve, ha OSzK-vonatkozású volt; az állandó rovatok és címek 
zömét — de kiemelt belőle minden OSzK-ról információt nyújtó anyagot, hír formájá
ban; a Személyi hírek c. rovat anyagát — de ennek legfontosabb elemeit: (kitüntetések, 
nyugdíjazások, halottaink) a „Függelék” -ben rögzítette.

A  címleírások sorszámozást nyertek, biztosítva ezzel egyrészt az egyszeri feltűnte
tést (minden szükséges további helyen a sorszámra való utalást) és a mutatók szerkeszt
hetőségét. A  tételek tizedes rendszerű szerkezetben követik egymást, ez a szerkezet gya
korlatilag megegyezik a könyvtárat ismertető tájékoztatók és az OSzK évkönyveiben kö
zölt jelentések felépítésével, tehát az intézményre vonatkozó anyagok egységes elv szerinti 
visszakeresését biztosítja. Címleírásaiban lényegében csak annyiban tér el a szabványtól, 
amennyiben ezt a repertórium műfaja és szerkesztési követelményei indokolják (néhol 
rövidítések, más helyütt a megszokottnál bővebb kiegészítések, az egy témával foglalko
zó cikkek azonos címleírásainak mellőzése, ill. az „Ua.”  jelzés alkalmazása stb.). Az egyes 
csoportokon belül a címleírásokat a megjelenés sorrendjében közli a repertórium, bizto
sítva ezzel az időrend és a folyamatosság érvényesülését.

Csupán felsorolásszerűen emelünk ki néhány szakcsoportot, hogy érzékeltessük a 
feltárás mélységét, az anyag tagolását. Az 1. csoport: Az OSzK múltja és jelene. Ezen be
lül: 1.1 A könyvtár története; 1.11 [A könyvtár története] Általában; 1.12 A könyvtár 
nevéről; 1.13 Tanulmányok, cikkek az OSzK múltjáról: 1802-1918, 1919-1944,1945- 
1970; 1.2 A  könyvtár munkáját ismertető kiadványok; 1.21 OSzK évkönyvek; 1.22 OSzK 
tájékoztatók. A 2. csoport A  könyvtár irányítása, a 3. A Könyvtár működése (ennek főbb 
csoportjai: 3.1 Állománygyarapítás; 3.2 Katalógusok; 3.3 Raktározás; 3.4 Állományvéde
lem; 3.5 Olvasószolgálat, tájékoztatás; 3.6 Különgyűjtemények), 4. Országos szolgáltatá
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sok, 5. Könyvtártudományi és Módszertani Központ, 8. Az új nemzeti könyvtár. Ez utób
binál — az érdekesség kedvéért — a belső tagolás: 8.1 [Az új nemzeti könyvtár] Koncep
ciójának kialakítása; 8.11 Tervek, tanulmányok feladatkörének és működésének megha
tározására; 8.12 Külföldi tanulmányutak tapasztalatai; 8.2 Az OSzK új székházának épí
tése a Budai Várban; 8.21 A  programtervezet és a műszaki tervek; 8.22 Az új székház épí
tési kronológiája: 1962—1964,1965—1969,1970—1974.

A  repertórium mutatói a visszakereséshez minden támpontot megadnak; a szerzői 
mutatóval (csaknem 280 szerző neve szerepel, és ez a lapnak az intézmény életében ját
szott fontos szerepét mutatja) és külön betűrendes mutatóval rendelkezik. A  mutatók a 
címleírások tételszámát közlik. Ezekkel az alapmutatókkal a konkrét keresés megoldható, 
a tematikusán, jó l csoportosított anyag tartalmát tekintve tulajdonképpen önmagát tálja 
fel. A  jó l szerkesztett repertóriumból nem hiányzik a rövidítésjegyzék sem.

Repertorizáló, bibliografizáló nemzet vagyunk. Bizonyítja ezt Kertész Gyula közel
múltban megjelent összeállítása is (A  magyar sajtó repertóriumainak annotált bibliográfiá
ja. NPI, Bp. 1977), mely csaknem 400 tételével rendkívül gazdag forrásértékű anyagokra 
hívja fel a figyelmet. S hogy ez a tevékenység, ha netán mennyiségileg néha riasztó is, nem 
felesleges, ezt Horváth Viktor összeállítása újabb példaként bizonyítja. A  könyvtár speciá
lis helyzetéből, nemzeti könyvtári jellegéből fakadóan könyvtárügyünk egészére nézve 
hallatlanul gazdag, érdekes anyag kerül elő a repertórium révén, a közelmúlt történetének 
egyes kérdései kerülnek más, mélyebb, olykor emberibb megvilágításba. Amit — éppen az 
anyag gazdagsága miatt -  sajnálatosnak érzek, az a kis példányszám. A z OSzK Híradó 
repertóriuma mindössze 200 példányban látott napvilágot. Az Országos Széchényi Könyv
tárnak csaknem 600 dolgozója van. Noha nem képzelem, hogy valamennyi munkatárs „ki 
akarná olvasni” , tanulmányozni kívánná a repertóriumot, az intézeti közösség erősítését 
terjesztése kétségtelenül elősegítené — és akkor még nem szóltam a könyvtárügy más terü
letein is várható használók igényeiről.

SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa
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