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AZ EGYEDI SAJTOREPERTORIZALAS ÚJABB EREDMÉNYEI
ÉS PROBLÉMAI

KERTÉSZ GYULA

Formai-műfaji megoszlás

Az egyes időszaki kiadványokat feltáró repertóriumok bibliográfiája1 anyaggyűjté
sének lezárása (1975. jún. 30.) óta legjobb tudomásunk szerint több mint 260 repertó
rium jelent meg, illetve készült el 1983 végéig, 1984 elejéig. (Az említett kötet anyagához 
pótlásként még kb. 50 publikált és 15 kéziratos repertórium került elő az 1975 előtti 
évekből.) Régebbi és újabb (kiegészítő) gyűjtésünk eredményeit az l.sz. táblázatban 
foglaljuk össze.2

1. sz. táblázat
A sajtórepertóriumok formai-műfaji megoszlása

A repertórium 
formája

A feltárt periodikumféleségek

Napilap Hetilap Folyóirat Évkönyv,
naptár összesen %

1975-
ig

1975-
1984.

1975-
ig

1975-
1984.

1975-
ig

1975-
1984.

1975-
ig

1975-
1984.

1975-
>g

1975
1984.

1975-
ig

1975-
1984.

1. önálló 8 14 4 6 135 84 11 2 158 106 36,2 40,3
2. Melléklet - - 2 - 63 11 - - 65 11 14,9 4,2
3. Rejtett 

(klny is!)
4 4 1 2 87 23 17 7 109 36 25,0 13,7

4. Kéziratos 6 8 3 18 93 75 2 9 104 110 23,9 41,8

Összesen: db 18 26 10 26 378 193 30 18 436 263 - -

% 4,0 9,9 2,3 9,9 86,7 73,4 7,0 6,8 100 100 100,0 100,0

Megjegyzés: Az időhatárok a repertórium megjelenésére vonatkoznak.

A táblázatból kiolvasható legszembetűnőbb változások: a kéziratos munkák számá
nak és arányának jelentős megugrása, az önállóan publikált repertóriumok számának kis
mérvű megnövekedése és a mellékletként megjelent vagy rejtett repertóriumok arányának 
csökkenése.

A kéziratos (gépiratos) repertóriumok túlnyomó többsége egyetemi-főiskolai szak- 
dolgozat, ezért a könyvtári tájékoztatási gyakorlat számára kevésbé hozzáférhetők,
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inkább csak képzési-metodikai jelentőségük van. Intézményenkénti megoszlásuk, poten
ciális és tényleges hasznuk, színvonaluk igen eltérő, mint azt az alábbi durva csoportosítás
is sejteti:

— ELTE diplomamunkák (sajtótörténeti monográfia részei) 15 db
— Debreceni tanítóképző főiskolai szakdolgozatok (zömmel nappali és le

velező népművelő-könyvtár szakosok dolgozatai, kisebb részben tanító- 
jelöltek szakkollégiumi dolgozatai) 26 db

— Nyíregyházi tanárképző főiskolai szakdolgozatok (jórészt kiegészítő
államvizsgára készült dolgozatok: a korábbi népművelő-könyvtáros 
szakdolgozatok s a még korábbi szaktanfolyami dolgozatok átdolgo
zásai) 26 db

— Szombathelyi tanárképző főiskolai szakdolgozatok (általában sajtótör
téneti kismonográfiák melléktermékei, bibliográfiai bázisai) 18 db

— OSZK-KMK szaktanfolyami dolgozatok (1976) 2 db
— A Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) Központi Iskola szak-

dolgozatai (1977-1981) 7 db
— Gyakorló könyvtárosok, bibliográfusok kéziratos munkái (közül a köz-

gyűjteményekben találhatók) 16 db
összesen: 110 db

Mindamellett a kéziratos repertóriumok társadalmi igényt, illetve szorosabban véve 
könyvtári-közművelődési igényt jeleznek, különösen, ha tematikai-műfaji megoszlásukat 
is figyelembe vesszük. (Erős a napi- és hetilapok, valamint a helyi irodalmi, honismereti
helytörténeti lapok, évkönyvek iránti érdeklődés.) Előzetes terv és egyeztetés híján akad 
néhány párhuzamosság, átfedés is az egyes felsőoktatási intézmények által patronált 
szakdolgozatok, illetve a közgyűjteményekbe bekerült egyes (pl. Galambos-féle) reper
tóriumok között. Ilyen többszörös feldolgozást kapott pl. a Diárium, a Helikon Világ- 
irodalmi Figyelő, a Koszorú, a Könyvtári Szemle, az Új Auróra. Ebben az időszakban 
Galambos Ferencnek 11 egyedi repertóriuma készült el és került be az OSZK hírlaptári 
segédkönyvtárába. Köztük olyanok, mint a Vasárnapi Újság 8 kötetes repertóriuma a 
képek feldolgozásával.3 Más esetekben viszont (s ez a jellemzőbb!) ezek a munkák kiegé
szítik a már publikált repertóriumok időhatárait, vagy éppen teljes hiányt pótolnak (helyi 
jellegű hírlapok, folyóiratok, évkönyvek, kalendáriumok, iskolai értesítők repertóriumai). 
A szakdolgozatok bibliográfiájának nem gyakori műfaja mellett4 az OSZK-KMK magyar 
könyvtári szakirodalmi bibliográfiája5 az a segédeszköz, amelyik 1975-ig (!) rendszere
sen tájékoztatott a KMK szakkönyvtárába került új szakdolgozatokról, köztük a bibliog
ráfiákról, repertóriumokról. Szakdolgozati központi katalógusában megtalálhatók az állo
mányba nem került, a képző intézményeknél levő szakdolgozatok is. A könyvtártudomá
nyi szakkönyvtár új elhelyezésével (a Budavári Palotában) várakozás nélkül, illetve könyv
tárközi kölcsönzéssel megkaphatok a szakdolgozatok helybenolvasásra.

A másik szembetűnő arányeltolódás a napi- és hetilapok repertóriumai javára követ
kezett be. Míg 1975-ig mindössze 28 darabról lehetett beszámolni, addig az utóbbi 8 -9  
évben keletkezett 26 napi- és 26 hetilap repertóriumával csaknem megduplázódott a
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számuk. Meg kell azonban azt is mondanunk, hogy ebben az 52-es összmennyiségben 
jelentős hányadot tesznek ki a szakdolgozatok, amelyeket ezúttal -  kézbevétel híján — 
válogatás nélkül vettünk fel. (A napilaprepertóriumok 1/3-a, a hetilapokénak 2/3-a szak- 
dolgozat.) A hirlaprepertorizálás főként az e műfajjal foglalkozó 1975. évi zalaegerszegi 
bibliográfiai tanácskozás nyomán élénkült meg.6 Az 52 hírlaprepertórium nem ugyan
ennyi lapnak felel meg, mivel az egyik napilap, a Szolnok Megyei Néplap (1949—) reper
tóriumait évenkénti kurrens kötetekben adja ki a Szolnok megyei Könyvtár; 1977-től 
1983-ig 9 kötete jelent meg. A másik ’’folytatásos” , de nagyobb egységekben megjelenő 
hírlaprepertórium a Komáromi Lapokhoz (1880-1944) és a Komárom megyei Könyvtár 
munkásságához fűződik. (Eddig összesen 3 kötete jelent meg.) A szolnoki repertórium 
a hagyományosabb: regionális szempontból maximális teljességre törekszik (hírek, szer
kesztői üzenetek, fényképek felvétele), ám az éves időhatárok között elvész a perspek
tíva, a mai használó több év távlatából túlzottnak érzi ezt a fajta teljességre törekvést. 
Szerkezete, mutatózása is a hagyományos bibliográfiai formákhoz való ragaszkodást 
mutatja (párhuzamos szerkezet: tematikus-műfaji és földrajzi; hármas mellérendelő muta
tózás: név-, tárgy-, földrajzi); mindez függelékben hozott eseménynaptárral (ez modern 
eleme!) és egyéb járulékos indexelő részekkel együtt ismétlődővé, túlbonyolítottá, nehe
zen áttekinthetővé teszi az anyagot. Érdemes lenne a kiadónak e kis példányszámú reper
tóriumokat kísérletnek tekinteni, s tapasztalatait hasznosítva egy nagyobb időegység 
(5 -1 0  év) szelektívebben kumulált anyagán kipróbálni az egymást kiegészítő (s nem 
ismétlő!) repertórium, index és eseménynaptár gazdaságosabb, racionálisabb és áttekint
hetőbb műfaját. A Komáromi Lapok repertóriumainak teljessége, illetve kutatási célú 
válogatása (amely a híreket, hirdetéseket sem rekeszti ki!) egységesebbnek, megnyugta- 
tóbbnak tűnik. Szerkezeti-mutatózási megoldása is egységesebb: az utóbbi két évtizedben 
divatossá vált időrendet követi egyesített név- és tárgymutatóval. (A hiányzó esemény- 
naptárt itt az időrendi szerkezet pótolja.)

Jóval erőteljesebb szelekciót alkalmaz a Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai füze
teinek 1980-ban indult Napilapok repertóriumai alcímű sorozata, amely az irodalom- és 
művelődéstörténeti érdekű országos napilapokat kívánja repertorízálni. Az ígéretes vál
lalkozásnak tárgyidőszakunk végéig két kötete jelent meg: Magyar Nemzet (1938—1939) 
és az Est-lapok (Az Est, Magyarország, Pesti Napló) közös repertóriuma az 1920—1924-es 
időszakból. Mindkettőnek folytatása várható. A vidéki lapok tematikus repertóriumai 
közül a legátfogóbb és legértékesebb az utóbbi évekből a Békés megyei Népújság kulturá
lis melléklete, a Kőröstáj repertóriuma (1960-1980), amelyet a szeghalmi Nagyközségi
járási Könyvtár ’’Kutatási célra” megjegyzéssel mindössze 150 példányban adott közre.

Bár a hírlaprepertóriumok kéziratos termését teljességgel nem ismerjük, a kiadott 
és kézbe vett munkák ismeretében megállapítható, hogy ez a műfaj módszertanilag nem 
sokat fejlődött az elmúlt években. Éppen ezért meg kellene szívlelni a zalaegerszegi kon
ferencia ajánlását: a hirlaprepertorizálás eredményeiről, tapasztalatairól, követendő útjai
ról módszertani útmutatót lenne célszerű kiadni.
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Tematikai arányok

A következőkben a szorosabb értelemben vett folyóirat- és évkönyvrepertóriumok 
tematikai megoszlását tekintjük át ugyancsak az 1975-1984 közti időszakból.

2. sz. táblázat
Az újabb folyóirat- és évkönyvrepertóriumok tematikai megoszlása

Téma: Publikált Kéziratos: összesen:
db % db % db %

Általános, vegyes (0)
-  tudomány általában 2 1 3
-  könyvtár, bibliogr. 11 8 19
-  műzeumügy 1 1 2
-  évkönyv, naptár* 5 5 10
-  iskolai értesítő - 2 2

összesen: 19 15,2 17 20,0 36 17,1

Társadalomtudományok ( 1 - 2 -3 )  
-  általában 4 4 8
-  filozófia, vallás 1 - 1
-  szociológia 1 - 1
-  politika 4 - 4
-  statisztika 4 1 5
-  közgazdaságtan 8 1 9
-  jog, közigazgatás 1 1 2
-  hadtudomány 2 - 2
-  oktatás, közművelődés 15 8 23
-  néprajz 3 - 3

összesen: 43 34,4 15 17,4 58 27,5

Nyelvészet (4) 2 1,6 1 1,1 3 1,4

Természettudományok (5) 5 4,0 - - 5 2,4

Alkalmazott tudományok (6) 
-  orvostudományok 2 1 3
-  műszaki tudományok 7 4 11
-  mezőgazdasági tudományok 2 1 3

összesen : 11 8,8 6 7,0 17 8,1
Művészetek (7) 1 0,8 7 8,1 8 3,8

Irodalomtudomány-szépirodalom (8) 25 20,0 24 27,9 49 23,2

Földrajz-honismeret (91) 11 8,8 11 12,7 22 10,4

Történettudomány (93/99) 8 6,4 5 5,8 13 6,1

MINDÖSSZESEN: 125 100,0 86 100,0 211 100,0

*Csak az általános tartalmúak.

Könyvtári Figyelő 31(1985)4



Az egyedi sajtórepertorizálás eredményei és problémái 391

A legnépesebb témacsoport a társadalomtudományoké. Az összes újabb repertóriu
moknak több mint negyede, a publikáltaknak harmada tartozik ebbe a félszáz tételt meg
haladó csoportba. Feltűnő, hogy a kéziratos repertóriumok száma elmarad az átlagtól, 
mindössze az oktatás-közművelődés területén jeleskedtek a szakdolgozók. Viszonylagos 
jó feltártságával kitűnik még a közgazdasági-statisztikai és az általános társadalomtudo
mányi folyóiratirodalom. Fehér foltot jelentenek a filozófiai és szociológiai folyóiratok. 
A Magyar Filozófiai Szemlének és a Világosságnak csak az 1 — 10. évéről, л Szociológiának 
az 1—7. évéről jelent meg repertórium. A régebbiek közül hiányzik az Athenaeum ( 1892— 
1945), a Huszadik Század (1900-1919) és a Századunk (1926-1938) repertóriuma, hogy 
csak a legjelentősebbeket említsük.7

Számukat tekintve utánuk az irodalomtudományi-szépirodalmi folyóiratok követ
keznek; feltárásukból a szakdolgozók is jócskán kivették részüket: a 49 repertórium felét 
kéziratos munkák teszik ki. Közülük jó néhányat -  lektorálás és átdolgozás után -  bizo
nyára publikálni is lehetne, örvendetesen gyarapodott e csoportban a külföldi magyar 
nyelvű folyóiratok repertóriumainak száma; pl. Katolikus Szemle (1949-1978), Új Látó
határ (1950-1975), Új Symposion (1965-1975 stb.), Híd (1934-1941), Nyelv- és 
Irodalomtudományi Közlemények (1957-1976).

Fehér foltok: az Irodalomtörténet és az Irodalomtörténeti Közlemények új folya
mainak repertóriumai, Kortárs (1957-), Új írás (1974-től), Vigjlia (1935-). Ez utóbbi 
50. évfordulójára teljes repertórium készül.

Az általános-vegyes tematikai csoportban kiemelkedik a könyvtári-bibliográfiai 
folyóiratok repertorizálása, ami nemcsak örvendetes, hanem illendő is. \  Magyar Könyv
szemle kivételével ma már minden jelentős könyvtárügyi folyóiratunknak van publikált 
repertóriuma. Új fejlemény az iskolai értesítők repertorizálása. Mindkét úttörő munka 
szakdolgozatként készült el: az egyik a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium Évkönyvéről 
(1903-1904), a másik a Nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnázium Értesítőjéről ( 1864— 
1979) és művelődéstörténeti jelentőségéről. Reméljük, hogy az évkönyvek és naptárak 
repertóriumaihoz hasonlóan e műfaj is megtalálja kiadóit.

A földrajzi-honismereti és a történeti-helytörténeti periodikumok (köztük évköny
vek) repertóriumainak fele kéziratos, s éppen ezek a vidéki centrumok orgánumait tárják 
föl. Régi adóssága mind a történész, mind a bibliográfus szakmának a Századok c. folyó
irat 1966 óta tervezett 100 éves repertóriuma. Föltehetően metodikai és terjedelmi okok 
lassítják elkészítését, megjelenését.

A művészeti folyóiratokra jószerint csak a szakdolgozók figyelme terjedt ki, az intéz
ményeknek igen sok még az adóssága mind napjaink, mind a régmúlt folyóiratainak fel
tárásában.

Nyelvészeti folyóirataink nagy repertóriumai már a korábbi időszakban rendre el
készültek, most már csak kiegészíteni kell őket. így született meg ebben az időszakban a 
Magyar Nyelv újabb 25 évének (1955-1980) nagy analitikus repertóriuma és indexe.

Természet- és alkalmazott tudományi periodikumaink feltárása iránt igen csekély 
az érdeklődés mind a kiadók, mind a könyvtárak részéről. Ez talán e tudományok anya
gának gyorsabb avulásával és a viszonylag jó kurrens szakbibliográfiai (dokumentációs) 
kiadványokkal való ellátottsággal is összefügg. Az előbbi megállapításnak ellentmond,
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de így igaz, hogy a leginkább feltártak a műszaki folyóiratok, amelyek szerkesztőségei 
szívesen adnak ki egyszerűbb mutatókat mellékletként.

Szerkesztés-metodikai kérdések

A szerkezet és a mutatózás szorosan összefüggő módszertani kérdései váltották ki 
eddig a legtöbb vitát szakmai körökben. A betűrendes, a tematikus vagy az időrendes 
repertórium-e a ’legjobb”? Általában ez a három szerkezeti séma szokott felmerülni a 
vitákban és a gyakorlatban. A választ a periodikum tematikai-műfaji profiljának, a hasz
nálók várható igényeinek, a feltárás mélységének és a ’’technikai szintnek” , vagyis az elő
állítás módjának figyelembevételével lehet megadni. A repertóriumok szerkezetének meg
tervezésekor tehát mindezeket a tényezőket átgondolva, esetenként és ’’testre szabottan” 
kell megválasztani az optimális szerkezetet. Sajnos, a valóságban nem mindig így történik; 
a repertóriumkészítők gyakran mechanikusan veszik át a jól bevált régi vagy éppen új 
divatos sémákat.

A következőkben az utóbbi 8 -1 0  év gyakorlatában alkalmazott szerkezeti-mutató- 
zási szisztémákat tekintjük át, utalással az előzményekre és a várható fejlődési tenden
ciákra. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a szisztémák önmagukban se nem jók, se nem rosszak, 
mivel nincsenek a célkitűzéstől, a feltárandó anyagtól és a felhasználók várható alapvető 
keresési igényétől független jó megoldások. (Ez általában is vonatkozik a szakbibliogfáfiai 
munkára.) Másrészt egy adekvátnak tűnő, jó eljárást is lehet hibásan, alacsony szakmai 
színvonalon alkalmazni. Nem lehet most feladatunk a repertóriumok egyenkénti mód
szertani értékelése, mivel ez a folyamatos szakkritika, visszatekintőén pedig egy műfaj- 
történeti-kritikai repertórium-bibliográfia hatáskörébe tartozik. Itt egy-egy repertórium 
cím szerinti megemlítése csak az érintett szerkezeti-mutatózási kérdés illusztrálását 
szolgálja. (A kéziratos repertóriumok ebben az áttekintésben — kézbevétel híján -  nem 
szerepelnek. A hírlaprepertóriumok sajátos szerkesztésmetodikai kérdéseit már korábban 
érintettük.)

Szerzői betűrend

Alapja a tudománytörténet múltbeli biográfiai megközelítési módja, aminek a 
biobibliográfia, illetve a betűrendes bibliográfia felelt meg legjobban. Érthetően minden
féle tárgyú folyóirat repertorizálására is előszeretettel alkalmazták: a) külön mutató 
nélkül, b) többféle mutatóval, c) komplex (összesített) mutatóval. A másodlagos rendezés 
elvéül korábban a címek betűrendjét használták, újabban inkább az időrendet. Legnagyobb 
sikerrel irodalmi-művészeti folyóiratok, illetve olyan periodikumok repertóriumaiban 
alkalmazható, amelyeknél a szerzői és perszonális keresési szempont dominál. A kiegészítő 
mutató nélküli ’’sima” szerzői betűrendes tartalomjegyzéket ma már nem tartjuk elfogad
hatónak, legfeljebb csak szükségmegoldásnak régi, tiszta profilú irodalmi periodikumok 
rejtett, szelektív repertóriumaként. (Pl. az Izraelita Magyar Irodalmi Társaság Évkönyvé
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nek repertóriuma 1931—1980. = Uo. Bp. 1982.) Az utóbbi évtizedben leggyakrabban a 
legkülönfélébb tárgyú akadémiai és az irodalmi folyóiratok egy részénél alkalmazták, 
többféle mutatóval (tárgyi, földrajzi) kiegészítve. Komplex (összesített) mutatóval ellátott 
változatával ritkán találkozhatunk, pedig ez lenne a legkorszerűbb formája. (Pozitív példa
ként ld. az Akadémiai Értesítő és л Magyar Tudomány 1840—1970 közötti indexét, ahol 
az index nagyobb terjedelmű, mint a repertórium, s a kötet- és lapszámokra hivatkozik.) 
Előfordulásuk aránya az utóbbi évtizedben publikált hazai repertóriumoknak mintegy 
10— 15%-a. A szerzői neveket a perszonáliával egységes betűrendben egyesítő válfaja már 
átmenetet képez a szótárkatalógus rendszerű feltáráshoz (pl. Alföld, 1970-1979), amit 
külön típusnak tartunk és később tárgyalunk. A tisztán szerzői (cím-) betűrendes repertó
rium a tapasztalatok szerint egyre inkább háttérbe szorul; helyét elfoglalják a tematikus, 
az időrendi és a szótárkatalógus rendszerű repertóriumok, illetve a betűrendes tartalom- 
jegyzéket permutált gépi indexszel egyesítő repertóriumok, indexművek.

Többszörös, párhuzamos repertorizálás

Azt az eljárást nevezzük így, amelyik mellérendelően, egymás mellett két vagy több 
szerkezeti egységben tálja fel ugyanazon lap cikkeit -  teljes vagy rövidített, de minden
képpen az eredeti közleményre utaló bibliográfiai leírással. A múlt század végén, e század 
elején, a boldog ’’békeidőkben” dívott, főleg akadémiai és testületi folyóiratok repertó
riumaiban. (Ekkor még nem okozott gondot a terjedelem, vagy eleve kis terjedelmű volt 
a feltárandó anyag.) Alkalmazását nyilván az a felismerés eredményezte, hogy a hagyomá
nyos betűrendes repertórium önmagában kevés, a használó minden indokolt keresési 
szempontjának eleget kell tenni az anyag többféle elrendezésével. (A mutatók kultusza 
ekkor még vagy nem alakult ki, vagy egyszerűen nem tartották kielégítőnek az áttételes 
keresést.) A módszer hazai csúcsteljesítménye a Hadtörténelmi Közlemények 1—44. év
folyamának ’’mutató”-ja (1956), hat eltérő rendező elvű szerkezeti egységgel. Az utóbbi 
évtizedben a folyóiratok 8-10%-ánál találunk ilyen megoldást. Terjedelmi okokból ma 
már alig járható ez az út. A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára tartotta 
még magát leginkább ehhez a metódushoz műszaki és felsőoktatási repertóriumaiban. 
Bár a legutóbb kiadott Műszaki Egyetemi Könyvtáros repertóriumában már ők is áttértek 
a mutatók alkalmazására a szerkezeti elemek duplázása helyett. A Hadtörténelmi Közle
mények legújabb repertóriuma (1954-1978, 1979) pedig már időrendes, de hatféle 
mutatóval kiegészítve.

A párhuzamos repertóriumok kombinációi: a) tematikus * időrendes, b) tematikus + 
betűrendes, c) betűrendes + időrendes. Előfordulásuk aránya az utóbbi évtizedben már 
csak kb. 8—10%-os volt, mivel a 60-as évektől fokozatosan átadták helyüket a tematikus 
vagy időrendes alapszerkezetű és mutatókkal kiegészített szisztémának.

Tematikus-műfaji elrendezés

Ugyancsak régi keletű (már a Hasznos Mulatságok 1817-1842 közti féléves mutató 
tábláiban is találkozunk vele), de mutatóval kombinált változataik csak a párhuzamos
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repertorizálás csökkenésével terjedtek el a XX. században, s a szakbibliográfiák sajátos 
szakrendjének példáját követték. Bár az időrendi repertorizálás legújabb divathulláma 
csökkentette alkalmazását, az utóbbi évtizedben mégis ez volt a leggyakrabban használt 
szerkezeti séma: a repertóriumok 45-50%-a élt vele. Ez azt jelenti, hogy a szerkesztősé
gek (megbízók) és a repertóriumkészítők a repertórium műfajának elsősorban szak
bibliográfiai funkciót tulajdonítanak, aminek a legjobban a szakrendi vagy a tárgyszavas 
elrendezés felel meg. (Ez utóbbi elrendezést ritkán alkalmazzák, ami összefügg a szótár- 
katalógus rendszerű szerkezet csekély elteijedtségével.) Tárgyához való viszonyát illetően 
két változata van: 1. a periodikum tematikai-műfaji csomópontjait, rovatait veszi figye
lembe; 2. a szaktudomány sajátos rendszertanához igazodik. Egyelőre az utóbbi az általá
nosabb, de a kumulált (rovatonkénti) tartalommutató is kezd elteijedni. Végső rendező
elvként időrendi elrendezéssel párosítva a történetiség követelményeinek is eleget tesz, 
sőt magasabb szinten, a témák, műfajok, rovatok szintjén valósítja meg az időrendiséget, 
nem a folyóiratszámok mechanikus egymásutánjában. A vizsgált tematikus folyóirat- 
repertóriumok kb. egynegyede rovatonként alakította ki fejezeteit. Sajnos, kevesen 
ismerték fel a szerkesztők közül az elemi időrendi elrendezés módszertani — és tartalmi — 
jelentőségét. (E kevesek közé tartozik pl. a Gazdaság c. folyóirat 1967-1977-es kötetei
nek és a Nemzeti Kultúra c. gyulai művelődésügyi szaklap 1911-1914. évi teljes anyaga 
repertóriumainak szerkesztője.) E repertóriumtípus viszonya a kiegészítő mutatókhoz: 
a) külön mutató nélkül, b) névmutatóval, c) név- és tárgymutatóval (külön-külön), 
d) többféle mutatóval, e) összesített (komplex) mutatóval. A mutató nélküliség itt is a 
bibliográfiai iskolázatlanságról vagy a helyszűkéről árulkodik. A leghasználhatóbbak az 
összesített mutatóval rendelkezők. A kettőnél több különálló mutató többnyire a kezdő 
bibliográfus túlbuzgóságára vall, s általában együtt jár a szerkezet túlzott szétaprózott
ságával is.

Kronológikus elrendezés

Korunk legdivatosabb szerkesztési eljárása, gyakoriságban mindjárt a tematikus el
rendezés után következik. A vizsgált időszakban az anyag kb. 30—35%-a tartozik ebbe a 
kategóriába. A hazai szakirodalom és szakkritika által időlegesen elfeledett rendező elvet 
már a reformkorszakban alkalmazták repertórium szerkesztésére: az első időrendes reper
tórium legjobb tudomásunk szerint az Archiv für Geographie 1810-1831. évi köteteinek 
a Tudomány tárban (1834, 1836) Gyurikovits György jogtörténész által közölt hungarika- 
repertóriuma volt. Margalits Ede horvát (1900) és szerb történeti repertóriuma (1918) 
után egy időre feledésbe merül, majd Rónay Mária alkalmazta újra a Literatura kéziratos 
repertóriumában (1959), de Péter László volt a tudatos ’’újrafelfedező” , aki zz Igazság c. 
szegedi lap kísérleti időrendes repertorizálásával (1962) ad példát, majd a Nyugat-repertó
rium bírálatában elméletileg is állást foglal az időrendi szerkezetű repertórium mellett. 
Konklúziója: ”A repertórium akkor teljesíti igazán hivatását, ha nem különbözik az erede
titől, hanem annak mintegy zsugorított, miniatűr mása.”8 Kétségtelen, hogy a tiszta idő
rendi tartalomjegyzék a legkönnyebb, legegyszerűbb és a legkevesebb hibával járó szer
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kesztési módszer. Az is igaz, hogy tudománytörténeti vagy az illető periodikum történe
tére vonatkozó kutatás esetén különösen hasznos az időrend. Mindenféle tárgyú és típusú 
periodikumra való alkalmazása azonban ugyanolyan egyoldalú és terméketlen, mint a 
konzervatívnak, akadémikusnak tartott betűrendé volt valamikor. Ne feledjük, a puszta 
időrend önmagában, jó mutató(k) nélkül vajmi keveset ér: amint konkrét tárgykör vagy 
személy megjelenési vagy tárgyidejét keressük a repertóriumban, azonnal a mutató áttéte
lére, közvetítésére vagyunk utalva. E séma alkalmazásakor tehát a mutató hiánya — külö
nösen az eredeti számonkénti tartalomjegyzékek fénymásolataira redukálva a repertóriu
mot -  megengedhetetlen ’’neoprimitivizmus” . Ilyen ’’repertóriumokkal” szerencsére ma 
már ritkán lehet találkozni (főként a műszaki-gazdasági lapok közt). Közel egyhaimaduk- 
hoz kétféle mutató, többségükhöz komplex (összesített) mutató járult. (Közülük a 
Könyvtári Figyelő időrendes repertóriumához permutált tárgyindex, amely a megjelenési 
évet is magában foglaló tételszámra hivatkozik.) Meggyőződésünk, hogy az időrend divat
ja is csökken idővel, s a valóban szükséges esetekben kerül alkalmazásra. Ezt a feltevé
sünket látszik igazolni egy gyakorlati szaklap, a Kereskedelmi Szemle két repertóriuma: 
az első az 1-12. évfolyamról még időrendes volt (tartalomjegyzék-fakszimilékkel) név
és tárgymutatóval kiegészítve (1972), míg a második, a 13-22. évfolyam repertóriuma 
már áttért a laphoz és a gyakorlati hasznosításhoz illőbb tematikus rendre, ugyancsak 
név- és tárgymutatóval ellátva (1982).

Szótárkatalógus rendszerű szerkezet

A repertorizálás terén Petrik Géza alkalmazta először a Néptanítók Lapja 1-2S. 
évi mutatójában (1893), majd az Egyetemes Philologiai Közlöny tárgymutató részében 
Pruzsinszky János (1898), a Kisfaludy Társaság Évlapjainak név- és tárgymutatójában 
Tetzel Lőrinc (1907), a két háború között a Magyar Statisztikai Szemle ötévenként meg
jelenő repertóriumai vitték fokozatosan tökélyre (1928—1943), de nem maradt el tőlük 
a francia nyelvű Nouvelle Revue de Hongrie tízéves repertóriuma sem Szöllősy Klára 
összeállításában (1943). Húsz évet kellett várni, míg л Nagyvilág első hét évfolyamának 
’’elemző bibliográfiájában” Körtés Júlia bíztató kísérletet tett egy tárgyszavakkal tarkí
tott szerzői-személyi repertóriumra (1963). Ezt a módszert tökéletesítette (bár végig 
nem vitte) újabb két Nagyvilág repertóriumában (1973, 1984). Ilyen rendszerű még a 
Nemzetközi Szemle első tíz évének anonim tárgymutatója is (1967). Az utóbbi évtized
ben mindössze egy vállalkozó akadt (Körtés Júlián kívül), aki meg mert próbálkozni 
ezzel a nálunk ritka ’’angolszász” módszerű feltárással: Kosa Károly a Szolnok megyei 
könyvtárak Együtt c. folyóiratának 1970—1979. évi anyagát dolgozta fel sikeresen 
(1980). Ez a -  publikált repertóriumokat illető -  teljességre törekvő felsorolás mutatja, 
hogy milyen széles tematikai és időbeli szóródás jellemzi e repertóriumfajtát, amelynek 
tagjai csaknem kivétel nélkül jól használhatók, sőt példaszerűek. Mi lehet ennek az oka? 
Nyilván a módszer gyakorlatiassága, széles körű használhatósága, ami a lexikonokat, az 
összesített mutatókat, a permutált indexeket is ’’népszerűvé” tette és teszi. Ez a klassszi- 
kusnak számító módszer valójában a permutált tárgyindexek ősformája, velük azonos
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funkciót tölt be. Külön mutató sem kell hozzá, hiszen önmagában a komplex mutató 
szerepét is betölti, minden áttételes hivatkozás nélkül. Elgondolkoztató, hogy mégis 
milyen kevesen vállalkoznak alkalmazására.

Indexelő eljárások

Az index fogalmán elsősorban azokat a hagyományos tárgyi indexeket értjük, ame
lyek a bibliográfiai leírás mellőzésével egy-egy folyóirat tárgyi, személyi, földrajzi, intéz
ményi stb. információelemeit analitikusan táiják föl az eredeti kötet- és lapszámra hivat
kozással. -  Tisztán, önmagában ritkán használatos forma. Betűrendes tartalomjegyzékkel 
kiegészítve régtől gyakori a nyelvészeti és néprajzi folyóiratok indexeként. Van, amikor a 
helyszűke kényszeríti ki alkalmazását (pl. a Budapesti Szemle 1857-1864-es évfolyamai
nak szerzői és tárgyi indexe, mint e műfajban első hazai anonim kísérlet 1864-ből). más
kor az anyag nagy terjedelme (Turul, 1893-1936), ismét máskor az elemi információk 
iránti igény, a szerző személyétől s általában a cikk bibliográfiai adataitól függetlenül (pl. 
a nyelvészeti folyóiratok szómutatói). Vizsgált korszakunkban mindössze két klasszikus 
tárgyi index jelent meg: az Anthropológiai Közlemények 1-25. évéről (1979) és az 
Évfordulók c. tájékoztató évkönyv első évtizedéről (1982). Néhány nagy múltú folyó
iratunk repertóriuma épp a klasszikus repertorízálási hagyományokhoz való ragaszkodás 
miatt nem készült el máig sem. A Magyar Könyvszemle és a Századok több mint száz 
évfolyamának feltárása aligha képzelhető el más műfajban, mint egy szótárkatalógus rend
szerű analitikus tárgyi indexben.

A számítógépes indexek a sajtófeltárás terén még egészen újkeletűek hazánkban. 
Az első KWIC (Keyword in Context = kulcsszó a szövegkörnyezetben) indexek a 70-es 
évek elején jelentek meg műszaki informatikai folyóiratokról: Műszaki Tervezés 1965—
1969 (1970) és Informatika 1967-1972 (1973). Tárgyidőszakunkban a KSH Könyv
tárához, személy szerint Hernádi László munkásságához kapcsolódva ún. KWOC (Key
word out-of-Context = kulcsszó a szövegkörnyezetből kiemelve) indexekkel, illetve per- 
multált tárgyi indexekkel találkoztunk.9 Legutóbbi szűk publicitású összeállítása, a 
Történeti Lapok (1874—1876) repertóriumának index része már a KWOC-index tovább
fejlesztett (?) változata: ’’Olyan -  ciklikusan permutált -  számítógépes index, amelynek 
előállításában a számítógépet intellektuális és manuális munkák sorozata és — egy régi 
írógép helyettesítették”, amint a szerző bevezetőjében megfogalmazza. (Számunkra ez 
formailag ügy hatott, mintha visszatérés lenne a ”jó öreg” szótárkatalógus rendszerhez.) 
Van még egy számítógépes indexet "szimuláló” indexünk, amelynek összeállítói tudato
san vállalták az olcsóbb manuális megoldást: a hatnyelvű Medicor News 1968-1982-es 
évekre vonatkozó indexe (1983), amelyben az időrendi bibliográfiai (repertórium) rész 
mellett ”a mutatórendszer gerincét egy permutált tárgyszóindex alkotja, s újdonsága, 
hogy a különféle nyelvek permutált tárgyszavai egyetlen indexben jelennek meg.” 10

Ezek a kísérletek jelzik a számítógép betörését a hazai bibliográfiai-repertorizáló 
munkálatokba, de azt is, hogy az indexelő módszerek a hagyományos, ’’manufakturális” 
módon is megvalósíthatók, sőt esetenként gazdaságosabban, hajlékonyabban. Ezzel kap
csolatban azonban számos gazdasági-technikai és szakmai kérdés vár még elemzésre és 
megoldásra.
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