
38  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. október

részdokumentumokra is kereshetünk; ezek vi-
szont nem kaptak önálló tételt, hanem aláren-
delten jelennek meg. Gyuris György érdekes
és figyelemre méltó megoldást alkalmaz a té-
telszámozásnál. Az ún. fõtételek mindegyike
félkövér sorszámot kapott (a szám után nincs
pont, mert az voltaképpen felesleges), az ana-
litikus tételeket szintén számozta, ám minden
fõtételen belül elölrõl kezdve. Az ismertetése-
ket, illetve az analitikus tételek további altéte-
leit kisbetûvel különbözteti meg egymástól.
Mindez a mutatóban is tükrözõdik. Az utolsó
sorszám 1116, de akad néhány dupla tétel is
(ugyanazon a számon két leírás található – pl.
828-1, 828-2), ezekkel, továbbá a sok analitikus
altétellel és az ismertetésekkel együtt a mennyi-
ség alighanem meghaladja a kétezret.

Csakis a kézbevétellel vált elérhetõvé, hogy
szinte mindegyik leíráshoz társul annotáció, fe-
kete ponttal elválasztva és valamivel keske-
nyebb hasábba szedve. A magyarázatok egy
része kiegészíti a bibliográfiai adatokat (pl.
feloldja a szerzõ névjelét, utal a fényképekre),
másik hányaduk viszont a tartalomról is tájé-
koztat: pl. a tárgyalt személyrõl vagy Bálint
Sándor állásfoglalásának lényegérõl. Gyuris
György a szegediektõl megszokott komplex
vagy összevont mutatót alkalmazza. A sze-
mély- és helynevek mellett Bálint Sándor önál-
lóan megjelent mûveinek címeit, valamint a
testületi neveket is magukban foglaló tárgy-
szavakat egységes betûrendben sorolja fel,
számos utalóval, több helyen a fölé- és aláren-
deltségi viszonyt is jelezve. Külön tanulmá-
nyozást kíván és érdemel a rövidítések rend-
szere. A kötet tipográfiája egyszerû, és némi
elmélyülés után könnyen áttekinthetõ.

A Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány
(ez egy római katolikus intézmény) és a szegedi
Múzeumi Tudományért Alapítvány igen jó szol-
gálatot tett a százhuszonkét oldalas, kéthasábos
bibliográfia közreadásával. Megjósolható: a nép-
rajz, az irodalom-, egyház- és politikatörténet
kutatói és a tájékoztató könyvtárosok egyaránt
haszonnal és örömmel forgatják majd. Különö-
sen ajánlható a kezdõ bibliográfusoknak, akik
láthatják, egy konkrét és friss példán szemlélhe-
tik, miként lehet és kell igazán jó bibliográfiát
készíteni. Olyat, amely az adatbázisok világában
is használóra talál.

B. M.
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Számadás ötven év
termésérõl

(Csáky S. Piroska: A Forum
Könyvkiadó bibliográfiája 1957–2006)

A közelmúltban jelent meg több mint négyszáz-
ötven oldal terjedelemben az ismert újvidéki
kiadó eddigi könyveit számba vevõ kiadvány.
Mozgalmas, történésekben, változásokban gaz-
dag évtizedeket élt meg a kiadó – ahogy azt
Bordás Gyõzõ, aki a kiadó vezetõje volt 1987 és
1995 valamint 2002 és 2007 között – elõszavá-
ban írja. A pár oldalas írás röviden összefoglalja
a kiadó életútját és számszerûsíti eredményeit is:
ötven év alatt 2220 könyvet jelentettek meg, ami
évente átlagban negyvenöt kötetet jelent. Érték-
központú kiadónak tartja a Forumot, hisz a meg-
határozó vajdasági magyar íróegyéniségek (Sinkó
Ervin, Szirmai Károly, Majtényi Mihály, Fehér
Ferenc, Varga Zoltán, Gion Nándor stb.) kitelje-
sedését segítette.

A kötet összeállítója, Csáky S. Piroska beve-
zetõjének A bibliográfia tanulságai címet adta,
és valóban többrõl szól írása, mint a kötet hasz-
nálatának leírása. Mûvelõdéstörténeti szempont-
ból mutatja be a fontos küldetést teljesítõ kiadót.
Megtudhatjuk, hogy 1957. február 8-án alakult
meg a kiadó, és – kissé sarkítva – a következõ
peróidusokra osztható munkásságuk: 1. indulás
évei, 2. irodalmi mûvek kiadója, 3. gyermek- és
ifjúsági irodalom népszerûsítõje, 4. képzõmûvé-
szeti albumok kiadása, 5. hely- és mûvelõdéstör-
téneti mûvek megjelentetése, 6. sorozatok kiadá-
sa, 7. alapozó mûvek kiadója.

A bibliográfia tulajdonképpen az összeállító
sorrendben harmadik Forum-bibliográfiája. Az
elsõ 1984-ben jelent meg, az 1957 és 1983 kö-
zötti termést regisztrálja. Ennek folytatása a 2000-
ben megjelent kiadvány, amely az 1984 és 1999
közötti idõszakot foglalja össze, míg a jelen ki-
advány az ötven év teljes termését közli.

A kiadó elsõ, 1957-ben megjelent, egyetlen
kötete egy szerbhorvát nyelvkönyv volt. A kö-
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vetkezõ évben már tizenöt kiadvány jelenik
meg, amelybõl hat politikai tartalmú, kettõ
tankönyv, három szépirodalmi és mesekönyv,
a többi viszont ismeretterjesztõ kiadvány.
Ebbõl növi ki magát az – elenyészõ próbálko-
zásoktól eltekintve – egyetlen olyan vajdasági
kiadó, amely magyar nyelvû könyvek kiadásá-
ra specializálódott, ahol az 1980-as években
évi hatvan–hetven címszó jelenik meg. A
megváltozott politikai és gazdasági körülmé-
nyek miatt 2006-ban már csak 26 kötetet ad-
tak ki.

A bibliográfia kronologikus sorrendben, éves
bontásban közli a részletes – az ISBD szabvány
alapján – elkészített leírásokat. A könnyebb tá-
jékozódást részletes névmutató segíti, amely té-
telszámra utal.

Lévén, hogy a recenzió könyvtári szaklapba
készül, a leghasznosabbnak az tûnik, ha kieme-

lés gyanánt a kiadó által megjelentetett kéziköny-

vek, bibliográfiák, könyvvel, olvasással foglal-
kozó köteteinek címleírását közlöm. Természe-
tesen ezzel nem vitatván a más jellegû kiadvá-
nyaik fontosságát.

A lista kronologikus sorrendben a következõ:

Marjanovic, Sandra: A könyv varázsa. 1961
Híd 1934–1941. 1964. (magyar nyelven)
Híd 1934–1941. 1964. (szerbhorvát nyelven)
Csáky Sörös Piroska: A jugoszláviai magyar

könyv 1945–1970. 1973.
Juhász Géza: Könyvek országútján. 1973.
Dér Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia. 1977.
Káich Katalin: Bács-Bodrog vármegye Történel-

mi Társulata (1883–1918). 1980.
Ugart kell törnünk. Válogatás a Vajdasági Írás-
ból. 1983.
Csáky S. Piroska: A Forum Könyvkiadó bibliog-

ráfiája 1957–1983. 1984.
Utasi Csaba: Irodalmunk és a Kalangya. 1984.
Petkovics Kálmán: A 7 Nap útja. 1986.
Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek

1918–1941. 1988.
Vékás János: Szeli István-bibliográfia. 1989.
Vukovics Géza: Újságírók kézikönyve. 1989.
Régi zrenjanini fényképek katalógusa. 1990.
Régi becsei fényképek katalógusa. 1991.
Régi zentai képeslapok katalógusa. 1991.
Pohárkovics Elvira: A jugoszláviai magyar iro-

dalom 1986. évi bibliográfiája. 1992.

Topolya mezõváros históriája (1808–1811).

1992.
Csapó Julianna: A jugoszláviai magyar iroda-

lom 1988. évi bibliográfiája. 1993.
Csapó Julianna: A jugoszláviai magyar iroda-

lom 1989. évi bibliográfiája. 1993.
Szentgyörgyi István: Suboticka bibliografija =

A szabadkai kiadványok bibliográfiája. 2. kötet.
1870–1918.
Csáky S. Piroska: Bori Imre-bibliográfia. 1950–
1992. 1994.
Csapó Julianna: A jugoszláviai magyar iroda-

lom 1990. évi bibliográfiája. 1994.
Csapó Julianna: A jugoszláviai magyar iroda-

lom 1991. évi bibliográfiája. 1995.
Csapó Julianna: A jugoszláviai magyar iroda-

lom 1992. évi bibliográfiája. 1996.
Csapó Julianna: A jugoszláviai magyar iroda-

lom 1993. [tévesen 1983 szerepel a bibliográfi-
ában] évi bibliográfiája. 1997.
Csapó Julianna: A jugoszláviai magyar iroda-

lom 1994. évi bibliográfiája. 1998.
Csapó Julianna: A jugoszláviai magyar iroda-

lom 1995. évi bibliográfiája. 1999.
Csáky S. Piroska: A Forum Könyvkiadó bibliog-

ráfiája 1983–1999. 2000.
Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi

lexikon (1918–2000). 2001.
Ispánovics Csapó Julianna: A jugoszláviai ma-

gyar irodalom 1996–97. évi bibliográfiája. 2001.
Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar
biográfia a délszláv országokból. 1. köt. 2002.
Káich Katalin: A nagybecskereki színjátszás tör-

ténete és repertóriuma. (1832–1918) 2. köt. 2003.
Kalangya. Kosztolányi szám. 1936. március hó.
Reprint 2003.
Németh Ferenc: A nagybecskereki sajtó történe-

te. (1849–1918). 2004.
Ispánovics Csapó Julianna: A jugoszláviai ma-

gyar irodalom 1998/1999. évi bibliográfiája.
2005.
Kiss Gusztáv: A Híd repertóriuma. 1976–2001.
2005.
Csáky S. Piroska: „Az írás szavai szerint”. Dél-
vidéki egyházi jellegû kiadványaink bibliográfi-
ája. 1815–2000. 2006.
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