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ELŐSZÓ AZ 1. KIADÁSHOZ

E munka közvetlen elindítója, ösztönzője „A folyóiratrepertóriumok szer-
kesztésének problémái" címmel rendezett tanácskozás volt (Debrecen, 1974.
aug. 27—28: a KMK, az MKE Bibliográfiai Bizottsága és Hajdú-Bihar megyei
csoportja szervezésében). Ajánlásainak 3. pontja: „A tanácskozás javasolja a
KMK-nak, hogy az MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Bizottságának segít-
ségével mielőbb kezdeményezze az önállóan publikált, illetve kéziratos és rej-
tett repertóriumok retrospektív bibliográfiájának elkészítését és a bibliográfiai
bejelentések, valamint egyéb források alapján egészítse ki azt a tervezett és
készülőben levők címjegyzékével. Ezt az összeállítást bocsássa közre."*

Ennek az igénynek önálló másodfokú bibliográfiai kielégítése azonban
már jó másfél évtizede foglalkoztatja a szakköröket. Alapja a repertóriumok
viszonylagos nagy száma, információs értéke és viszonylag szűkkörű ismerete,
kihasználtsága közötti belső ellentmondás. (Az elsőfokú „egyedi" és „közös"
repertóriumok megszületése és — újabban — divatossá válása pedig az idő-
szaki sajtó jelentősége és kiaknázása közötti ellentmondásra vezethető vissza.)

Nincs itt terünk és módunk e másodfokú bibliográfiai műfaj hazai törté-
neti előzményeinek, féligpublikált és publikálatlan kísérleteinek értékelésére
(erre nézve forrásjegyzékünk ad támpontot), még kevésbé az elsőfokú reper-
tóriumok történeti, műfajelméleti és módszertani problematikájának felvázo-
lására (erre nézve pedig épp bibliográfiánk egésze nyújt némi fogódzót). Mind-
össze KŐHALMI Béla 10 évvel ezelőtt megfogalmazott véleményét idézzük az
„egyedi" repertórium műfajának jelentőségéről és másodfokú bibliográfiai fel-
tárásának szükségességéről (ez utóbbit ő fogalmazta meg először írásban):

„Semmilyen — cikkeket is feldolgozó —• szákbibliográfia nem teszi feles-
legessé a jelentős folyóiratok mutatóit. A mutató ad képet a folyóirat munka-
társai érdeklődésének irányáról, a tudomány valamely ágazatának kibontako-
zásáról s így megbízható adatot szolgáltat egy történelmi szakasz tudomány-
történetéhez. Nem sok nagymúltú folyóiratunk rendelkezik mutatókkal.

Ha a hiányzók közül itt csak néhányat említek (pl. Budapesti Szemle, Szá-
zadok, Magyar Könyvszemle, Huszadik Század, Ethnographia) ezzel csak egy

* Az ajánlások teljes szövegét ld. Könyvtáros, 1974. 11. sz. 652—653. p.



csipetnyit ragadtam ki ebbéli adósságaink tömegéből. Hogy tisztábban lássuk:
mekkora ez az adósság, könyvtáraink bibliográfiai osztályainak együttműkö-
désével meg kellene teremteni a mutatók bibliográfiáját." (F: 19:126—127. p.
Kiemelés tőlem. K. Gy.)

Célkitűzéseink:
a) az egyedi repertóriumok műfajának nemzeti másodfokú bibliográfiai

(vagy legalábbis azt megalapozó) regisztrálása: a meglévők felszínre hozása a
tényleges „adósságok" törleszthetősége érdekében;

b) a könyvtári és bibliográfiai tájékoztatás elősegítése érdekében a műfaj
egyedeinek elemző-értékelő feltárása;

c) s ezzel egyben a- műfaj elméleti-metodikai feldolgozásának bibliográ-
fiai megalapozása (ami nem várathat soká magára a repertóriumkészítés mód-
szertanának, oktatásának előmozdítása érdekében).

Munkánk befejeztével már látjuk, hogy e célkitűzéseknek nem mindenben
felel meg összeállításunk. A műfaj könyvtári kezelésének, katalógusbeli és
bibliográfiai feltárásának problémái, a rendelkezésre álló idő és az egyszemé-
lyes teljesítmény korlátai főként a nemzeti bibliográfiai igényű teljességen
ejthettek csorbát. De azt talán sikerült dokumentálni, hogy a repertórium
műfaja valóban megérdemelné a nagykönyvtárak bibliográfusainak, hírlaptári
feldolgozóinak összefogását, sőt még az MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai
Bizottságának támogatását is (ami ezúttal elmaradt). Véleményünk szerint a
repertóriumok nemzeti bibliográfiai teljességű feltárása megnyugtatóan csak
a retprospektiv nemzeti sajtóbibliográfia munkálatainak keretében lenne meg-
valósítható — az OSZK és más nagykönyvtárak együttműködésével.

Debrecen, 1976. június •



ELŐSZÓ A 2. KIADÁSHOZ

Felvetődhet a kérdés: mi tette szükségessé tizenkét évvel az 1. kiadás meg-
jelenése után e „furcsa műfajról készült különös bibliográfia"* újbóli átdol-
gozott, bővített kiadását? Elsősorban a furcsa, de „térhódító műfaj" iránt meg-
növekedett könyvtárosi-bibliográfusi, kutatói és lapszerkesztői érdeklődés, va-
lamint ennek százas nagyságrendben jelentkező újabb eredményei. Míg az 1.
kiadás mindössze 372 tételt tartalmazott, addig ez a kötet 838 tételével bőví-
tett újratermelést regisztrálhat. A primer szakirodalomra jellemző exponen-
ciális növekedésben azonban nemcsak az utóbbi 12 év nóvuma van benne, ha-
nem a korábbi kiadás hiányainak pótlása is. (Az 1975 előtt elkészült s újabban
„felfedezett" kb. 80 — főleg rejtett, kéziratos és egyéb unikum — repertórium,
amelynek feltárása a forráskör bővítésének és a könyvtáros-bibliográfus kol-
légák segítségének köszönhető.) E hiány eltüntetését lehet második érvként
felhozni az új kiadás mellett. A repertórium műfajának aktív művelése és
hasznosítása eredményeként ma már a könyvtárak is fokozottabb gondot for-
dítanak a repertóriumok beszerzésére, feltárására, kézi- és segédkönyvtári pre-
zentálására. Végül egy gyakorlati érv: a megjelenést követően teljesen elfo-
gyott az 1. kiadás, a kiadó évek óta nem tudja kielégíteni az újabb hazai és
külföldi igényeket. "•'•- ' " • . • • •

Célkitűzéseink alapvetően nem változtak, de azokat ma már árnyaltabban
és más hangsúlyokkal fogalmazzuk meg:

a) Tapasztalataink egyre inkább megerősítik a nemzeti (hungarika és pat-
rioti'ka) periodikum állomány és bibliográfiai adatbázis teljessé tételének szük-
ségességét az OSZK és más — hazai és külföldi — könyvtárak együttműködé-
sével. E kollektív gyűjtő és feltáró munkának természetes mellékterméke len-
ne a sajtórepertóriumok teljeskörű nemzeti másodfokú bibliográfiai regisztrá-
lása. Egyszemélyes munkánk ehhez továbbra is csak alapozó és figyelemfel-
hívó.

b) A könyvtári tájékoztatást szolgáló elemző-értékelő feltárás még hang-
súlyosabban jelentkezik az új kiadásban, amely egy nálunk még „különös"
(mert nem általános) műfajtörténeti-kritikai bibliográfiai szintézisét kívánja
adni az egyedi sajtórepertóriumoknak. Ezáltal több és más ez a munka, mint

* Vö. MARÓT Miklós: Térhódító műfaj. Eszmefuttatás a kiadvány megjelenése
apropóján. = Könyvtári Figyelő, 1978. 3. sz. 316. p.



a regisztrativ nemzeti másodfokú bibliográfia egy műfaji metszete. (Ez indo-
kolja a kevésbé jelentős vagy ma már csak történeti értékű publikált és kéz-
iratos vállalkozások számbavételét.)

c) Történeti-kritikai módszeréből következően bibliográfiánk egyik termé-
szetes bázisa és serkentője lehet a repertóriumokra vonatkozó történeti-elmé-
leti-metodikai kutatásoknak, publikációknak, amelyek nélkül nem lehet minő-
ségi áttörést elérni a gyakorlatban és az oktatásban. A debreceni és zalaeger-
szegi konferenciák (1974—1975) anyagának megjelenése (1976) óta viszonylag
kevés elemző tanulmány készült. Különösen súlyos gond a szaporodó hírlap-
repertóriumok elméleti és módszertani kérdéseinek megoldatlansága. A tájé-
kozódást elősegítendő ezúttal kibővítettük forrásjegyzékünket a téma teljes-
ségre törekvő hazai és válogatott külföldi szakirodalmának jegyzékével is.

Az utóbbi időben többen szóvá tették a közös repertóriumok hasonló fel-
dolgozásának hiányát — e bibliográfiától várva el a jogos igény kielégítését.
Bár a külföldi bibliográfiai irodalomban nem példátlan az egyedi és közös
repertóriumok együttes — regisztrativ — feldolgozása (vö. forrásjegyzék 33/b),
e nagy munkára nem vállalkozhattunk egyedül. Nem is annyira a közös re-
pertóriumok mennyisége miatt (bár ez is százas nagyságrendű), hanem a ben-
nük feltárt sajtótermékek analitikus leírása és mutatózása miatt. Az időszaki
sajtó feltártságáról azonban még így sem kapnánk teljes képet a szakbibliog-
ráfiák és a nemzeti anyagot is feldolgozó információs kiadványok feltárása
nélkül. Csak ezek együttes számbavételével készülhetne el a hazai sajtó feltárt-
sági indexe, ami pozitív eredményei mellett felhívná a figyelmet a fehér fol-
tokra és szükségtelen duplikációkra egyaránt. Űgy gondoljuk, hogy ez a nagy
munka valóban csak kollektív erőfeszítéssel és a manuális technikát felváltó
számítógépes feldolgozással lenne elvégezhető. Egyelőre még a kurrens nem-
zeti és hungarika repertóriumok, politikai és egyéb sajtóarchívumok számító-
gépes feldolgozása van napirenden. Remélhető azonban, hogy az ezredfordu-
lóig megérleli az idő és az informatikai forradalom egy komplex másodfokú
sajtórepertórium és származékai számítógépes előállítását is.

Budapest, 1989. október



HASZNÁLATI ÜTMUTATÖ

1. Tartalom, gyűjtőkör

1.1 Kiadványtípusok és műfajok

a) A repertóriumok által feldolgozott periodikum-féleségek az időszakos-
ság szerint: napilapok, hetilapok, folyóiratok és nem folyóirat jellegű időszaki
kiadványok (évkönyvek, kalendáriumok, iskolai értesítők). Csak a primer cikk-
anyagot feldolgozó periodikumok repertóriumait vettük fel, tehát a kurrens
bibliográfiai és információs kiadványok, a jogszabályközlő folyóiratok tarta-
lommutatóit nem. (Ez utóbbiak száma önmagában is jelentős.)

b) Bibliográfiánk az ún. egyedi repertóriumok bibliográfiája. Egyedi re-
pertóriumon olyan repertóriumot értünk, amely csak egy-egy periodikám anya-
gát tárja fel egyedileg, míg a közösek több periodikumét foglalják egységes
szerkezetbe, feloldva azok egységét (pl. id. Szinnyei József közismert reper-
tóriumai). Az egyediekkel azonos'elbírálást kaptak azok az átmeneti műfajok,
amelyek két vagy több periodikumot egy kiadványban tárnak föl, de szerkeze-
tileg önálló egységként, legfeljebb a mutató közös bennük. (Pl. A Dokumen-
tum és a Munka repertóriuma. Ld. 128. t.)

c) Az így leszűkített repertórium műfaján belül aztán már elég tág a gyűj-
tőkör: a külön mutató nélküli egyszerű tartalomjegyzéktől kezdve a mutató-
val is ellátott klasszikus repertóriumon át az önálló bibliográfiai leírást nem
alkalmazó indexelő művekig terjed. A határt mindössze a szakirodalmi szemle-
szerű tematikus és folyó szövegbe ágyazott cikkfeltárásoknál vontuk meg. A
korai „ősrepertóriumok" és szakirodalmi szemlék esetében igen nehéz volt az
elhatárolás. Ilyen határesetekben a legfontosabb címleírási adatokat tartalma-
zó, ezeket az ismertető szövegtől világosan elhatároló feltárási módot tekin-
tettük a repertórium kritériumának (a szerző vagy a folyóirat szóhasználatától
függetlenül). Mellőztük azokat a legújabbkori hibrid műveket, amelyek sem a
repertórium, sem a szakirodalmi szemle, sem a forrásközlés kritériumának nem
feleltek meg.

d) Időbeli szempontból a periodikum egészét vagy több évét feldolgozó
kiadványokat tekintettük repertóriumnak, kivéve a napilapok repertóriumait.
Ezeknél általában egy évre, kivételesen fél évre csökkentettük a bázisidőt. A
napilapok esetében ezt a kivételes eljárást az indokolja, hogy ezeknek egy év-
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folyama vagy féléve is nagyszámú cikket, szépirodalmat tartalmaz (gyakran
másutt nem publikáltakat), s a folyóiratoktól eltérően nincs éves tartalomjegy-
zékük. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a sajtó mint forrás a folyóira-
tokétól eltérő repertorizálási, indexelési stb. módszereket kíván.

e) Tartalmi szempontból a teljesek (teljességre törekvők) mellett a teljes
anyagból válogatók (pl. a híreket, recenziókat elhagyók) és a részlegesek (egy-
egy szakterületre, területre, műfajra specializáltak) is feldolgozásra kerültek.
(A gyakorlatban igen nehéz megállapítani a teljesség és válogatás mértékét.)

f) Megjelenési forma szerint feldolgozott műfajok:
- önállóak (ide soroljuk a folyóiratok különszámaként megjelenteket

is); rejtettek (az adott periodikában vagy más sajtótermékben „elrejt-
ve" megjelentek); melléklelek a repertorizált sajtótermékhez, amelyek
mint (többnyire) kisnyomtatványok kiesnek mind a könyveket, mind a
folyóiratokat regisztráló bibliográfiák gyűjtőköréből;

- a nyomdai vagy egyéb úton sokszorosítottak mellett azok a kéziratosak
(gépiratosak, de két autográf kézirat is), amelyek valamely közgyűjte-
ményben hozzáférhetők, köztük egyetemi és főiskolai (könyvtárosképző
szaktanfolyami) szakdolgozatok, diplomamunkák — erős minőségi sze-
lekcióval. Ez utóbbiak között számos módszertani kísérletező-újító mun-
ka van, amelyek lektorálás után a publikálást is megérdemelnék. (Az
anyaggyűjtés lezárásáig publikált mintegy 20 szakdolgozatot már csak
publikált formájában vettük fel, utalva a kéziratos előzményre.)

1.2 Területi és nyelvi határok

Az anyaggyűjtés során a repertóriumok által feldolgozott periodikumok
nemzeti jellegére helyeztük a hangsúlyt. A „magyar nemzeti" (hungarika) fo-
galmát maradéktalanul csak területi szempontból értelmeztük. Tehát fölvet-
tünk a mindenkori Magyarország területén megjelent bármely nyelvű sajtóter-
méket föltáró repertóriumot. Ez nem zárta ki a hazai sajtó külföldön kiadott
magyar vagy idegen nyelvű repertóriumainak fölvételét. (Pl. a Földtani Köz-
löny, a Keleti Szemle, a Magyar Zsidó Szemle értékes külföldi, idegen nyelvű
repertóriumait.) Az előbbiekből következően nem dolgoztuk fel viszont a kül-
földi, idegen nyelvű periodikumok hazánkban kiadott mutatóit (pl. a szovjet
Bibliotekar'-ét és másokét) — kivéve a tartalmi hungarika folyóiratokét. A
források által adott kereteken belül törekedtünk ugyanis a területin túlmenő
nyelvi és tartalmi hungarika periodikumok repertóriumainak felvételére is,
megjelenési helyüktől függetlenül. Ez a határon túli kitekintés természetesen
erősen válogató, sőt hézagos lehet (különösen a tartalmi hungarikumokat il-
letően, ahol a határt is nehéz megvonni). A felvétel legfőbb gyakorlati krité-
riuma a hazai könyvtárakban való megtalálhatóság volt.

1.3 Időhatár

Retprospektiv bibliográfiánkban az időben visszafelé nem szabtunk határt.
A repertóriumok megjelenési idejét tekintve így 1780-ig, az első magyar hír-
lap, a Magyar Hírmondó éves „mutató táblájának" indulásáig nyúltunk visz-
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sza. Első tartalmi hungarika repertóriumaink pedig a Tudományos Gyűjte-
ményben jelentek meg (1818—1819) a Hesperus című cseh folyóirat előző évi
magyar vagy magyar vonatkozású értekezéseiről. A periodikumok megjelenési
idejét nézve az első helyen szintén egy tartalmi hungarika, a Wiennerisches
Diarium áll 1703—1752 közötti időszakának magyar vonatkozású hazai feldol-
gozásával.

Az annotált törzsanyag gyűjtésének, feldolgozásának lezárása az 1986-os
impresszumú művekkel történt. Az 1987/88-as impresszumú művek regisztrativ
leírását az 1. sz. függelékben adjuk. (Ebbe már nem kerültek be a kéziratos
szakdolgozatok, s nyilván hiányos a rejtett repertóriumok számbavétele is.)

Végezetül mellékelünk egy táblázatot a gyűjtőkor formai szempontjai ér-
vényesülésének egzakt dokumentálására. (Ld. a 16. oldalon.)

2. Források és szakirodalom

a) Anyaggyűjtésünk forrásául elsősorban természetesen igen sokféle és
nagyszámú bibliográfia szolgált. Ezek ténylegesen hasznosítható tagjairól szisz-
tematikus forrás- és irodalomjegyzékünk tájékoztat, egyes műfajcsoportokról
értékelő megjegyzésekkel. (1—132. t.) Meglepő volt számunkra, hogy általános
nemzeti sajtóbibliográfiáink elhanyagolják a repertóriumok leírását.* Helyet-
tük néhány publikált kötetkatalógust, szakterületi és helyi sajtóbibliográfiát
használhattunk fel.

A sajtórepertóriumok után külön alfejezetben vettük fel ezúttal e műfaj
válogatott elméleti-metodikai irodalmát (133—176. t.). Ennek célja didaktikai-
metodikai: az oktatás, kutatás és a gyakorlat számára fogódzót, támpontot
adni a munkához.

b) Második forráscsoportként a publikált könyvtári katalógusokat (177—
194. t.) és 17 különböző típusú, könyvtár mintegy 30 féle cédulakatalógusát
néztük át (195—211. t.). Érdekes; tapasztalatunk volt, hogy még a legnagyobb
könyvtárak állománya sem volt hiánytalan, mellettük a kisebb könyvtárak ka-
talógusai is szolgáltak új (szakterületi, helyi) bibliográfiai adatokkal. A leg-
eredményesebben az OSZK és a debreceni Egyetemi Könyvtár szolgálati fo-
lyóiratkatalógusait használtuk. Az 1. kiadás anyaggyűjtése során Debrecenben
lehetőségünk volt a folyóiratraktár közvetlen búvárlására is (Csűry István
könyvtárigazgató jóvoltából).

c) Végül meg kell itt említeni „élő kútfőinket", azokat a könyvtáros-bib-
liográfus kollégákat, akik számos rejtett és kéziratos repertóriumra hívták fel
a figyelmet vagy leírást adtak róluk. E kollégáink, akiknek köszönettel tarto-
zunk: Ákom Márta, Asbóth Miklós, Bényei Miklós, Bilincsi Lajos, Botka Fe-
renc, Csendes János, Csomor Tibor, Fülöp Géza, Gazda István, Héthy Zoltán,
Jónás Károly, Korompai Gáborné, Ládi László, Lakatos Éva, Lisztes László
(lektori munkájáért is), Pastyik László (Üjvidék), Praznovszky Mihály, Sass
Tiborné, Székelyné Sipos Klára, Váczy Leona (Kolozsvár), Viczián János.

* BUSA Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1705—1849 (1—2. köt. Bp. 1986) c. nagy
munkája kivételével, ami viszont anyaggyűjtésünk lezárása után jelent meg. Azon-
ban ez is csaknem kivétel nélkül Petiik 1712—1860-as ciklusbibliográfiájának tarta-
lomjegyzékeire hivatkozik.
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3. Bibliográfiai leírás

3.1 A periodikumok leírása

A repertóriumok leírását a bennük feltárt periodikum(ok) leírása vezeti
be, illetve előzi meg — mintegy főcímként, tárgyi címként. Egy periodikumról
készült több repertórium fölvétele esetében ez a rövid sajtóbibliográfiai leírás
csak az első repertóriumot megelőzően van. Adatai: cím, megjelenési hely, in-
dulás és megszűnés, szünetelés (ha a repertórium tartalmát érinti), évkönyvek-
nél évfolyamjelölés, ritkán: alcím vagy közreadó testület (jellegtelen címeknél).
Általában a sajtótermék időrendben első címén történik a leírás, ha a reper-
tórium annak tartalmát is magában foglalta. A további címváltozásokat
„Utóbb" vagy „Folytatás" megjegyzés után közöltük, attól függően, hogy szo-
rosabb vagy lazább kapcsolatban állnak-e egymással. A sajtótermék vagy a
repertórium egésze szempontjából kevésbé jelentős címváltozásokat a főcím
alatt soroltuk fel „Címváltozat(ok)" vagy „Közben" megjegyzéssel. A nem re-
pertorizált (vagy repertorizált, de a kiadvány egészéhez képest jelentéktelen
időtartamú) előzményeket szintén a rendszóul választott cím után soroltuk fel
„Előbb" vagy „Előzmény" megjegyzéssel — a szorosabb vagy lazább kapcso-
latnak megfelelően. Főlap esetén a melléklap, társlap leírását is megadtuk (és
viszont), ha az a repertórium tartalma vagy megjelenési formája miatt szüksé-
gesnek bizonyult.

A több periodikumot egyenként feltáró repertóriumok leírásánál követett
gyakorlat:

a) ha a repertórium címe egyenként felsorolja a lapokat, akkor minden
sajtótermék címét leírtuk a repertorizálás sorrendjében (általában időrend-
ben); szorosan kapcsolódó lapoknál a szokásos megjegyzést, egészen távoli
kapcsolatban lévőknél (pl. a szerkesztő azonossága) + jelet alkalmazva;

b) ha a repertórium címe nem emelt ki egyetlen kiadványt sem, akkor
szögletes zárójelbe tett fiktív címen foglaltuk össze a repertórium tárgyát •—
a megjelenési időhatárok jelzésével. PL: [Horvát történelmi folyóiratok „1851/
1899"]. Az ilyen repertóriumok által feltárt periodikumok címei az annotáció-
ban találhatók, s ezekről a betűrend megfelelő helyén a fiktív címre hivatkozó
egyedi utalókat helyeztünk el.

Az azonos című, de különböző kiadási helyű és évű sajtótermékeket a cím
utáni szögletes zárójelbe tett római számmal különítettük el. (Azonos című
hazai és külföldi impresszumú kiadványokat a kiadási hely jelzésével is meg-
különböztettünk.) Számozási sorrendjük a megjelenés (indulás) időrendjét kö-
veti, sorszámuk pedig csak e bibliográfia keretein belül érvényes.

Minden címet VERZÁLIS betűkkel írtunk le, s félkövérrel emeltük ki a
repertóriumok által is feldolgozott címeket.

Bár a periodikumok sajtóbibliográfiai leírásában — a felvett adatok meny-
nyiségének és a repertórium időhatárainak keretei között —• teljességre és
pontosságra törekedtünk, adataink nem mindenütt hiánytalanok. Mivel nem a
periodikumok elsőfokú bibliográfiai leírása volt elsődleges célunk, nem vállal-
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kozhattunk a sajtóbibliográfiákból is hiányzó adatok önálló felkutatására. A
kérdéses, bizonytalán adatokát kérdőjellel jelöltük. (Erre főként az előzmény-
re, folytatásra és a megszűnés évére vonatkozó adatoknál került sor.)

3.2 A repertóriumok leírása

Autopszián alapuló teljes, részletes bibliográfiai leírásra törekedtünk. A
repertorizált sajtótermék címét — a szabványtól eltérően — csak akkor vetí-
tettük önálló egységként a leírás élére, ha az a repertórium címlapján is fel
volt tüntetve külön egységként. (Ez az eltérés az előbb tárgyalt sajtóbibliog-
ráfiai leírási gyakorlatból következik.) Csak ilyen esetben alkalmaztunk •
(tilde) jelet a címismétlés elkerülésére. Egyébként a repertóriumok címében
közölt sajtócímeket teljes terjedelemben közöltük, már csak azért is, hogy a
sajtóbibliográfiai leírásban kivetített címváltozások ne okozzanak zavart a re-
pertóriumok címének értelmezésénél. A címben egymagában álló évfolyam-
vagy kötetjelzéseket kiegészítettük a pontos időhatárok közlésével [szögletes
zárójelben]. A kiadó, közreadó mellett lehetőleg a nyomdát (sokszorosítót) is
feltüntettük. Az egyöntetűség kedvéért a szerkesztőket, összeállítókat a cím
után közöltük, néhány (rejtett repertóriumot is tartalmazó) monografikus ki-
adványt kivéve.. Különös gondot fordítottunk a terjedelem és a mellékletek,
illusztrációk pontos közlésére. A több kötetes művek lépcsőzetesen szedett kö-
tetenkénti részletes címleírást kaptak. A szokványostól eltérő formátumot kü-
lön jelöltük.

A folyamatosan szedett címleírási rész új sorban bekezdett megjegyzéssel
zárul, amelyben a címek többnyelvűségére, a különlenyomatkénti, melléklet-
kénti megjelenésre, a többszöri kiadásra, a külső borítón lévő címváltozatokra,
a leírási hibák korrigálására vonatkozó adatok kerültek közlésre.

Ritka előfordulású repertóriumok leírása alatt a jobb oldalon a könyvtári
lelőhelyre utaló rövidítést és raktári jelzetet adtunk. (Kéziratos repertóriumok-
nál minden esetben közöljük a lelőhelyet.)

A tételek sorszámozottak. A tételszám utáni / jellel és az ábécé kisbetűivel
jelöltük: a/ az azonos folyóiratévfolyamok egymást kiegészítő (együttesen
használható) repertóriumait és b/ azonos repertóriumok eltérő nyelvű válto-
zatait.

4. Annotációk

A tájékoztatási és oktatási-metodikai célú felhasználás elősegítésére lehe-
tőleg minden repertóriumot leíró és (szükség szerint) értékelő annotációval lát-
tunk el. A kézbe nem került néhány repertóriumról másodkézből vett ismer-
tetést adunk, és F: jel után jelöljük a forrásjegyzék tételszámát.

Az annotációk kurzívval kiemelt fő szerkezeti elemei a repertóriumok szer-
kezeti egységeinek sorrendjét követik, azoknak mintegy sematikus vázai,
„röntgenátvilágításai". Az ismertetések részleteiben viszont az egységes, azo-
nos szempontú és összehasonlítható bemutatásra törekedtünk. Ezt szolgálja az
alábbi jelek után adott információk ismétlődő rendszere:
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T: = Tartalom: tematikai-műfaji szempontból általános vagy részleges,
illetve teljességre törekvő vagy válogató. Az illusztrációk feldolgozására külön
is felhívjuk a figyelmet. Tételszámozás esetén a tételek mennyiségét is közöl-
jük. Zárójelbe tett kérdőjellel jelöltük, ha a teljesség mértéke bizonytalan, az
előszó (vagy annak erre vonatkozó közlése) híján megállapíthatatlan. Itt jelez-
zük a periodikum tematikai profilját, műfaját, ha a címleírásból ez nem de-
rül ki.

C: = Címleírás: részletes vagy rövidített, s milyen adatokkal, milyen sor-
rendben. A C-t ismertető szövegben alkalmazott ( ) és [ ] zárójelek közé tett
adatok az eredeti repertóriumban is ilyen zárójelek között találhatók. Röviden
,,pontatlan"-nak nevezzük az olyan címleírásokat, amelyek nem tesznek pontot
a cikkek analitikus leírásainak lapszámai után. A címleírások szövegébe ágya-
zott kisebb címkiegészítéseket is itt jelezzük,

C+A: = Címleírás + annotáció: e jelet akkor alkalmazzuk, ha a C-ban
jelentős címkiegészítő annotációs elemek rendszeresen előfordulnak.

A: — Annotáció: a címleírást követő, attól jól elkülönített, rendszeresnek
tekinthető ismertetés, s annak típusa (indikatív, informatív stb.).

SZ: = Szerkezet: a címleírásokat közlő repertóriumrész(ek) egységeinek
fő szerkezeti típusai (fő rendezőelve) vagy egymást kiegészítő, eltérő szerke-
zeti típusú fejezetei. Egyedi szerkezeti megoldású repertóriumoknál az eredeti
mű számozási-betűjelölési rendszerét alkalmazzuk, eredeti fejezetcímekkel. Tí-
pusesetekben arab számmal jelöljük a fő szerkezeti egységeket, s kurziváljuk
azok megnevezését. Ezt követően új bekezdésben a/ betűjel alatt a második
rendezőelvet, majd ez alatt — (gondolatjel) után az elemi rendezőelvet jelöl-
jük. PL: SZ: 1. Tematikus (szakrendi)

a) szerzői betűrendes
-— időrend

í: = Index: e jelet a szerkezet helyén akkor alkalmazzuk, ha a műnek
nincs klasszikus címleíró repertórium-része, vagyis amikor az eredeti periodi-
kum kötet- és lapszámára utaló analitikus mutatóval, index-szel állunk szemben.

M: 1. (M:l): = Mutató 1. stb.: a klasszikus repertóriumot kiegészítő klasz-
szikus mutató(k), amely(ek) a fő szerkezeti egység(ek) tételszámára vagy (té-
telszám híján) oldalszámára utalnak. A zárójeles megkülönböztetést akkor al-
kalmazzuk, ha az eredeti műben a mutató a fő szerkezeti egységekkel azonos
rangú számozást kapott vagy közbeékelődik két repertóriumrész (fejezet)
közé.

1:1. (1:1) = Index 1. stb.: e jeleket a mutatók helyén (között) akkor al-
kalmazzuk, ha a repertóriumrészt az eredeti periodikum kötet- és lapszámára
hivatkozó index egészíti ki. (Az index fogalmát tehát itt szűkebb értelemben
használjuk, a tételszámra hivatkozó mutatótól megkülönböztetendő.)

Általában a mutató hiányát és féleségének szükségességét is jelezzük, ha
a szerkezeti egységekhez kívánatos lett volna valamilyen mutató alkalmazása
(a meglévők mellett is).

Az ismertetés végén többnyire a különlegesen jó (vagy rossz) tipográfiai
megoldásokra utálunk, illetve szükség szerint rövid összefoglaló értékelést
adunk. Itt említjük meg a kisebb jelentőségű (önálló egységként le nem írt)
előzményeket és a kiegészítésre, átdolgozásra, folytatásra vonatkozó terveket.
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5. Szerkezet

5.1 Rendezőelvek

a) Bibliográfiánk alapvető rendezőelve a repertóriumok által feltárt periodi-
kumok betűrendje, azok műfajától függetlenül. Minden más fő rendezőelv (a
periodikumok megjelenési ideje, műfaja, tartalma vagy a repertóriumok mű-
faja stb.) kevesebb egyértelműséggel és következetességgel lett volna meg-
valósítható.

b) A periodikumok címváltozásai esetén általában az időrendben első cí-
men történt a leírás és besorolás. Ettől —• a sajtóbibliográfiákban következe-
tesen alkalmazható helyes elvtől — azonban néhány esetben el kellett térni,
mivel itt a hangsúly nem általában a sajtóterméken, hanem a repertorizált
sajtóterméken van. Tehát a nem repertorizált első címeket a besorolásnál nem
vettük figyelembe, hasonlóképpen a periodikum vagy a repertórium egésze
szempontjából jelentéktelen ideig élt címváltozatokat sem. (Ezeket a rend-
szóul választott első cím után írtuk le a 3.1 fejezetben tárgyalt módon.)

c) Egy periodikumhoz készült több repertórium leírási sorrendjét megje-
lenésük időrendje határozta meg (a közreadási formától és a tartalmi értéktől
függetlenül).

5.2 Az utalók, hivatkozások rendszere

a) Utalókat azokról a címváltozatokról alkalmaztunk, amelyeket a rend-
szóul választott cím alatt „Előbb" vagy „Utóbb" megjegyzéssel írtunk le, föl-
téve, hogy a repertóriumban is feldolgozásra kerültek. Kivételesen az adott
repertóriumban fel nem dolgozott laputód címérőlis készült utaló, ha az ma
is élő.

b) Utalók irányítják a használót a több címet egyedileg feltáró repertó-
riumok valamennyi sajtócíméröl a rendszóul választott periodikumok címéhez,

; valamint a fiktív címen leírt periodikumokhoz. Pl.: Munka [I.] — > Dokumen-
tum; Munka [II.] — > Műhely; Munka [III.] — > [Szegedi napi- és hetilapok
„1944/45"].

c ) Ugyancsak utalók találhatók az 1. sz. függelékben leírt, a feldolgozás
lezárása után megjelent repertóriumokról, pontosabban az általuk feldolgo-
zott periodikumokról is.

d) Kölcsönös hivatkozással kapcsoltuk össze azokat a sajtócímeket, ame-
lyek egymás előzményei vagy folytatásai s mindegyiknek van saját repertó-
riuma is. Pl. Fizikai Szemle — > még: Matematikai és Fizikai Lapok (és vi-
szont).

E sokrétű utalózási és hivatkozási rendszer célja az, hogy a bibliográfiában
érintett és a repertóriumok által feltárt bármely sajtócím könnyen megtalál-
ható legyen s elvezessen a megfelelő repertóriumhoz.

6. Kiegészítő részek, mutatók

A bibliográfia törzsanyagát két függelék egészíti ki:
1. Az anyaggyűjtés-feldolgozás lezárása után megjelent (elkészült) reper-

tóriumok (1987—1988) és a
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2. Kiadás előtt álló repertóriumok (az 1985—1989. évi bibliográfiai elő-
tervek alapján).

A szisztematikus forrás- és irodalomjegyzéket már érintettük a források
tárgyalásánál.

A rövidítések jegyzéke tartalmazza mind a bibliográfiai leírásokban, mind
az annotációkban előforduló rövidítéseket.

A névmutatóban a repertóriumok szerkesztői, összeállítói és az annotációk-
ban megemlített közreműködők neve található meg a tételszámra hivatkozás-
sal. (Az előbbiek vezetékneve verzállal, az utóbbiaké kurrenssel szedett.)

A tárgymutatóban kísérletet teszünk a repertorizált periodikumok típusát,
tematikáját, főbb műfajait, földrajzi-közigazgatási vonzatát feltáró komplex
mutató alkalmazására.

A mutatók a függelékek anyagát nem tárják föl.

Az egyedi repertóriumok formai-műfaji megoszlása

A repertórium
f o r m á j a

1. önálló
+ különszám

2. Melléklet

3. Rejtett (klny. is)

4. Kéziratos

5. Mikrolap

összesen/db

összesen %

A l e l t á r t p e r i o d i k u m f é l e s é g e k m ű f a j a

H í r l a p

32

2

12

44

_

90

10,7

Folyóirat

26ü

79

138

105

1

678

80,9

Évkönyv

21

1

28

10

_

60

7,2

Naptár

1

_

2

3

_

6

0,7

Isk.
értesítő

_

4

4

0,5

Összesen

319

32

1 180

256

1

838

%

38,10

9,80

21,50

30.50

0,10

100,00

100.00
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FORRÁS- ÉS IRODALOMJEGYZÉK

A) B i b l i o g r á f i á k

I. MÁSODFOKÚ BIBLIOGRÁFIÁK

1. Egyetemes másodfokú bibliográfiák

1.1 Vegyes jellegűek

1. GULYÁS Pál: A bibliográfia kézikönyve. 2. köt. A legfontosabb bibliog-
ráfiai segédkönyvek. Bp. 1942, OSZK. 400 p.

Reprint kiadása A magyar bibliográfiák bibliográfiája 1941—1944 c. füg-
gelékkel (GAZDA Istvántól). Bp. 1984. 454 p.

2. MALCLÉS, L. N.: Les sources du travail bibliographique. 1—3. tom. Ge-
néve—Lille—Paris, 1950—1958, Droz—Giard. 4 db.

3. SZENTMIHÁLYI János — VÉRTESY Miklós: Útmutató a tudományos mun-
ka magyar és nemzetközi irodalmához. Bp. 1963, Gondolat. 730 p.

4. SZIMON, K. R.: Isztorija inosztrannoj bibliografii. Moszkva, 1963. 736 p.

5. BESTERMAN, Th.: A world bibliography of bibliographies and of bibliog-
raphical catalogues, calendars, abstracts, digests, indexes and the liké. 4. ed.
1—5. vol. Genéve—Lausanne, 1965—1966, Soc. Bibliographica. 5 db.

6. TAYLOR, A.: General subject-indexes sinces 1548. Philadelphia, 1966, Univ.
of. Pennsylvannia Press. 336 p.

7. SAWONIAK, H.: Rozwój i metodyka povszechnych i narodowych bibliog-
rafii bibliografii. [Az egyetemes és nemzeti másodfokú bibliográfiák fejlődése.]
Warszava, 1971, Bibi. Narodowa. 496 p. /Prace instytutu Bibliograficznego
Nr. 17./
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8. A world bibliography of bibliographies 1964—1974. A decennial supplement
to Th. BESTERMAN A world bibliography of bibliographies. Bd. 1—2. Comp.
A. F. TOOMEY. Totova, N. J. 1977, Rowman and Littlefield. 2 db.

9. Les services bibliographiques dans le monde 1975—1979. Paris, 1983, Unes-
co. 488 p.

1.2 A sajtóbibliográfiák bibliográfiái

10. DUPRAT, G. — LIUTOVA, K. — BOSSUAT, M. L.: Bibliographie des re-
pertoires nationaux de périodiques en cours. Paris, 1969, Unesco—FIAB 141 p.
/Manuels bibliographiques de l'Unesco 12./

Több mint száz Unesco-tagállam sajtó- és cikkbibliográfiai tevékenységét
tárja fel, tehát a közös repertóriumok bibliográfiája is.

11. BESTERMAN, Th.: Periodical publications. A bibliography of bibliographi-
es. Vol. 1—2. Totowa, N. J. 1971, Rowman a. Littlefield. 2 db. /The Besterman
world bibliographies 3./

12. VESENYI [Pál] Paul E.: An introduction to periodical bibliography. Ann
Arbor. (Mich.) 1974. IX, 382 p.

Egyetemes és nemzeti kurrens sajtóbibliográfiák, repertóriumok, referáló
lapok, indexek betűrendes annotált bibliográfiája. Első része elméleti-tör-
téneti tanulmány.

1.3 A sajtórepertóriumok bibliográfiái

1.31 Közös repertóriumok bibliográfiái

13. SZIMON, K. R.: Naucsnüe zsurnalü, zsurnal'nüe sztat'i i ukazateli k nim.
1—4. cs. = Szocialiszticseszkaja rekonsztrukcija i nauka, 1936. No. 3. 103—108.
p.; No. 4. 127—130. p.; No. 5. 121—126. p.; No. 8. 100—104. p.

14. KUJOTH, J. .: Subject guide to periodical indexes and rewiew indexes.
Metuchen, 1969, N. J. Scarecrow Pr. 129 p.

15. HARZFELD, L. A.: Periodical indexes in the social sciences and humani-
ties. A subject guide. Metuchen, N.'J. — London, 1978, Scarecrow Pr. XIV,
174 p.

1.32 Egyedi repertóriumok bibliográfiája

16. HASKELL, D. C.: A check list of cumulative indexes to individual pe-
riodicals in the New York Public Library. New York, 1942, New York Public
Library. 370 p.

Kb. 7500 tétel: almanachok, évkönyvek, folyóiratok önálló és rejtett mu-
tatói, köztük számos magyar folyóiraté.
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2. Nemzeti másodfokú bibliográfiák

2.1 Vegyes jellegűek

17. A magyar bibliográfiai irodalom repertóriuma 1900—1913. = Magyar
Könyvszemle, 1900—1913. (Majd minden számban.)

18. A magyar bibliográfiák bibliográfiája. Bibliographia bibliographiarum Hun-
garicarum. (Kiad. az) Országos Széchényi Könyvtár. Bp.

1956—1957. (Összeáll. BÉLLEY Pál, — F. WENDELIN Lidia)
1960. 223 p.

1958—1960. (Összeáll. F. WENDELIN Lidia, FÜGEDI Péterné,
SOMOGYI Andrásné.) 1963. 420 p.

1961—1964. (Szerk. SOMOGYI Andrásné.) 1966. 431 p.
1965—1966. (Szerk. SOMOGYI Andrásné.) 1969. 323 p.
1967—1968. (Szerk. GAJTKÓ Éva.) 1973. 393 p.
1969—1970. (Szerk. GAJTKÓ Éva.) 1974. 393 p.
1971—1973. (Szerk. GAJTKÓ Éva.) 1977. 436 p.
1974—1976. (Szerk. GAJTKÓ Éva.) 1979. 507 p.

19. KŐHALMI Béla: A tudományos tájékoztatás fejlődése hazánkban 1945—
1965. Bp. 1967, NPI. 574 p. /Az OKDT kiadványai 25./

20. KOSÁRY Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és
irodalmába I. Bp. 1970, Tankönyvkiadó. 889 p.

21. BAKÓ Elemér: Guide to Hungárián Studies. Vol. 1—2. Stanford, Calif.
1973, Hoover Inst. Press •—• Stanford Univ. 2 db. /Hoover Institution bibliog-
raphioal series 52./

22. BERLÁSZ Jenő: A történettudományi tájékoztatás segédkönyvei. (Kiad. az)
OSZK KMK. Bp. 1975, NPI. 108 p. Soksz.

23. Könyvtári tájékoztatás. Tanárképző főiskolai jegyzet.
1. KERTÉSZ Gyula: Általános tájékoztatás. 1975. 317 p.
2. BÉNYEI Miklós: Társadalomtudományok. 1975. 345 p.

3. BÉNYEI József né: Esztétika, művészetek, irodalom, nyelvtudomány.
1975. 255 p.

4. MÁDER Béláné: Természet- és alkalmazott tudományok. 1978. 336 p.

24. JAKI László: Pedagógiai bibliográfiai irodalom. = Tanulmányok a neve-
léstudomány köréből, 1962. Bp. 1963. 327—363. p.

25. BOTKA Ferenc: A magyar szocialista irodalmat feltáró bibliográfiák ösz-
szesítője. = „Vár egy új világ.".Tanulmányok a szocialista irodalom történe-
téből. 4. köt. Bp. 1975. 515—519. p./Irodalom — Szocializmus./
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2.2 Sajtóbibliográfiák bibliográfiái

26. KUDBLKA Genovéva: A magyar sajtóbibliográfiák: könyvészete. (Szakdol-
gozat.) KMK szaktanfolyam. Bp. 1967. [2], 25 lev. 1 mell. Gépirat. KMK D 430

27. A magyar sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográfiája. (1705—1945.)
Szerk. JÓZSEF Farkas. Kiad. a MUOSZ. Bp. 1972, (Zrínyi ny.) 427 p. /Sajtó-
történeti könyvtár./

2.3 Sajtórepertóriumok bibliográfiái

2.31 Külföldi

Amerikai Egyesült Államok

28. IRELAND, Norma Olin: An index to indexes. A subject bibliography of
published indexes. Boston, 1942, Faxon. XVI, 107 p. (Kb. 1000 tétel.)

29. Local indexes in American libraries. A unión üst of unpublished indexes.
Ed. by N. O. IRELAND. Boston, 1947. XXXV, 221 p. /Useful reference series
73./ (Kb. 8000 tétel.)

30. KATZ, D. B. — MADISON, Ch. — REGAN, M.: Guide to special issues and
indexes of periodioals. New York, 1962. VI, 125 p.

800 amerikai hetilap, folyóirat és évkönyv speciális indexei.

Belgium

31. JOANNAUX, F.: Répertoire des tables de revues entrangéres. Repertóri-
um van de registers op buitenlandse tijdschriften, 1956—1969. Bruxelles, 1972.
Comm. Belge de Bibliogr. VIII, 213 p. /Bibliographia Belgica 117./

Lengyelország

32. GUTRY, Cz.: Bibliográfia scalonych spisów zawartosci czasopism. Wroclaw,
1953, Ossolineum. 174 p. (466 tétel.)

Uő: Kontynuacja (1953—1962) i uzupelnienia. = Roczniki Biblioteczne,
R. 6. 1962. z. 3/4 s. 217—306. (355 tétel.)
. . . za lata 1963—1965. = Tamze R. 9. 1965 z. 3/4. s. 387—420. (130 tétel.)

Szovjetunió

33/a TARASZOV, M. A.: Predvaritel'nüj szpiszok ukazatelej k ruszszkim ga-
zetam, vülhodjivsim do 1917 g. Leningrád, 1966, Gosz. publ. bibliotéka im. M. E.
Szaltükova—Scsedrina. 85 p. /Metodicseszkie materialü v pomoscs' bibliotékám,
rabotajuscsim nad szoszt.-iem bibliografi 2. sztepeni. Vüp. 12./

Az 1917-ig megjelent orosz újságok mutatóinak előzetes jegyzéke. Több
mint 1000 tételt tartalmaz.
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33/b. MASZANOV, Ju. I. — NITKINA, N. B. — TITOVA, Z. D.: Ukazateli
szoderzsanija ruszszkih zsurnalov i prodolzsajuscsihszja izdanij 1755—1970. gg.
Moszkva, 1975, Kniga. 437 p.

2800 tételéből mindössze 231 a közös repertórium.

2.32 Hazai

34. SZAUDER Márta (TIHANYI Endréné): Cikkbibliográfiák és a velük kap-
csolatos módszertani kérdések. Szakdolgozat. Bp. 1957, ELTE Könyvtártud.
Tanszék. 40 + 98 lev. Gépirat. KMK D 2847

Rövid történeti-elméleti-módszertani bevezető eszmefuttatás után a ma-
gyar cikkbibliográfiák típusait (1. évkönyvek, iskolai értesítők cikkbibli-
ogr., 2. folyóiratok tartalommutatói, 3. egy szaktudomány cikkeinek bib-
liogr., 4. ált. nemzeti repertóriumok) és módszereit, majd a főbb külföldi
közös repertóriumokat ismerteti. Harmadik része egy másodfokú bibliog-
ráfia 10 ország 96 általános és szakrepertóriumáról, ebből 47 magyar egye-
di és közös repertórium.

35. GAL Ágota, D.:. Magyar folyóiratmutatók 1945 után. = Magyar Könyv-
szemle, 1959. 1. sz. 139—J.41. p.

Az 1957-ig megjelent 6 (!) új folyóiratmutató kritikai szemleszerű ismer-
tetése.

36. MESTERHÁIZI-NAGY Márta — LÉCES Károly: Magyar folyóiratok több-
éves mutatóinak bibliográfiája. (Kézirat.)

F: Szentmihályi—Vértesy: Útmutató (3:113. p.) írja le először — lelőhely
nélkül. Az alább következő forrás tudni véli, hogy a Műegyetemi Könyv-
tár tulajdona, s benne igen sok folyóirat-tartalomjegyzéket gyűjtöttek
össze. Forráskutatásaink során kiderült, hogy ilyen kézirat nem létezik.
„Annál is inkább, mivel ez — Mesterházi-Nagy Márta közlése szerint —
csak kiadványtervezet volt, melynek előkészítő munkálatai megtörténtek,
anyagi fedezet hiánya miatt azonban az összeállítás nem készült el." (Hé-
berger Károlynak, a Műegyetemi Könyvtár igazgatójának 1975. febr. 27-
én kelt levélbeni közlése.)

37. ISZLAI Zoltán — VARSÁNYI Endréné: Hírlapok és folyóiratok beszerzése
és kezelése közművelődési könyvtárakban. Bp. 1965, OSZK KMK. 93 p. /A
KMK kiadványai 10./

11. fejezetének b) pontja felsorolja a legfontosabb hazai kurrens és ret-
rospektív repertóriumokat, referáló lapokat. A kb. 24 tételes jegyzékbe
néhány sajtóbibliográfia is bekerült.

38. KÁLMÁN Lászlóné: A Párttörténeti Intézet Könyvtárának bibliográfiai
munkái. = Magyar Könyvszemle, 1970. 3. sz. 262. p.

Az ellenforradalmi korszak haladó és munkásmozgalmi folyóiratainak
(39) féle repertorizálási tervéről számol be. Az 1970—1975 közti évekre
tervezett munka eredményei részben a Petőfi Irodalmi Múzeum repertó-
rium-sorozatában kerültek publikálásra, részben kéziratban maradtak, és
a Párttörténeti Intézet Könyvtárában használhatók.

21



39. Folyóiratrepertóriumok. (Bp. 1972.) 5 lev. Gépirat. OSZK Kéziratos referensz
34 tétel egyedi és közös repertórium vegyesen, szerzői betűrendben.

40. VINCZE János: Egy folyóiratot feldolgozó repertóriumok bibliográfiája.
(Szakdolgozat.) Debrecen, 1973, Tanítóképző Intézet. VII, 42 lev. Gépirat.

DTK 1840/szd.
Az önálló formában megjelent (és kéziratos) egyedi repertóriumok 86 té-
teles annotált bibliográfiája.

41. SZÁSZ Károlyné: Magyarországon 1965—1973 között megjelent repertó-
riumok és ajánló bibliográfiai jellegű kiadványok válogatott jegyzéke. (Bp.
1973, FSZEK.) 35 p. Soksz.

42. Sajtórepertóriumok és cikkbibliográfiák Magyarországon. 1964—1974. (Kiad.
az OSZK KMK.) Bp. [1974.] 15 p. Soksz.

A folyóirat-repertóriumok szerkesztésének problémái c. tanácskozás (Deb-
recen, 1974. aug. 27—28.) alkalmára készült gyorslista. Hiányosságai és
heterogén tartalma miatt nem terjesztették.

43. HASKŐ József: Hazai sajtórepertóriumaink annotált bibliográfiája. (Szak-
dolgozat.) Debrecen, 1975, Tanítóképző Intézet. 72 lev. Gépirat. KMK D 1389

A publikált és kéziratos közös sajtórepertóriumok megközelítőleg 100 té-
teles bibliográfiája. Hungarika-repertóriumok nélkül.

44. KERTÉSZ Gyula: A magyar sajtó repertóriumainak annotált bibliográfiája.
(Egyedi repertóriumok.) Kiad. az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani
Központ. Bp. 1977, NPI. 208 p. Soksz.
Ism.:a) MARÖT Miklós: Térhódító műfaj. Eszmefuttatás a kiadvány megje-

lenése apropóján. = Könyvtári Figyelő, 1978. 3. sz. 316—318. p.
b) PÁLVÖLGYI Endre: = Könyvtáros, 1978. 3. sz. 178. p.
c) V[áczy] L[eona]: Repertóriumok bibliográfiája. = Könyvtár (Buka-

rest), 1980. 3. sz. 30—31. p.

II. ELSŐFOKÚ BIBLIOGRÁFIÁK

1. Vegyes jellegű könyvészetek

1.1 Általános nemzeti bibliográfiáink

45. PETRIK Géza: Magyarország bibliographiája 1712—1860. 1—4. köt. Bp.
1888—1892, Dobrowsky. 4 db.

5. Pótlások c. művének 1—4. kötetéhez. Az 1712-^1800 között megje-
lent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. (Szerk. KOM-
JÁTHY Miklósné.) 1971. 561 p.

Az évkönyvek, iskolai értesítők, folyóiratok kötetenkénti (évfolyamonkén-
ti) egyedi repertorizálásával.

46. Magyar könyvészet. Bp. Magyar (Könyvkiadók és) Könyvkereskedők (Or-
szágos) Egyesülete.
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a) 1860—1875. (Szerk.) PETRIK Géza. — 1885.
b) 1876—1885'. (Szerk.) KISZLINGSTEIN Sándor. — 1890.
C) 1886-4900. (Szerk.) PETRIK Géza. — 1908—1913. 2 db.
d) 1901—1910. 1—2. köt. (Szerk.) PETRIK Géza — BARCZA Imre. —

1917—1928. 2 db.
e) 1911—1920. 1—2. köt. (Szerk.) KOZOCSA Sándor. — 1939—1942. 2 db.
Az a) és d) alattiak egyben rejtett egyedi repertóriumok is.

47. Magyar könyvészet, 1936—1941. Összeáll. SZOLLÁS Ella, DROSZT Olga,
MOKCSAY Júlia. 1—6. köt. Bp. 1939—1944. OSZK. 6 db. /Magyarország évi
könyvészete 1—6./

48. Magyar nemzeti bibliográfia. Magyarországon 1941-ben közzétett . . . mű-
vek tizedes rendszerű szakjegyzéke betűrendes tárgy- és névmutatóval. Pécs,
1943, Magyar Szociográfiai Intézet. 456 has.

49. Magyar könyvészet 1921—1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek
szakosított jegyzéke. (Szerk. KOMJÁTHY Miklósné és — a 3. köt. — KER-
TÉSZ Gyula.) Bp. OSZK.

7. köt. Magyar irodalom. — 1980. 647 p.
6. köt. Nyelvészet — irodalom. — 1981. 540 p.
1. köt. Ált. művek — Filozófia — Vallás. — 1983. 841 p.
2. köt. Társadalomtudományok 1. — 1984. 608 p.
3. köt. Társadalomtudományok-2. — 1985. 715 p.

50. Magyar könyvészet 1945—1960. A Magyarországon nyomtatott könyvek
szakosított jegyzéke. (Főszerk. SEBESTYÉN Géza.) Bp. OSZK.

1—5. köt. — 1964—1968.

51. Magyar könyvészet. A magyarországi könyvek, zeneművek, térképek (1963:
és hanglemezek) címjegyzéke. Fel. szerk. FÜGEDI Péterné. Bp. OSZK.

1961—"1962, 1963 stb. — 1963— évenként.

52. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Bibliographia Hungarica. Közread, az OSZK.
Bp. 1946—

1978-tól: MNB Könyvek bibliográfiája címmel.
53. Általános könyvjegyzék. Az . . . évben Magyarországon megjelent és for-
galomba került könyvek jegyzéke. 1950— Bp. 1952—
54. Üj Könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. Bp. 1964—,
ÁKV (1972— Könyvért), OSZK KMK.

1.2 Nemzeti szakbibliográfiáink

55. SZINNYEI József, id. — SZINNYEI József, ifj.: Magyarország természet-
tudományi és matematikai könyvészete 1472—1875. Bp. 1878, Athenaeum. VIII,
1000 p.

56. GOMBOCZ Endre: A magyar növénytani irodalom bibliográfiája 1578—
1900-ig. Bp. 1939. 360 p.

Uő.: 1901—1925. — 1936. XIII, 440 p.
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57. BODOR Antal: Magyarország helyismereti könyvészete 1527—1940. Bp.
1944, Dunántúl Pécsi Egyet. ny. Pécs. XII, 423 h.

Bővített reprint kiadása: Magyarország honismereti irodalma 1527—1944
c. jelent meg a Tudománytár sorozatban. (Bp. 1984, Könyvértékesítő V.
IX, 483 h.)

58. A magyar gazdasági (mezőgazdasági) szakirodalom könyvészete. 1505—
1944. i _ 8 . köt. Bp. 1934—1968. 8 db.

59. A Magyarországon megjelent történeti munkák . . . válogatott jegyzéke.
1954—1984. Összeáll. V. WINDISCH Éva etc. = Századok, 1954—1985. Foly-
tatása: Történeti bibliográfia 1985— Bp. 1987—

60. Magyar geodéziai irodalom 1498—1960. Szerk. BENDEFFY László. Bp.
1964, Műszaki K. 396 p.

Ua. 1961—1970. — 1974. 426 p.

61. TEZLA, Albert: An introductory bibliography to the study of Hungárián
literature. Cambridge, Massaohusetts, 1964, Harvard Univ. Pr. XXVI, 290 p.

I/D fejezete a tudományos folyóiratok tartalommutatóit írja le (12 alapvető
általános és szaktudományi folyóirat kb. 20 repertóriuma annotációval).
Egyik függeléke az Irodalmi és tudományos folyóiratok jegyzéke (72 tétel).
Ennek annotációiban részben újabb repertóriumokat ír le, részben pedig
utal az I/D fejezetre. Bár tartalmilag újat nem ad, módszertani szempont-
ból kiemelkedő munka.

62. A magyar néprajztudomány bibliográfiája. Szerk. SÁNDOR István. Bp.
Akad. K.

.1945—1954. — 1965. 463 p.
1955—1960. — 1971. 739 p.
1850—1870. — 1976. 1105 p.

63. Műszaki bibliográfia. Szerk. (JÁNS2KY Lajos.) Bp. Műszaki K.
1961—1965. — 1966. 489 p.
1971— 1973— (évenként)

64. Budapest történetének bibliográfiája. Főszerk. ZOLTÁN József. Bp. FSZEK.
6. köt. Kultúra. 1969.

65. CSOMOR Tibor: Magyarország. Honismereti bibliográfia. 1. köt. Bp. 1972,
FSZEK. 955 p.

66. A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. 1849-től 1945-ig. Ösz-
szeáll. KOVÁCS Máté. Bp. 1970, Gondolat. 722 p. /Nemzeti könyvtár. Művelő-
déstörténet./

Bibliogr. 543—678. p. (Összeáll. FÜLÖP Géza, SZELLE Béla.)

67. A sajtóval foglalkozó magyar irodalom bibliográfiája. = Magyar Sajtó,
1969. 9. sz. — 1974. 1. sz.-ig.

1969—1972. tárgyévekről. (Féléves.)
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68. PASTYIK László: A jugoszláviai magyar irodalom . . . évi bibliográfiája.
Űjvidék, Hungarológiai Intézet.

1970— 1971— (éves)

69. A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája 1945—1968. Össze-
áll, az MTA Történettudományi Intézetének munkaközössége. Bp. 1971, Akad.
K. 855 p.

70. Neveléstudományi források. (Összeáll. HORÁNSZKY Nándor, ifj.) Bp. 1971,
OPKM 55 p. /Témabibliográfiák 10./

71. Néprajzi Hírek. 1. évf. 1972—. (Bibliográfiai rovata.)

72. A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája 1973— Bp. 1973— OSZK
KMK.

Előbb: Gyorstájékoztató a magyar könyvtártudományi irodalomról 1965—•
1972.

73. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. Szerk. VARGHA Kálmán, V.
WINDISCH Éva. Bp. Akad. K.

2. köt. KÓKAY György: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772—
1849. — 1975. 925 p.

74. KOZOCSA Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája. Bp. Közoktatás-
ügyi K., Művelt Nép, Gondolat.

1945—1949. — 1950.
1950—1960. — 1951—1970 közt, általában éves kötetekben,
1961—1965. — 1978. 1—2. köt.

75: A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája. (Szerk. LICHT-
MANN Tamás, NÉMETH S. Katalin stb.) Bp. OSZK.
1976— 1979— (évenként)

76. A magyar könyv- nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom .. .-ben. = Ma-
gyar Könyvszemle, 1977— (az 1976-os tárgyévtől). Előzmény: A magyar

könyvtörténeti szakirodalom 1971—1975. 1—2. r. = Uo. 1977. 1 + 3. szám.

77. Hungarológiai Értesítő. 1— évf. 1979—
(Benne éves irodalomtudományi, nyelvészeti és néprajzi bibliográfiák
1977-től.)

78. SZŐKE József: A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográ-
fiája. Bratislava—Bp. Madách—Gondolat.

1. 1945—,1960. — 1982. 393 p.
2. 1961—1970. — 1984. 560 p.

79. RÉTHY Andor — VÁCZY Leona: Magyar irodalom románul. Könyvészet
1830—1970. Bukarest, 1983, Kriterion. 1063 p.
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.:•' 1.3 Helyismereti bibliográfiák

Itt csak azokat a kurrens és retrospektív „vegyes" jellegű bibliográfiákat,
lelőhelykatalógusokat közöljük (a megyék betűrendjében), amelyeket tény-
legesen hasznosítani tudtunk az anyaggyűjtés során.

80. Baranya megyéről. (Bibliográfia és repertórium.) 1979— = Baranyai Mű-
velődés, 1979. 3. sz-tól negyedévenként.

8Í. Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyismereti irodalma. (Összeáll. KAZA-
CSAY Ferencné.) Miskolc, 1970, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 80 p.
Soksz. /Bibliográfiai füzetek 6./

82. Győr-Sopron megyei helyismereti irodalom. (1867—1980, válogatás.) Ösz-
szeáll. JÁSZBERÉNYI Ferenoné. Bp. 1981, Tömegkommunikációs Kutatóköz-
pont. 93 p. Soksz.

A Műhely 12. évf. 1981. 2. számaként jelent meg.

83. Könyvek Hajdú-Bihar megyéről 1945—1974. Ajánló bibliográfia. (Szerk.
BÉNYEI Miklós.) Debrecen, 1975, Megyei Könyvtár. 138 p. Soksz.

84. Helyismereti művek. Hajdú-Bihar megye 1975— (Bibliográfia) Debrecen,
1976— Megyei Könyvtár soksz. (Éves.)

85. Komárom megye közgyűjteményeinek helyismereti katalógusa. (Összeáll.
TAPOLCAI Ernőné.) Tatabánya, 1973, József A. Megyei Könyvtár. IX, 402 p.
Soksz.

86. Nógrádi Tükör. Bibliográfia és repertórium. 1980— Salgótarján, 1980—
Balassi B. Megyei Könyvtár.

87. Könyvek Somogyról. (A Somogy megyei Levéltár, a Rippl-Rónai Múzeum
és a P. Togliatti Megyei Könyvtár helyismereti gyűjteményének lelőhelyka-
talógusa.) Összeáll, és szerk. JUHOS Nándorné, SÍPOS Csaba. Kaposvár, 1979
[1981], P. Togliatti Megyei Könyvtár. 775 p. Soksz. 2 db. /Somogyi bibliográ-
fiák 8./

.88. Könyvek Szabolcs-Szatmár megyéről. 1945—1976. Válogatott bibliográfia.
(Összeáll. OROSZ Szilárd.) Nyíregyháza, 1977, Móricz Zs. Megyei Könyvtár.
100 p. Soksz.

89. Szabolcs-Szatmár megye irodalma. A Megyei Könyvtár helyismereti tájé-
koztatója. 1980— Nyíregyháza, 1980— Megyei Könyvtár soksz. (Havi.)
90. Vas megye irodalma. Bibliográfia és repertórium. 1964— = Vasi Szemle,
1965— (Negyedévenként. Klny. is.)
91. Veszprém megye irodalma 1945—1969. 1—2. köt. (Szerk. ONIKA Olga.)
Kiad. az Eötvös K. Megyei Könyvtár. Veszprém, 1970, Megyei Könyvtár soksz.
2 db.
92. Mit írnak megyénkről? [Veszprém] Helytörténeti bibliográfia. 1982— =
Horizont... (Veszprém megyei közművelődési tájékoztató), 1982— (Negyed-
évenként.)
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93. Zala megye irodalma. Válogatott bibliográfia, 1977— = Közlemények Zala
megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1978— Zalaegerszeg 1978— /Zalai
gyűjtemény 8—/(Éves!)

2. Sajtóbibliográfiák

2.1 Egyetemes sajtóbibliográfiák

94. World list of scientific periodicals published in the years 1900—1960. Vol.
1_3. (A—Z.) London, 1963—1965. 3 db.

95. Ulrich's international periodieals directory. 22. ed. 1983. New York — Lon-
don, 1983. 2 db. /Bowker serials bibliography./

2.2 Nemzeti sajtóbibliográfiáink

Hivatalos és kereskedelmi nemzeti sajtóbibliográfiáink kivétel nélkül fi-
gyelmen kívül hagyják a repertóriumok, tartalommutatók regisztrálását,
ezért csak a periodikumok kiadási helyének és időhatárának megállapí-
tásához voltak •—• több-kevesebb sikerrel — felhasználhatók. A szakterületi
sajtóbibliográfiák közül is csak néhány írja le a repertóriumokat.

96. Mezőgazdasági szakfolyóirataink bibliográfiája. Bp. Mezőgazd. Kiadó.
1. köt. 1796—1899. Összeáll. TURÁNYI Kornél. 1958. 115 p.
3. köt. 1945—1962. Összeáll. MADOS Lászlóné. 1963. 76 p.
(A 2. köt. nem közöl repertóriumot.)

97. LAKATOS Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. (1786—1944.)
Bp. Petőfi Irodalmi Múzeum.

A—Székely Hírmondó. — 1972—1986. /A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliog-
ráfiai füzetei. A/ sor. 1—26. sz./

.. • 2.3 Helyi sajtóbibliográfiák

Néhány kivételtől eltekintve mindezideig ugyancsak elhanyagolták a re-
pertóriumok közlését.

98. MOLNÁR Zoltán: A Dunántúl szépirodalmi periodikái. 1945—1972. (Szak-
dolgozat.) Szombathely, 1973, Tanítóképző Intézet. 75 lev. KMK D 1097

99. KÁÍRÁSZ József: A Csongrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája.
1843—1970. Szeged, 1974. 212 p. illusztr. /A Somogyi-könyvtár kiadványai 15./
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3. Sajtórepertóriumok

3.1 Egyetemes sajtórepertóriumok

100. BEUGHEM, Cornelius a: Apparátus ad históriám litterariam novissimam
Vol. 1—5. Amstelaedami, 1689—1710, apud Janssonio—Waesbergios. 5 db.

BEK GE 2156 (1—2. k.)
Az első egyetemes általános repertórium szerkesztője állította össze az első
szakrepertóriumot is:

101. Syllabus recens exploratorum in re medica, physica et chimica . . . Amste-
laedami, 1696. 316 p.

Természet- és orvostudományi repertórium.

102. POOLE, W. F.: Index to periodical literature. N—Y. 1848. 3. ed. 1882,
Boston.

1—5. Suppl. 1882—1907. — Legutolsó kiadás: 1958. Népszerű angol és ame-
rikai folyóiratok általános és társadalmi-politikai tárgyú cikkeire koncent-
rált.

103'. Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur aus allén Gebieten
des Wissens. Hrsg. v. O. ZELLER. Jg. 1— Osnabrück, 1965— F. Dietrich. (Fél-
évenként.)

Korábbi kiadásának egyetemes B. abteilungja 1911—1964 közt jelent meg.
Az A. — cikkek — és C. — recenziók — a német nyelvterület anyagát re-
gisztrálták 1896-tól 1964-ig, 111. 1901-től 1949-ig. A fenti mű az A+B ab-
teilungok összevonásával keletkezett. A C. abteilung egyetemes méretű
felújítása:

104. Internationale Bibliographie der Rezensionen Wissenschaftlicher Literatur
Hrsg. v. O. ZELLER. Jg. 1— Osnabrück 1971— F. Dietrich. (Félévenként.)

105. Zeitungsindex. (ZI) Verzeichnis wichtiger Aufsatze aus deutschprachigen
Zeitungén. Suppl.: Buchrezensionen. Jg. 1— München, 1974— Saűr Verlag KG

A német nyelvterület újságindexe (függelékében a könyvrecenziókkal).

106. International news magaziné index. Ed. W. GORZNY. 1— München 1984—
A képes újságok (hetilapok) nemzetközi mutatója.

3.2 Nemzeti (hungarika) sajtórepertóriumaink

közül csak a legfontosabb forrásokat, egyben tájékoztatási segédkönyveket
(korszakrepertóriumokat) soroljuk fel az alábbiakban. Az 1975-ig megje-
lent hazaiakat a 43. sz. alatti bibliográfia ismerteti.

107. SZINNYEI József, id.: Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos
repertóriuma. I. oszt. Történelem és annak segédtudományai. Bp. MTA.

1. köt. Hazai folyóiratok, évkönyvek, naptárak és iskolai értesítvények re-
pertóriuma. 1778—1873. —1874.

2. köt. 1. r. Hírlapok. 1731—1880. — 1885.
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108. A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent munkák és fo-
lyóiratok betűrendes czím- és tartalomjegyzéke 1830—1889 június hó végéig.
Bp. 1890, MTA. 502 p. Folytatása: 1889—'1910. 1—2. r. — 1911. 1188 p.

109. KÁLMÁN Lászlóné: A magyar munkásmozgalmi sajtó repertóriuma. (Vá-
logatott cikkek jegyzéke.) 1848—1890. Bp. 1964, Párttörténeti Int. Könyvtára.
377 lev. Gépirat. K.k. 0437
110. (KÁLMÁN Lászlóné): A Magyar Tanácsköztársaság sajtójának repertó-
riuma. (Válogatott cikkek jegyzéke 1919. márc 21—1919. aug 3.) Bp. 1968, Kos-
suth K. VI, 489 p. Soksz.
111. GALAMBOS Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai
1919—1933. [Repertórium.] Bp. [1956.] XI, 331 lev. Gépirat. (34 folyóiratról.)

OSZK
112. GALAMBOS Ferenc: Kisebb felvidéki folyóiratok 1919—1938. [Repertóri-
um] (Este, Forrás, Magyar Figyelő, Magyar Minerva, Nemzeti Kultúra, Tavasz
Tátra, Turul, Tűz, Üj Élet, Üj Munka, Új Szellem, Az Űt.) 1—2. köt. Bp. 1957.
2 db. Gépirat. OSZK.
113. BOTKA Ferenc: A csehszlovákiai magyar nyelvű szocialista sajtó irodalmi
bibliográfiája, 1920—1938. Bp. 1966, Akad. K. 376 p. /Irodalomtörténeti füzetek./

114. BOTKA Ferenc: A franciaországi magyar nyelvű kommunista sajtó iro-
dalmi bibliográfiája. (1924—1944.) = „Jöjj el szabadság". Tanulmányok a ma-
gyar szocialista irodalom történetéből. 2. 1967. 551—603. p.
115. Magyar Folyóiratok Repertóriuma. Közread, az OSZK. 1— évf. Bp. 1946—

1981-től: Magyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki Kiadványok Repertóri-
uma címmel.

116. Hungarica. Külföldi folyóiratszemle. Az MFR negyedéves melléklete. Köz-
read, az OSZK. 1— évf. Bp. 1971— (1977-től Hungarika Irodalmi Szemle cím-
mel.)
117. Külföldi Magyar Nyelvű Folyóiratok Repertóriuma. Az MFR melléklete.
Közread, az OSZK. 1— évf. 1972— (1977-től Külföldi Magyar Nyelvű Kiadvá-
nyok címmel.)
118. Látóhatár. Válogatás a magyar kulturális sajtóból. 1— Bp. 1972—•

Benne havonkénti válogatott Cikkbibliográfia az 1973. 1. számtól.
119. SZILÁGYI Gábor: A magyar nyelvű fényképészeti szaksajtó képanyagá-
nak repertóriuma. (1882—1978.) 1—4. köt. Kiad. a Magyar Fotóművészek Szö-
vetsége. Bp. 1976—1980. 4 db. Soksz.

3.3 Helyismereti repertóriumok

Az alábbiakban csak a Haskó-féle bibliográfiában (43. t.) nem szereplő
kezdeteket, a ma is élő kurrenseket és az 1975 után keletkezett retrospek-
tíveket írjuk le. (A II. 1.3 fejezetbén leírt helyismereti bibliográfiák egy
része egyben repertórium is.) A megyék betűrendjében:
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Bács-Bodrog vm.

120. [MARGALITS Ede]: Történelmi repertórium. (A megyei hírlapok törté-
nelmi és történelemre vonatkozó közleményei.) [1880—1884.] = A Bács-Bodrog
Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve, 1. 1885. 1. füz. 72—76 p./Vegyesek./

121. [DUDÁS Gyula] M-—y: A Bácskaságra vonatkozó történelmi dolgozatok
repertóriuma. (1887.) Első közlemény. = A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi
Társulat Évkönyve, 3. 1887. 2. füz. 67—68. p. (Több nem jelent meg!)

Békés m.

122. Békés megye az országos napi és hetilapokban. = Békési Élet. 1975. 2. sz.-
tól (Féléves, majd negyedéves.)

Előzménye Adatok Békés megye bibliográfiájához címmel ugyanott az
1967. 2. sz.-tól az 1974. 2. sz.-ig rendszertelenül jelent meg (1—11. r.)

Borsod-Abaúj-Zemplén m.

123. Borsod-Abaúj-Zemplén megye irodalma a sajtóban. Miskolc, II. Rákóczi
F. Megyei Könyvtár. Soksz.

1— 1978. 1. félév. — 1978— (a 2. sz.-tól negyedéves!)

Csongrád m.

124. Szeged a hazai lapokban. = Dél-Magyarország, 1962—.

125. Megyénk a hazai lapokban. = Csongrád Megyei Hírlap, 1970— (Mind-
kettő hetenként, a vasárnapi számokban jelenik meg, a szegedi Somogyi-
könyvtár szerkesztésében.)

Győr-Sopron m.

125. Győr-Sopron megye a sajtóban... (Válogatott cikkbibliográfia.) 1—
1977— = Műhely, 1978. 1. sz.-tól félévenként.

Hajdú-Bihar m.

127. BÉNYEI Miklós: A Tanácsköztársaság debreceni sajtójának repertóriuma.
Debrecen, 1979, Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár. 156 p. Soksz.

Komárom m.

128. Repertórium. Folyóirat és lapszemle komáromi vonatkozású munkákról,
dolgozatokról és komáromi írók munkáiról. (1—5. r. 1912—1915.) = Komárom,
1—3. évf. 1913—1915. (Az első kurrens helyismereti repertórium.)

129. Komárom megye a sajtóban. 1945—1965. (Sajtócikkbibliográfia. 1—2. köt.)
Szerk. TAPOLCAI Ernőné. Kiad. a József A. Megyei Könyvtár. Tatabánya,
1969. 2 db. Soksz. — Folytatása: Komárom megye <a sajtóban 1965—1970. Vá-
logatott repertórium. Szerk. TAPOLCAI Ernőné. Tatabánya, 1976. XVII, 306 p.
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Somogy m.

130. Somogy a sajtó tükrében. A [kaposvári] Megyei Könyvtár sajtófigyelője
1979— 1— sz. Soksz. (Negyedévenként.)

Szepes vm.

131. DEMKÓ Kálmán: Repertóriuma a Szepesség történetére vonatkozólag
szétszórtan megjelent dolgozatoknak. = A Szepes Vármegyei Történelmi Tár-
sulat Évkönyve, 1. évf. 1885. 93—100 p.

Az első retrospektív helyismereti repertórium — hungarika anyaggal —
az évkönyv szerkesztője összeállításában.

Tolna m.

132. Tolna megye a sajtóban. (Kiad. a Megyei Könyvtár.) Szekszárd, 1976—
Soksz. (Havonként.)

3.4 A sajtórepertóriumok, mutatók válogatott szakirodalma

a) Hazai irodalom:

133. SZINNYEI József, id.: Hírlapirodalmunk és hírlapkönyvtár. = Nemzet, 3.
évf. 1884. máj. 11. 608. (130.) sz. melléklete. (1—4. has.)

134. VÁRADI Ödön: Indítványok egy évenkénti repertórium és bibliográfia
érdekében. = Corvina, 1900. 20. sz. 102—103. p.

135. A magyar bibliográfia kérdése. Irta Bibliográfus. = Könyvtári Szemle,
1. évf. 1913. 4. sz. 28—29. p.

136. GÁRDONYI Albert: A magyar folyóirat és hírlapirodalom bibliográfiája
= Könyvtári Szemle, 1. évf. 1913. 5. sz. 33—34. p.

137. DEZSÉNYI Béla: Sajtótörténet, hírlap és folyóiratkezelés. Bp. 1954, Fel-
sőokt. Jegyzeteli. 57 p. -

138. JUHÁSZ Jenő: A folyóiratmutatók készítésének módszerei. = Magyar
Nyelv, 53. évf. 1957. 3—4. sz. 535—540. p.

139. LOCZKA Alajos: Műszaki folyóiratok tartalomjegyzékei. 1—2. = Műszaki
Könyvtárosok Tájékoztatója, 6. évf. 1959. 3. sz. 27—39. p.; 4. sz. 32—45. p.

140. MÓDI Mihály: Tartalomjegyzék és tárgymutató. = Műszaki Könyvtárosok
Tájékoztatója, 9. évf. 1962. 1. sz. 68—69. p.

141. GÁRDOS Miklós: Legyen magyar hírlapcikk-repertórium! == Magyar Saj-
tó, 1962. 5. sz. 150—151. p.

142. DEZSÉNYI Béla: A hírlapcikkek repertóriuma. = Magyar Sajtó, 1963.6.
sz. 179—180. p.
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143. BÖDAY Pál: Megfelelő-e már a sajtódokumentáció? = Magyar Sajtó,
1964. 5. sz. 150—152. p.

144. PÉTER László: A folyóirat-repertóriumok kérdéséhez. A Nyugat-repertó-
rium kapcsán. = Könyv és Könyvtár, 3. köt. Bp. 1963. 165—166. p.

145. P[ÉTER] L[ászló]: Lesz-e magyar hírlaprepertórium? = Könyvtáros, 1964.
8. sz. 471—472. p.

146. CSŰRY István: Válogatás és teljesség. A könyvtári és bibliográfiai gyűj-
tés kettős arculata. 1—2. r. = Könyv és Könyvtár, 4. köt. 1964. 5—41. p.; 5. köt.
1966. 5—54. p.

Különösen 2. r.: Megyei hírlap helyi vonatkozású közleménye c. fejezete
(7-10. p.)

147. SEBŐ Zoltánná: A periodika fogalmi meghatározásának és a könyvtári
gyűjtemények elhatárolásának problematikája. Bp. 1964, OMKDK. 47. p.

148. DEZSÉWYI Béla: Eseménynapló és újságindex. = Magyar Könyvszemle,
1970. 3. sz. 263. p.

149. MÁNDY Gábor: Sajtófigyelés a helyismereti munkában. = Könyvtáros,
1970. 4. sz. 219—220. p.

150. PÉTER László: Újságcikkek címleírása. = Könyvtáros, 1970. 5. sz. 282—
284. p.

Igazítás. = Uo. 7. sz. 471. p.

151. LISZTES László: Hogyan oldható meg az országos folyóiratok retprospektív
helyismereti feltárása? = Könyvtáros, 1970. 6. sz. 347—349. p.

152. PÉTER László: Tartalom és forma a repertórium műfajában. = Könyv-
táros, 1971. 7. sz. 417. p.

153. Sajtóbibliográfiák és sajtórepertóriumok szerkesztése, a hírlapok feltárá-
sa. Helyismereti tanácskozások. (Szerk. VAJDA Kornél.) Kiad. az OSZK KMK.
Bp. 1976, NPI. 115 p.

Benne 3 tanácskozás anyaga:
a) A regionális (megyei) sajtóbibliográfiák kérdései.

(Szeged, 1974. márc. 19—20.)
b) A folyóirat-repertóriumok szerkesztésének kérdései.

(Debrecen, 1974. aug. 27—28.)
c) A hírlapok feltárásának kérdései. (Zalaegerszeg, 1975. okt. 15—16.)

154. A helyismereti munka kérdései. (Képi ábrázolások a helyismereti gyűjte-
ményben. Szentendre, 1976. nov. 26—27. + A helyismereti munka időszerű
kérdései. Kecskemét, 1977. szept. 27—28.) Helyismereti tanácskozások. (Össze-
áll, és szerk. VAJDA Kornél.) Kiad. az OSZK KMK. Bp. 1979, NPI. 78 p.

155. SÁRDY Péter: Gépi indexek. = Bibliográfiai tanulmányok. Segédanyag
a bibliográfiai továbbképző tanfolyamhoz. Bp. 1978. 180—203. p.
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156. PÉTER László: Könyvtáraink helyismereti kiadványai. = Könyvtári Fi-
gyelő, 1978. 3. sz. 247—261. p. /Hazai körkép/ . .:'

Repertóriumok: 254—256. p.

157. LISZTES László: Helyismereti bibliográfiai kiadványok Magyarországon.
= Könyvtáros, 1980. 12. sz. 733—737. p.

158. SONNEVEND Péter: Válaszúton a kurrens magyar cikkbibliográfia. =
Könyvtár Figyelő, 1980. 6. sz. 601—608. p.

159. TÓTH Jánosné: Egy megyei napilap feltárásának tapasztalatai. A Veszpré-
mi Napló mutatója 1945—1979. = Könyvtári Figyelő, 1981. 6. sz. 439—445. p.

160. LÁDI László: Adatok a megyei könyvtárak helyismereti sajtófigyeléséről.
(Szakdolgozat.) Bp. 1982, ELTE Könyvtártudományi Tanszék. 46 lev. 2 mell.

KMK D 4036

161. GYÖRFFY Ágnes: Adatbank a sajtóban. = Magyar Sajtó, 1982. 2. sz.
l'l—13. p.

162. —a —n [GAZDA István]: Számítógépes repertóriumok. A KSH Könyv-
tárának vállalkozása. = Magyar Nemzet, 1982. júl. 28. 8. p. /A tudomány vi-
lágából./

163. KOROMPAI Gáborné: A hazai sajtófeltárás időszerű kérdései. = Könyv-
táros, 1984. 2. sz. 68—70. p.

164. LISZTES László: A megyei napilapok analitikus feltárása. Gondolatok a
repertorizálás tartalmi és módszertani kérdéseiről. = Együtt (Szolnok), 1984.
3. sz. 3—8. p. /Műhely./

Bényei Miklós és Kertész Gyula hozzászólása uo. 1987. 1—2. sz.

165. KERTÉSZ Gyula: Az egyedi sajtórepertorizálás újabb eredményei és prob-
lémái. = Könyvtári Figyelő, 1985. 4. sz. 387—397. p.

166. KERTÉSZ Gyula: Módszertani irányelvek folyóirat-repertóriumok szer-
kesztéséhez. Bp. 1985. 23, 6 lev. Gépirat.

Készült az OPKM felkérésére.

b) Külföldi irodalom: !

167. The Indexer. Journal of Society of Indexers. London, 1958/59—

168. COLLISON, R. L.: Indexes and indexing. Guide to the indexing > of:

books . . . , periodicals, music, recordings, films . . . and other matériái. 4. rev.
ed. London — New York, 1972. 232 p.

169. LEBEGYEV, G. A.: A New York Times információs adatbankja. (Ford.
Péterfi István.) = MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont Közlemények,
1975. máj. 19. (22. sz.) 1—7. lev. Gépirat.

Orosz nyelvű eredetije a SZSA (a szovjet Amerika-kutató Intézet folyó-
irata) 1975. 2. számában jelent meg.
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170. BORKŐ, H. — BERNIER, C. L.:.Indexing concepts and methods. N—Y —
San Francisco — London, 1978, Acad. Pr. 261 p.

171. Abstracts- and Indexwerke. Einführung mit praktischen Beispielen. 2.
erw. u. verb. aufl. Zgst. S. REINITZER. Graz, 1979, Universitatbibl. 113 p.
/Bibliographische Informationen 7./

172. ANDERSON, J. D.: Education and training in indexing for document and
information retrieval. N—Y. 1981, Am. Soc. of Indexers. 147 p.

173. Indexing systems. Concepts models and techniques. Ed. T. N. RAJÁN. Cal-
cutta, 1981, IASLIC. 270 p.

174. KNEE, M.: Producing a local newspaper index. = The Indexer, 1982. No.
2. pp. 101—103.

175. CHANDLER, J.: Indexes for local and family history: a user's view. =
The Indexer, 1983. No. 4. pp. 223—227.

176. NEWCOMBE, B. — TRIVEDI, H.: Newspapers and electronic databases:
present technology. = Wilson Libr. Bull. 59. 1984/85. No. 2. pp. 94—97.

B) K a t a l ó g u s o k

I. PUBLIKÁLT KATALÓGUSOK

1. Központi katalógusok és lelőhely-jegyzékek

177. Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási Jegyzéke. Bp. 1961—1974. OSZK.
2. Társadalomtudományok.

178. Külföldi Társadalomtudományi Kézikönyvek. Országos Gyarapodási jegy-
zék. Bp. 1975— OSZK.

2. Kéziratok (disszertációk, szakdolgozatok) katalógusai

179. JANCSÓ Elemér: A Babes—Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalom-
történeti Tanszékének államvizsga dolgozatai. = Nyelv- és Irodalomtudományi
Közlemények, 11. 1967. 1. sz. 105—111. p. (Köztük repertóriumok is.)

180. DÉR Mária — VOIT Krisztina: Az egyetemi könyvtárszakon készült szak-
dolgozatok és disszertációk jegyzéke. = Könyvtártudományi tanulmányok 1969.
Bp. 1970. 681—730. p.

181. TÓTH Dezső: Bibliográfia a kéziratos honismereti, helytörténeti művek-
ről. 1— = Veszprém megyei honismereti tanulmányok 1— Veszprém, 1972—

182. Szolnok megyére vonatkozó helytörténeti témájú disszertációk, szakdol-
gozatok, pályamunkák jegyzéke. (Szerk. TÓTH Tibor.) Kiad. a Szolnok Megyei
Levéltár. Szolnok, 1977, Damjanich J. Múzeum soksz. 68 p. /Szolnok megyei
levéltári füzetek 4./
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183. Disszertációk, pályamunkák, szakdolgozatok Tolna megyéről. (Összeáll, és
szerk. SIPTER Gézáné.) Kiad. a Tolna m. Levéltár. Szekszárd, 1978, Megyei
Könyvtár soksz. 137 p.

184. Kéziratok — megyénkről. Komárom megye közgyűjteményeiben őrzött
kéziratok lelőhely katalógusa. Szerk. TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÖ Éva. Ta-
tabánya, 1979, József A. Megyei Könyvtár soksz. 145 p.

185. A SZOT Központi Iskola népművelés és könyvtár szakos hallgatói szak-
dolgozatainak jegyzéke 1967—1977. (Összeáll. BERKI Imre.) Közread, a SZOT
Központi Iskola Könyvtára. Bp. 1979. VI, 61 p. Soksz. :—• Folytatása:

186. Komplex államvizsgára készített könyvtári szakdolgozatok katalógusa
1977—1981. (Összeáll. BERKI Imre.) Közread, a SZOT Központi Iskola Könyv-
tára. Bp. 1982. 80 p. Soksz.

187. Szakdolgozatok katalógusa. Népművelő-könyvtár szak 1965—1979. (Össze-
áll. TOKAJI NAGY Erzsébet.) Szombathely, 1982, Tanárképző FŐisk. soksz.
308 p.

188. CSENDES János: A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán elfogadott
könyvtári témájú szakdolgozatokról. = Szabolcs-Szatmár Megyei Könyvtári
Híradó, 1983. 1—2. sz. 74—80. p. — Bibliogr. 210 tétel.

189. Békés megye a diplomadolgozatokban. (Bibliográfia.) (Összeáll. CSOBAI
László.) Kiad. a Békés Megyei Tanács V. B. Tudományos-Koordinációs Szak-
bizottsága. Békéscsaba, 1983, ny. n. 157 p.

190. Kéziratok Vas megyéről. Lelőhely katalógus. (Összeáll. PETHŐ Gyula.)
Kiad. a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár. Szombathely, 1985. VI, 209 lev.
Soksz.

3. Sajtó kötétliatalógusok

191. A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának folyóirat állomá-
nya. Leíró katalógus a közreadó testületek betűrendes mutatójával. Szerk. KO-
SA Győző. Bp. 1963, Tankönyvkiadó. 188 p.

192. Időszaki kiadványok a könyvtártudományi szakkönyvtárban. Összeáll.
KONDOR É[va]. Bp. 1968, NPI. 155, 54 p. Soksz.

193. Matematikai szakfolyóiratok retrospektív lelőhelyjegyzéke. (Összeáll. KO-
SA Győző, NŐSEK Margit, SZONGOTH Jánosné.) Közread, a Bp-i Műszaki
Egyetem Központi Könyvtára. Bp. 1970. 103 p. Soksz.

194. Az OMKDK állományában lévő időszaki kiadványok katalógusa. 1945—
1969. 1—2. köt. Bp. 1970, OMKDK soksz. 2 db.

+ 1969—1972. évi kiegészítés. — 1972. 222 p.
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II. CÉDULAKATALÓGUSOK

195. Az Országos Széchényi Könyvtár katalógusai:
a) olvasói szakkatalógus: 1800—1944; 1945—
b) olvasói betűrendes katalógus
c) szolgálati betűrendes katalógus
d) folyóiratkatalógusok (olvasói és szolgálati)
e) referensz-segédkönyvtár bibliográfiai katalógusa
f) kézirattári katalógusok.

196. Az OSZK KMK Könyvtártudományi szakkönyvtárának katalógusai:
a) szakkatalógus
b) szakdolgozatok különkatalógusa.

197. Az Állami Gorkij Könyvtár katalógusai:
a) szakkatalógus
b) folyóiratkatalógus.

198. A Budapesti Egyetemi Könyvtár szakkatalógusa.

199. A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára:
a) folyóiratkatalógus.

200. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára:
a) szakkatalógusa
b) tárgyszókatalógusa
c) szolgálati betűrendes katalógusa
d) olvasói és szolgálati folyóirat-katalógusa.

201. A debreceni Tanítóképző Főiskola Könyvtára:
a) szakdolgozati katalógusa.

202. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár:
a) szakkatalógusa
b) Budapest-gyűjteményének szakkatalógusa.

203. A Marx K. Közgazdasági Egyetem Könyvtárának
a) szakkatalógusa

204. Az MTA Központi Könyvtára:
a) szakkatalógusa
b) kéziratkatalógusai.

205. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dok. Központ
a) szakkatalógusa
b) folyóiratkatalógusa

206. Az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dok. Központ
a) szakkatalógusa

207. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
a) szakkatalógusa
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208. Az Országgyűlési Könyvtár
a) szakkatalógusa és
b) tájékoztató segédkönyvtára.

209. Az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének Könyvtára
a) szakkatalógusa

210. A szegedi József Attila Tudományegyetem Könyvtára
a) szakkatalógusa

211. A szombathelyi Tanárképző Főiskola Könyvtára
a) szakdolgozati katalógusa

C) K é z i k ö n y v e k , l e x i k o n o k

212. Magyar irodalmi lexikon. Főszerk. BENEDEK Marcell. 1—3. köt. Bp.
1963—1965, Akad. K. 3 db.

213. Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűj-
teménye. (Vél. és jegyz. ell. KÖKAY György, OLTVÁNYI Ambrus, VARGHA
Kálmán.) Bp. 1978, Gondolat. 821 p. /Nemzeti könyvtár. Művelődéstörténet./

214. A magyar sajtó története. Főszerk. SZABOLCSI Miklós. Közread, az MTA
Irodalomtud. Int., MUOSZ. Bp. Akad. K.

1. 1705—1848. Szerk. KÓKAY György. 1979. 832 p.
2/1. 1848—1867. Szerk. KOSÁRY Domokos, NÉMETH G. Béla.
1985. 677 p.
2/2. 1867—1892. Szerk. KOSÁRY Domokos, NÉMETH G. Béla.
1985. 552 p.

215. A magyar irodalom története 1945—1975. Szerk. BÉLÁDI Miklós. Bp.
Akad. K.

1. köt. Irodalmi élet és irodalmi kritika. 1981. 527 p.
4. köt. A határon túli magyar irodalom. 1982. 463 p.

216. Romániai magyar irodalmi lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos iro-
dalom, művelődés. Főszerk. BALOGH Edgár. Bukarest, Kriterion.

1. köt. A—F. 1981. 650 p.
(Benne „bibliográfia" szócikk is: 221—227. p.)

217. Jugoszláv enciklopédia. Magyar nyelvű kiadás. (Szerk. I. CEClC, M. FILI-
POVIC stb.) Zágráb, Jug. Leksikogr. Zavod.

1. köt. A—Boc. — 1985.
(Benne „bibliográfia" szócikk is: 581—598. p.)
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

(a bibliográfiai leírásokban és annotációkban használt rövidítésekről)

= lásd (utalókban)
A:
ÁGK
Akad.
ÁKV
Áll.
alph.
an.
átd.

Bd.
BEK
bev.
bibliogr.
biz.
Biz.
BME
BMEK
bőv.
Bp.

c.
C:
címvált.
cm.
compil.

db.
DDM
DEK
Druck.
DTK
DVK

= annotáció
= Állami Gorkij Könyvtár
= Akadémia, -akadémiai
= Állami Könyvterjesztő Vállalai
= Állami
= alphabetique
= année, anno
= átdolgozott, átdolgozta

= Bánd
= Budapesti Egyetemi Könyvtár
= bevezetés, bevezette
= bibliográfia(i)
= bizománya (impresszumban)
= Bizottság(a)
= Budapesti Műszaki Egyetem
= Budapesti Műszaki Egyetem I
= bővített
= Budapest

= című, címen
= címleírás, bibliográfiai leírás
= címváltozat
= centiméter
= compilavit, compilé, compiled

= darab
= Debreceni Déri Múzeum
= Debreceni Egyetemi Könyvtár
= Druckerei
= Debreceni Tanítóképző Intézet
= Debreceni Városi Könyvtár

Központi Könyvtára

(Főiskola) Könyvtára
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ed.
EFK
Egyet.
elab.
ELTE
ELTE )KT
ÉM ÉDOK

é. n.
erw.
etc.
ETK
évf.

f.
F:
fasc.
Felsőokt.
Folyt.
ford.
Főoszt.
Főv.
FSZEK
Ft
függ.
füz.

g-
god.
GyMK

h.
har.
háziny.
HM
H. n.
Hrsg.

I:
id.
ifj-
ill.
illusztr.
Inst.
Int.
Intocm.
ism.

= edited, edidit, editio stb.
= Egri Főegyházmegyei Könyvtár
= Egyetem, egyetemi
= elaborator
= Eötvös Loránd Tudományegyetem
= ELTE Könyvtártudományi Tanszék
= Építésügyi Minisztérium Építésügyi Dokumentációs Köz-

pont
= év nélkül
= erweitert
= et cetera
= Esztergomi Tanítóképző Főiskola Könyvtára
= évfolyam

= folyam (folyóiratoknál)
= forrás (szakirodalom)
= fascicule, fasciculus
= Felsőoktatási
= folytatás(a)
= fordítás
= Főosztály
= Fővárosi
= Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
= forint
= függelék
= füzet

= god
= godina
= Győri Megyei Könyvtár

= hasáb
= haránt
= házinyomda
= Honvédelmi Minisztérium
= Hely nélkül
= Herausgeber, herausgegeben

= index
= idősebb
= ifjabb
= illetőleg
= illusztráció, illusztrált
= Institut (impresszumban)
= Intézet (impresszumban)
= íntocmit
= ismertetés, ismertetett
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JATE
jav.
Jg.
Jegyzeteli.

K.
kb.
KEK
keresk.
Kgl.
KGM MTTI

kiad. a(z)
kiég.
Kir.
klny.
KLTE
KMK
KMK D
Könyvért
könyvism.
köt.
Közp.
közread. a(z)
közrem.
KSH
KSZ
Ksz.
KVK
kvt.

ld.
lev.

M.
M:
mell.
MIK
MM
MN
MRT
MSZMP KB
MTA
MTAK
MTESZ

No., Nr.
NPI

= József Attila Tudományegyetem (Szeged)
= javított
= Jahrgang
= Jegyzetellátó

= Kiadó (impresszumban)
== körülbelül
= Kolozsvári Egyetemi Könyvtár
= kereskedelmi
= Königlich
= iKohó- és Gépipari Minisztérium Műszaki Tudományos Tá

jékoztató Intézete
= kiadja a(z)
= kiegészítette
= Királyi
= 'különlenyomat
= Kossuth Lajos Tudományegyetem
= Könyvtártudományi és Módszertani Központ
= KMK Szakkönyvtár szakdolgozatgyűjtemény
= Könyvértékesítő (és Könyvtárellátó) Vállalat
= könyvismertetés
= kötet
= Központi
= közreadja a(z)
= közreműködött, közreműködésével
= Központi Statisztikai Hivatal
= Kisipari Szövetkezet
= Különszám
= Kalocsai Városi Könyvtár
= könyvtár

= lásd
= levél (egyoldalas gépírás, sokszorosítás)

= Magyar
= Mutató (annotációban)
= melléklet(e)
= Magyarságkutató Intézet Könyvtára
= Művelődésügyi Minisztérium
= Magyar Néphadsereg
= Magyar Rádió és Televízió
= Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága
= Magyar Tudományos Akadémia
= Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
= Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

= numerus, nomer, numera etc.
= NéDHlűvelési PrnnasMnda Ti-nda
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ny. = nyomda
ny. n. = nyomda nélkül
Nyomdaip. = Nyomdaipari . .
NyTK = Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Könyvtára

OK = Országgyűlési Könyvtár
OKDT = Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács
OKKK ••' • = Országos Közművelődési Központ Könyvtára
okt. = oktatási
OMgKDK = Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz-

pont
OMKDK = Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ
OPKM = Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Orsz. = Országos
OSZK = Országos Széchényi Könyvtár
OSZK SH = OSZK Hírlaptári Segédkönyvtár

Összeáll. = Összeállította

P-
P
PIK
Pl.
pld.
PMK
Pr.
publ.

r.
R.
rec.
Red.
rend.
rep.
rev.
röv.
Rt.

S.
Sast.
Soc.
soksz.
sor.
stb.
suppl.
sz.
sz.
SZ:

pagina
pengő (pénznem)
Párttörténeti Intézet Könyvtára
például
példány
Pest Megyei Könyvtár
press, presse
publié, published, publisher

rész
rok
recenzió, ismertetés
Redaktor, redigiert stb.
rendezte
repertórium
revidiert, revised
rövidítés, rövidített
Részvénytársaság

stronioa
Sastavio, sastavila, sastavili
Societas, Societé, Society
sokszorosítás, sokszorosítvány
sorozat
s a többi
supplement
szám (címleírásban)
század (annotációban)
szerkezet
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szakisk.
szd.
SZÉK
Szerk.
Szfv.
SZOT
SZOT KI
SZTK
sztl.

t.
t.
T :
Társ.
TIT
tkp.
tom.
TTK
Tud. Egy.

u.
ua.
Ung.
Univ.
Uo.
Uő.
Ü.s.

V.

Váll.
V. B.
verb.
Vez.
vol.
vols.
vö.

-- szakiskolai
= szakdolgozat
— Szegedi Egyetemi Könyvtár
— Szerkesztő, szerkesztette
-= Székesfővárosi
— Szakszervezetek Országos Tanácsa
= SZOT Központi Iskola
= Szombathelyi Tanárképző Főiskola Könyvtára
— számozatlan

— tábla, képtábla (terjedelemközlésben)
= tétel (annotációban)
= tartalom, gyűjtőkör (annotációban)
— Társaság, Társulat
— Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
— tulajdonképp
= tome, tomo, tomus
= Természettudományi Közlöny
= Tudományegyetem

= und
— ugyanaz
= Ungarische, ungarischen
= University, Universitas (címleírásban)
= Ugyanott
= Ugyanő
= Üj sorozat

= vagy
= Vállalat
= Végrehajtó Bizottság
= verbessert
= vezető
= volume, volumen
= volumes
= vesd össze

Zgst. Zusammengestellt

42



BIBLIOGRÁFIA A—Z





ACTA ACADEMIAE PEDAGOGICAE AGRIENSIS
— > AZ EGRI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA ÉVKÖNYVE

ACTA ACADEMIAE PEDAGOGICAE IN CIVITATE PÉCS
— > A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE SZEGEDIENSIS
— > A SZEGEDI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA ÉVKÖNYVE

ACTA ALIMENTARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGAEICAE
(Bp. 1972—1975.)
Utóbb (1976—): ACTA ALIMENTARIA

l/ab.
Acta Alimentaria. Contents. Vol. 1—9. 1972—1980. Bp. 1981, Akad. K. 15 p.

Az 1980. évi 9. köt melléklete.

Ua. Vol. 1—11. 1972—1982. (1983.) 18 p.
Az 1982. évi 11. köt. melléklete.

A több nyelvű folyóirat angol nyelvű repertóriumai.
T: Az MTA Élelmezéstudományi Bizottsága és a MÉM közös folyóiratának szelek-

tív repertóriumai. (A Könyvszemle rovatot nem dolgozzák fel, csak jelzik.)
C: rövidített.
SZ: 1. Időrendi

Éves tartalomjegyzékek egymásutánja.
M: nincs, név- és tárgymutató kellett volna.
Bevezető, használati útmutató nélküli anonim művek, minimális információs értékkel.
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ACTA ARCHEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE
(Bp. 1951—)

2.
Acta Archeologica... General index to the volumes 1—25, 1951—1973. (Com-
pil.) D[orottya] GÁSPÁR. = Acta Archeologica . . . 26. köt. 1974. 1—2. sz. 3—
22. p.

Klny. is.

Angol nyelvű repertórium a cikkek eredeti nyelvű leírásával. '
Tartalomjegyzék (lapalji megjegyzésekkel az egyes részek tartalmára, szerkezetére
vonatkozóan).
T: teljes 398 + 26 + 230 = 654 számozott tétel.
C: részletes: szerző (keresztnév csak kezdőbetűkkel), eredeti cím (esetleg fordítása),

kötet + teljes lapszám. .
SZ: I. „Szisztematikus mutató"

A) Periódusok és kultúrák
a) Archeológia (alosztásokkal)
b) Természettudományok (alosztásokkal)

B) Vegyes
a) Információk (1—4. tétel) - • . . . . . . .
b) Perszonália (5—26. tétel)

C) Szemle: az ismertetett művek betűrendjében.
Elemi rendezőelv: szerzői betűrend, majd időrend.
Az egyes részek (ABC) sorszámozása újrakezdődő. Ezeket és alfejezeteiket tétel-
számra hivatkozó egyedi szakutalók kötik össze.

(M:l) II. Szerzői index
Az I. rész három fő egységére (ABC) és tételszámaira utal.

Földrajzi mutató is kellett volna.

ACTA BOTANICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE
(Bp. 1954—1982.)
Utóbb (1983—): ACTA BOTANICA HUNGARICA

3.
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae. Register of volumes 1—10.
(1954—1964.) Compil. Szfaniszló] PRISZTER. Bp. 1965, Akad. K. 22 p.

Angol nyelvű repertórium a cikkek eredeti nyelvű leírásával.
Tartalomjegyzék .
Bevezetés (a folyóiratról és a repertóriumról)
T: teljes, a tételek számozatlanok. • •
C: részletes: szerző (kérésztnév csak kezdőbetűkkel) év: cím, kötet/fasc: teljes lap.

Társszerzőé cikkek is csak egy helyen.
Az 1—10. köt. sajtóbibliográfiai leírása
Sz: 1. Szerzői mutató (betűrendes tartalomjegyzék)

a) i d ő r e n d • • • • • . . • •
I: 1. Tárgymutató (9 tizedes rendszerű főosztály) : *,...:•!• - ' • '•

a) tárgyi-rendszertani alosztásokkal
— szerzők (betűrendben) -\- a cikk kiadási évének utolsó két számjegye/abc
jelek, ha egy éven belül több cikk jelent meg egy szerzőtől.

Ez a mutató lényegében a szerzőire utál vissza, s á repertórium összeállítójá-
nak sajátos botanikai-bibliográfiai rendszerén alapul.

2. Az új rendszertani egységek és nevek mutatója.
(6 növényrendszertani fejezet)
a) az elnevezések betűrendjében

+ szerző, év, kötet: teljes lap.

46



4.
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae. Begister of volumes 11—20.
(1966—1974.) Compil. Szaniszló PRISZTER. Bp. 1976, Akad. K. 37 p.

Angol nyelvű repertórium.
Tartalomjegyzék
Bevezetés
T: teljes, a tételek számozatlanok.
C: részletes.
SZ: 1. Szerzői mutató (betűrendes tartalomjegyzék)

a) időrend
2. Szemle (Recenziók)

a) szerzői betűrend (eredeti művek szerzői)
I: 1. Tárgymutató (tizedes rendszerű fejezetek)

a) tárgyi-rendszertani alosztások
— szerzők + a cikk megjelenési évének utolsó két számjegye.

2. Az új rendszertani egységek és nevek mutatója.
Az előzőhöz hasonló módszerű repertórium és index.

ACTA CHIMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE
(Bp. 1951—1982.)
Előzmény (Vol. 1. 1946—1949.): HUNGARICA ACTA CHIMICA
Utóbb (1983—): ACTA CHIMICA HUNGARICA

5.
Acta Chimica... Index. Tom. 1—10. [1951—1956/57.] Bp. 1957,
Akad. K. 87, [3] p.

Reprint kiadás: 1963.

A több nyelvű folyóirat háromnyelvű repertóriuma, négynyelvű Előszó-val (a fo-
lyóirat előzményeiről: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, Hungarica Ac-
ta Chimica).
T: teljes, á közvetlen előd néhány fontosabb cikkét is felveszi.
C: rövidített: a szerző vezetékneve + a keresztnév kezdőbetűje, cím, kötet, kezdő-

lap, (év).
SZ: 1. Szerzői betűrendes rész (társszerzőknél sok utalással az első szerzői névre)

a) időrend
2. Tárgymutató

}} n y e l v ű t ó r g y g z a v a k k a l

c) orosz nyelvű szisztematikus rész, cirill írással.

6.
Acta Chimica . . . Vol. 1—50. [1951—1966.] Author index. — Subject index. (Red.
Irén DERSI.) Bp. 1967, Akad. K. 96 p.

Angol nyelvű repertórium, angol és orosz nyelvű Előszó-val.
T: teljes.
C: rövidített, mint az előzménye.
SZ: 1. Szerzői index (rész), társszerzőknél utalás az első szerzőre

a) cím-betűrend
I: 1. Tárgymutató (angol nyelvű tárgyszavak, alosztásokkal, kötetre és kezdőlap-

számra hivatkozással).

47



ACTA ETHNOGRAPHICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE
(Bp. 1950—)

7.
Acta Ethnographica. Index 1—25. 1950—1976. Összeáll. S. GÉMES Magda, G.
VARGA Mária. Bp. 1977, MTA Néprajzi Kutató Csoport. 57, [1] p. MTA KÉSZ
soksz.

/Előmunkálatok a magyarság néprajzához 2./

Sajtóbibliográfiai leírás: év: évf. sz.
T: etnográfia, néprajz, folklór. Teljes: 1. 114 t , rec. is.
C: részletes: szerző, cím, évf. lapszám.
SZ: 1. Szerzői betűrendes

a) időrend
M: 1. Szakmutató

2. Földrajzi mutató (országok, tájak, megyék) • , •- -
3. Névmutató
Valamennyi tételszámra utal.

ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIAKUM HUNGARICAE
(Bp. 1951—)

Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1958—1973.
Repertoire. = Acta Historica..., 19. köt. 1973. 3—4. sz. 467—481. p.

Klny. is.

Francia nyelvű repertórium, amely a cikkeket eredeti nyelvükön írja le, az oroszokat
cirill betűkkel.
í : teljes.
C: rövidített: név (keresztnév csak kezdőbetűkkel), cím, kötet, kezdőlapszám. Könyv-

ismertetésnél az ismertető neve a cím után zárójelben.
SZ: 1. Rovatok, illetve műfajok szerinti tartalommutató (tanulmányok, dokumen-

tumok, viták, kutatási jelentések, krónika, könyvismertetések stb.)
a) betűrend (vagy időrend egyes rovatoknál)

I: 1. Névmutató (a tárgyalt személyek kurziválással elkülönítve), kötet- és kezdő-
lapszámra hivatkozással.

Kéthasábos szedésű, előszó és tartalomjegyzék nélküli mutató.

ACTA HISTÓRIÁÉ ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE
(Bp. 1953/54—)

Acta Históriáé Artium Academiae Seientíarum Hungaricae.
Index. Vol. 1—10. [1954—1964.] Bp. 1965. 28 p.

Francia nyelvű előszó és tartalomjegyzék
T: művészettörténet. Teljes, számozatlan tételek.
C: részletes, rovatos: szerző, cím, évf.: lapszámok.
SZ:1. Tematikus tartalomjegyzék (5 téma)

a) betűrend
I: 1. Névmutató
I: 2. Helynévmutató

Mindkét index kötetre és lapszámra hivatkozik.
Kéthasábos, gazdaságosan szerkesztett repertórium és index.
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ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE
(Bp. 1950—1982.)
Utóbb (1963—): ACTA MATHEMATICA HUNGARICA

10.
Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae. (Az MTA 3. Osztályá-
nak Matematikai Közleményei.) Index. 1—25. tom. 1950—1974. Bp. 1975, Akad.
K. 29 p.

Az 1974. évi 25. köt. melléklete.

Előszó nélkül.
T: matematika, számítástechnika. Teljes, sztl. tételek.
C: rövidített, rovatos: Szerző (vezetékneve), cím, évf. (év), lap(ok).
SZ:1. Betűrendes

a) időrend
Mutatói nincsenek!
Több nyelvű folyóirat több nyelvű repertóriuma.

ACTA OECONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE
(Bp. 1966—1970)
Utóbb (1971—): ACTA OECONOMICA

11.
Acta Oeconomica Academiae Scientiarum Hungaricae. Repertory of vols. 1—5.
[1966—1970.] of . = Acta Oeconomica, 1970. 4. sz. Melléklet. 12 p.

Angol nyelvű repertórium a cikkek eredeti nyelvű leírásával és eredeti írásmódjá-
val (az orosz cikkek cirill betűkkel).
T: teljes (?), tételszámot nem közöl.
C: rövidített (a szerzők teljes nevét, az évet és a lapszámot sehol nem közli).
SZ:1. Szakrendi rész (1—15 fejezet)

a) logikai és időrend vegyesen.
Adatok: szerző (vezetéknév + a keresztnév kezdőbetűje), cím, kötet, szám.

2. Könyvismertetések betűrendes jegyzéke
az ismertetett művek szerzőik szerint (recenzensek zárójelben); csillag jelzi
a hazánkban publikált műveket.

(I:) 3. Szerzői jegyzék
Adatai: név, kötet, szám

Alacsony színvonalú repertórium.
További ötkötetenkénti (hároméves) repertóriumai folyamatosan jelentek meg 1983-ig.
12.
Acta Oeconomica. Repertory 1966—1980. Vols. 1—25. Compil.
by A(ndrás) TÓTFALUSI. Bp. 1983, Akad. K. 157 p.
A több nyelvű folyóirat angol nyelvű repertóriuma.
Tartalomjegyzék
Bevezetés (Földi Tamás)
Útmutató (a repertórium használatához)
T: közgazdaságtudományok. Teljes: 1.113 tétel.
C: részletes, rovatos rendszerű.
SZ:1. Szakrendi rész (cikkek)

a) időrend
2. Könyvszemle

a) betűrend
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M: 1. Tárgymutató
2. Névmutató (szerzői)

Előzményeit fölöslegessé teszi.

ACTA TECHNICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE
(Bp. 1950/51—1982.)
Címvált. (1952. tom. 2. fasc. 2/4.): ACTA TECHNICA
Utóbb (1983—): ACTA TECHNICA HUNGARICA

13/a.
Acta Technica Inhaltverzeichnis. Sach- und Namenregister.
Bd. 1—10. [1950—1955.] Bp. 1956, Akad. K. 31 p.

13/b.
Acta Technica... Table of contents. Subject and authors' index.
Vol. 1—10. [1950—1955.] Bp. 1956, Akad. K. 29 p.

13/c.
Acta Technica... Table des Matiéres. Index alphabeticus des matiéres et des
auteurs. Vol. 1—10. [1950—1955.] Bp. 1956, Akad. K. 30 p.

13/d.
Acta Technica . . . Szoderzsanie. Predmetnüj i imennoj ukazatel'.
Tom. 1—10. [1950—1955.] Bp. 1956, Akad. K. 30 p.

Német, angol, francia és orosz nyelvű repertóriumok az idegen nyelvű folyóirat 1—10.
kötetéről.
A magyar szerzők műszaki publikációinak idegen nyelvű kiadása
(Történeti visszatekintés a hazai idegen nyelvű folyóiratokra, az Acta Technica nyel-
vi és tematikai megoszlása.)
T: teljes, könyvismertetések is.
C: rövidített, de a recenziók nyelvét is jelzi.
SZ:1. Időrendi tartalomjegyzék

2. Tárgymutató (tárgyszavas rész)
(I:) 3. Névmutató (név, kötet, szám, kezdőlap)

A recenziók lapszáma jellel megkülönböztetve a cikkektől.

14.
Acta Technica... Tomus 11—40. [1955—1962.] Contents — Subject index —
Authors' index. Bp. 1963, Akad. K. 56 p.

Angol nyelvű repertórium eredeti nyelvű címleírásokkal.
Szerkesztői előszó (az 1—10. kötetes előzményre és a szerkezetre utal.)
T: teljes.
C: rövidített: szerző, cím (2.r.: fordítva), kötet + kezdő lapszám.
SZ: 1. Időrendi (kötetenkénti) tartalomjegyzék

2. Tárgymutató (angol nyelvű tárgyszók betűrendjében)
a) időrend

(I:) 3. Szerzői mutató
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15.
Acta Technica... Vol. 41—60. [1962—1968.] Contents — Subject index — Aut-
hors' index. Bp. 1968, Akad. K. 48 p.

Szerkezete azonos az előbbivel.

16.
Acta Technica... Vol. 61—80. [1968—1975.J Contents — Subject index — Aut-
hors' index. Bp. 1977, Akad. K. 68 p.

Angol és orosz nyelvű előszó
T: teljes (?) sztl. tételek.
C: rövidített: szerző, cím, köt. kezdőlap (1—3. r.). • .
SZ:1. Időrendi (kötetenkénti) tartalomjegyzék

a) szerzői betűrend
2. Tárgymutató (angol ny. tárgyszavak betűrendjében) :
3. Szerzői mutató (rész)
A kötetnek megíelelő évszámokat sehol sem közli.

Angol nyelvű repertórium eredeti nyelvű bibliográfiai leírásokkal.

ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS (Szeged, 1943—)

Acta Universitatis Szegediensis. Acta Minerologica-petrographica. [Tartalom-
jegyzék.] Tom. 1—10. (1943—1957.) Red. Sándor KOCH. Szeged, [1958.] 4 sztl. p.

Előszó és módszertani útmutató nélküli kötetenkénti időrendes tartalomjegyzék, rör
vidített címleírással.
T: ásványtan, kőzettan.

ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (
(Bp. 1954—1983.)
Utóbb (1984—): ACTA ZOOLOGICA HUNGARICA

18.
Acta Zoologica... Volumes 1—10. [1954—1964.] Contents — Authors' index —
Subject index — Index of new taxa and nomina. Compil by Á. SOÖS. Bp.
1964, Akad. K. 40 p.

A folyóirat címlapjával megjelent különszám.

Az első borítólap belső oldalán a folyóirat ismertetése magyar és német nyelven.
Angol nyelvű repertórium a címek eredeti nyelvű leírásával.
Bevezetés (a folyóiratról és a repertóriumról)
Tartalomjegyzék
T: teljes. 2. r.: 241 számozott tétel.
C: részletes (2. r.): szerző (a keresztnév csak kezdőbetűkkel), cím, kötet: teljes lap.

Egy cikk csak egy helyen.

SZ:1. Kötetenkénti tartalomjegyzék (időrendes)
2. Szerzői mutató (rész)

a) időrend
(M:)3. Tárgymutató (5 szisztematikus fejezet)

a) tárgyi-rendszertani alosztásokkal
+ szerzők + a 2. r. növekvő tételszámai
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(I:) 4. Az új rendszertani egységek és nevek mutatója
(20 számozatlan állatrendszertani fejezet)
a) az elnevezések betűrendjében

+ szerző, év, kötet: kezdőlap.
Értékes, sokszempontú megközelítést lehetővé tévő repertórium és mutató-(index-)
rendszer.

ADALÉKOK ZEMPLÉN-VÁRMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ
(Sátoraljaújhely, 1895—1917, 1926—1928.)

19.
Tartalom mutató az „Adalékok" 1. és 2. évfolyamához [1895—96]. + Betűren-
des tárgymutató az „Adalékok" 1. (1895—96) kötetéhez. + Történelmi kútfők
az „Adalékok" 1. (1895—96) kötetében. = Adalékok.. . 2. évf. (1. köt.) 1896.
mell. XXXII p.

Az anonim repertóriumnak előszava sincs.
T: elvileg teljes (a tárca és a szerkesztői posta rovat is), de gyakorlatilag kisebb

hiányok fedezhetők fel benne, különösen a 2. évf. utolsó (11.) számából.
C: rövidített: szerző, cím (az l.r. az illusztrációk jelölésével), + kötet és kezdő

lapszám.
SZ: 1. Szerzői betűrendes tartalommutató (csak a teljes névvel jelölt szerzőkről,

anyagközlőkről)
a) időrend

Függelék:
a) Kisebb rovatok összevont leírása (rovatcím -f- kötet és kezdőlap)
b) Képek jegyzéke (időrendben)

(Ml:) 2. Betűrendes analitikus tárgymutató (tárgyi fogalmak, személy- és földrajzi
nevek szótárkatalógus-rendszerű mutatója)

3. Történeti források analitikus mutatója (szerzői vagy címbetűrendben) + kö-
tet egy kezdőlap. A tanulmányokban megemlített forrásokat (eredeti irat,
forráskiadvány, sajtó) is felveszi.

A 2. r. a 3. részben leírt (és a kötetben is leközölt) kútfők analizálásában követke-
zetlen. A hatalmas mennyiségű forrást és tanulmányt közlő folyóirat kumulált ana-
litikus mutatózása helytörténeti szempontból fontos lenne.

20.
Adalékok Zemplén-vármegye Történetéhez. (1895—1897.) Repertórium.
(Szakdolgozat.) Összeáll. DEZSŐ Ferencné. Debrecen—Miskolc, 1976,
Tanítóképző Főiskola kihelyezett tagozata. 54 lev. Gépirat.

DTK 2941/szd

Bevezető (a lapról és repertóriumáról)
T: a történeti Zemplén vármegye helytörténeti (forrásközlő) folyóiratának teljes, a

fotókat és illusztrációkat is feltáró repertóriuma.
C: részletes, személy- és helynévkiegészítésekkel, feloldásokkal.
SZ:1. Földrajzi-közigazgatási

4 fejezet: Z. vármegye, Z. vármegye tájegységei, Z-i települések, Egyéb. Ez
utóbbi nem helyhez kötött, ezért szerencsésebb lett volna egy külön tema-
tikus szerkezeti egységben elhelyezni.
a) időrend

M: 1. Névmutató
2. Tárgymutató
3. Időrendi mutató

A szaktanári bírálat szerint ez utóbbi fölösleges volt.
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Kisebb szerkezeti-mutatózási hibáktól eltekintve alapvetően jó módszerű repertó-
rium. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei helytörténeti kutatás számára érdemes lenne
a feltárást folytatni.

AETAS
— > [SZEGEDI EGYETEMI IFJÜSÁGI LAPOK „1922/1980"]

AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE (Bp. — Gödöllő, 1957—)
Szünetelt: 1958, 1960.

21.
Az Agrártörténeti Szemle repertóriuma 1957—1982. Összeáll. HERNÁDI László
Mihály. Bp. 1983. 271 lev. Gépirat xerox másolata. OSZK 407.551

Bevezetés (A szerző „kvázi" számítógépes repertóriumainak visszatérő sommás ösz-
szegezésével zárul: „Összeállításunk a hagyományos bibliográfiai és repertóriumké-
szítési ismereteink és a szöveges információ számítógépes feldolgozása terén szerzett
tapasztalataink ötvözésének eredménye. Olyan — ciklikusan permutált — számító-
gépi index, amelynek előállításában a számítógépet intellektuális és manuális mun-
kák sorozata és — egy régi írógép helyettesítették" 5. p.).
T: szelektív, szemle-rovat nélkül.
C: 1. r.: részletes, de az álneveket, név jeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Szerzői betűrendes rész

a) időrend
2. Tárgyszó rész

a) időrend
A KWOC-index továbbfejlesztett egyéni változata.
A szerző első tényleges számítógépes indexe a Statisztikai Közleményekről és foly-
tatásairól készült.

AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK
— > A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZ-

TÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI

AGRIA
— > AZ EGRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE

AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN (Bp. 1951/52—)

22.
[Agrokémia és Talajtan] Tartalomjegyzék — Szoderzsanie — Contents — In-
halt — Sommaire. 1951—1961. Tom. 1—10. Bp. 1962, (Akad. K.) 39 p.

Előszó nincs.
T: agrokémia, talajtan. Teljes (?)
C: rövidített: szerző, cím, kötet (fett), kezdőlap.
SZ:1. Szerzői betűrendes tartalomjegyzék (magyar nyelven)

A címmel nem jelzett önálló cikkek rovat után külön a „Vitarovat" és a
Szemle.
a) időrend

2. Ua. orosz nyelven (a kisebb rovatok nélkül)
3. Ua. francia, német és angol nyelven (változó nyelvű címleírásokkal)
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23.
Agrokémia és Talajtan. Tartalomjegyzék — Contents — Szoderzsanie — In-
halt — Sommaire — Contenido. 1951—1976. Tom. 1—25. Bp. 1976, (Akad. K.)
119 p.

A folyóirat formátumában megjelent különszám.

Előszó nincs.
T: agrokémia, talajtan. Teljes (?)
C: rövidített: szerző, cím, kötet (fett), kezdőlap.
SZ:1. Szerzői betűrendes tartalomjegyzék (magyarul)

Az önálló cikkek után külön „Vitarovat" és Szemle.
a) időrend

2. Ua. angolul (a Vita és Szemle rovat szelektáltan) + 5 különszám anyaga.
3. Va. német, francia és olasz nyelven (változó nyelvű címleírásokkal, a kü-

lönszámok nélkül)
4. Ua. oroszul (cirill betűs írással, -f- a 3 különszám anyagával)

M: nincs.
Szerkesztői eligazítás híján az egyes idegen nyelvű repertóriumok változó teljességé-
nek oka és mértéke ismeretlen.

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ
— > MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ

ALAPNEVELÖK ÉS SZÜLÖK LAPJA (Álmosd—Debrecen, 1870. Pest, 1872.)
Utóbb: NEVELÉSI SZAKKÖZLÖNY ALAPNEVELÖK, KISDEDÓVÖK, GYER-

MEKKEKTÉSZEK ÉS SZÜLÖK SZÁMÁBA (Bp. 1873—1878.)
Utóbb: KISDEDNEVELÉS (Bp. 1879—1944.)
Szünetelt: 1871, 1876, 1919—1924.

24.
A Kisdednevelés huszonöt évfolyama, 1870—1896. Egy lap a hazai pedagógiai
irodalom történetéből. Összeáll. PERES Sándor. Kiad. a Kisdednevelők Orszá-
gos Egyesülete. Bp. 1898, Rózsa K. 90 p.

Tiszta repertóriumnak csak a 2. fejezet tekinthető. A többi fejezet átmenet a törté-
neti tanulmány (rovatonkénti, műfaj onkénti elemzéssel) és a repertórium között.
T: válogató (2. fejezet).
SZ:1. Általánosságok. (A lap története, sajtóbibliográfiai és statisztikai ismertetése.

Célok: az értékesebb cikkek fölkereshetővé tétele; a tanulmányok rövid is-
mertetése, s ezzel történeti alap nyújtása a tárgyról íróknak; a szakírók meg-
mentése a feledéstől.)

2. A cikkek kimutatása (válogatva az érdekesebbekből) tematikus, azon belül
a) időrendben.
C: cím, szerző (teljes vagy rövid névalak), év, kezdő lapszám.

3. A rovatok. (Kiegészítésként a fentebb nem repertorizáltakból: az Egészség- •
ügy nagy része, Tárcák, Gyakorlati rész, Irodalom, Hivatalos rész, Külföld,
Egyesületek és intézetek, A Múltból, Levelezés, Pályázat, Hirdetés, Szer-
kesztői üzenetek, Vegyes.)

4. Elmélet (Innentől tanulmányszerű fejezetek, szerzők és évek, ritkán címek
említésével.)

5. Gyakorlat (versszemelvényekkel)
6. Terjesztés (az óvodák népszerűsítése)
7. Történelmiek (cikkek)
8. Egyesületi élet
9. Vegyesek
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10. Lapunk írói (270 szerző betűrendben a foglalkozás és munkahely jelzésével;
a legtöbb közleményt írtak statisztikája: a szerkesztők és a kiemelkedő mun-
katársak — kb. 30 fő — életrajza.)

Záró-szavak
Tartalomjegyzék

ÁLBA REÖIA
— > [MÚZEUMI PERIODIKUMOK „1945/1970"]

ALFÖLD [I.] Arad, 1861— ?)

25.
Huszonöt év egy magyar lap életében. Az „Alföld" első huszonötévi folyama.
[1861—1885.] írták: SZÖLLÖSSY Károly, E[DVI] ILLÉS László. Kiad. az „Al-
föld" Emlék-bizottsága. Arad, 1886, Réthy L. és fia ny. XXIII, [1], 121, [2] p.

Előszó (A kiadvány a 25. évfordulóra készült; adalék a hírlapirodalom történetéhez.)
Az „Alföld" huszonöt éve (E. Illés L.)
Az Alföld repertóriuma (Szöllőssy Károly)

I. Költemények (1—2.) II. Regények (1—2.) III. Nagyobb elbeszélések (1—2.)
IV. Kisebb elbeszélések és rajzok (1—2.)

[V.] Történelmi, földrajzi és ismeretterjesztő tárcák (1—2.)
[VI.] Államférfiak, művészek és írók életrajzai (1—2.)

[VII.] Irodalom és művészet (1—2.)
[VIII.] Szépészet, bölcsészet, nevelés és tanügy

[IX.] Csevegések, humoreszkek és karcolatok 1. Eredetiek 2. Fordítások (Az 1—2.
az I—VII. fejezetek címei után is ezt jelzi.)

[X.] Fővárosi, helybeli és vidéki tárcák. Fürdői és vidéki levelek. Bálok és
hangversenyek.

[XI.] Vegyes tartalmú tárcák (könyvismertetések is)
(Az I—XI. fejezet szerzői betűrendes, egy szerző művei időrendben. Név
és jegy nélküli címek a fejezetek végén. Általában a valódi néven írja le
a szerzőket, álneveiket és jegyeiket esetenként a címleírás után jelzi zá-
rójelben.)

[XII.] Arad megye és város politikai történetére vonatkozó önálló cikkek (1861—
1885). Kronológiai sorban. (Az éves egységeken belül is további időrend
van, de a hónapot és a napot nem mindig jelzi. A címekben előforduló
s z e m é l y n e v e k e t ritkítással közli.)

[XIII.] Országos, helyi és vidéki vegyes események. (Önálló cikkekben.) 1862—1885.
Történeti sorban.
(Rendszere az előbbi fejezethez hasonló, de a hónapot és napot egyáltalán
nem jelzi, viszont a címek után zárójelben sok álnevet és jegyet old fel.)

[XIV.] Arad városi és megyei közügyek. (Önálló cikkekben.) 1861—1885. 1. Ve-
gyes dolgok. (Aradi közügyek); 2. Rendőri dolgok [városi — megyei]; 3.
Közegészségi állapotok [városi — megyei]; 4. Színház, bérház és városház
[a végén összefoglaló utalás a színikritikák íróira]; 5. Tizenhárom vértanú
és szoborügy; 6. Közlekedés; 7. Egyletek, társulatok, pénzintézetek, kama-
rák [az egyletek további 13 csoportban]. (Az 1—7. fejezeten belüli elemi
rendezőelv időrendes, gyakran jelzi a hónapot és napot is.)

[XV.] Egyház és iskola. (Az iskolatípusok és oktatásügy 14 alfejezetben, föld-
rajzi bontásban is.)

[XVI.] Arad város és megye, nemkülönben a vidék kereskedelmét, iparát, gazda-
ságát, és az ezekkel rokon dolgokat illető önálló cikkek. (1861—1885.) Mind-
megannyi történeti sorrendben. [3 tematikus alcsoport — időrend.]

[XVII.] Politikai, társadalmi és közgazdasági vezércikkezők. (1861—1885.) ABC-
sorban. [Csak a szerző, évkor és a cikkek számának jelölésével, sok álnév
és jegy feloldásával. E cikkek a tematikus fejezetekben sem szerepelnek
címükkel.]
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[XVIII.] Fővárosi-, helybeli és vidéki levelezők.
(Földrajzi, azon belül a levelezők betűrendjében, évjelzéssel, sok álnévfel-
oldással. Jelentősebb nevek ritkítással kiemelve. Csak az évet közli a név
után.)

[XIX.] Az „Alföld" munkatársainak névsora. (1861—1885.)
(Az összes szerző és levelező felsorolása valódi nevük, névjelük, jegyük
betűrendjében. Az azonos nevűeket a földrajzi név jelölésével különböz-
teti meg. A repertórium lapszámára hivatkozik, zárójelben jelölve a ket-
tőnél több cikk számát.)

Tartalomjegyzék
A repertórium tartalmilag teljesnek tekinthető, bár a jelzett műfajok és egyes cikk-
sorozatok csoportos feldolgozása miatt ez a teljesség korlátozott. A visszakeresésnek
további korlátja a címleírások kezdetlegessége, a közelebbi lelőhely adatok (hónap,
nap) hiánya. (A nem kronologikus fejezetekben sokszor még az év is hiányzik.) E
korlátok és hiányok, továbbá a szerkezeti ismétlődések, átfedések ellenére is jól do-
kumentálja a lap tematikai és topográfiai sokrétűségét, a szerzők és levelezők nagy
számát.
Az országos jelentőségű Alföld e repertórium segítségével jól használható forrása
lehet a mai Békés és Csongrád megyékre vonatkozó helytörténeti kutatásoknak is.
Az első napilap-repertórium.

ALFÖLD [II.] (Debrecen, 1954—)
Előbb: ÉPÍTÜNK (1950—1954. 2. sz.)

26.
Az „Alföld" a népművelésről. [1950—1964.] (Cikkbibliográfia.)
[Szakdolgozat. Szombathely, Tanítóképző Intézet.] Összeáll. TIBA Györgyi.
Szombathely, 1965. [3], 56, [2] lev. illusztr. Gépirat. SZTK: T52/1965.

Bevezetés
Az „Alföld" történeti fejlődése
T: válogató, 174 tétel. A népművelést azonban tágan értelmezi: a múzeumokkal,

színházi és zenei élettel, a filmmel és a képzőművészetekkel foglalkozó cikkeket
is felveszi.

C: részletes.
A: 1—2 mondatos.
SZ:1. Tematikus

a) időrendi
M: 1. Szerzői névmutató (oldalszámra utalással)
Tartalomjegyzék

27.
Az Alföld repertóriuma. 1950—1969. (Összeáll. SEBŐK Vilma.) Kiad. az OSZK
KMK. Bp. 1972 [1973], NPI. 387 p. soksz.

/Az OSZK KMK kiadványa./

Bevezető: a folyóirat története és értékelése (Juhász Béla)
Előszó (a repertóriumról)
T: teljes (illusztrációk is). Összesen 2042 számozott tétel, de csak a szerzők nevét

tételszámozza, műveiket nem, ezért valójában jóval több egységet tartalmaz.
C: részletes (műfaj jelöléssel, címkiegészítéssel: személynevek, helynevek stb.), egy-

egy címet több helyre is besorol (recenziók, perszonália).
SZ:1. Szerzői és személyi betűrend

Módszertanilag problematikus megoldása, hogy e fő rendezőelvbe tárgyi
szempontokat is kever, ui. jogi személyek, folyóiratok, „Viták", „Népköltés",
„Felszabadulás", „Tanácsköztársaság" stb. is lehetnek rendszók,
a) Műfajonkénti alcsoportok (több műfajban dolgozóknál) + jel után: róla

szóló irodalom.
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Az elemi rendezőelv címek szerinti betűrend.
M: 1. Egyesített tárgy- és helynévmutató, amelyben a tárgyszavak csak a szak-

irodalmi cikkeket, míg a földrajzi nevek a szépirodalmi anyagot is feltár-
ják. (A helyneveket ritkított szedéssel különíti el a tárgyszavaktól.)

28.
A debreceni Csokonai Színház — az „Alföld"-ben. 1950—1972. (Cikkbibliográ-
fia.) Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet. Összeáll. VÁMOS Eleonóra.
Debrecen, 1973. 59 lev. Gépirat. DTK 1837/szd.

Bevezetés (a fontosabb színháztörténeti forrásmunkákról és a repertóriumról.)
Rövidítésjegyzék
T: a tárgykörön belül teljességre törekvő, az önálló illusztrációkat és a híreket is

felveszi. 144 számozott tétel.
C: részletes, névjel féloldással. A tanulmányértékű kritikák címleírását + jel jelzi,

ugyanígy a kritikai vonatkozásokat a tanulmányok fejezetben.
A: rövid, 1—2 mondatos. Értéke a bemutatók időpontjának és rendezőjének közlése.
SZ:1. Színikritikák (1—46 tétel)

2. Tanulmányok (+ hírek, illusztrációk is, 47—144. tétel)
a) időrend (mindkét fejezeten belül)

M: 1. Szerzői névmutató
2. A darabok szerzőinek névmutatója
3. A rendezők névmutatója
4. A darabok címmutatója

Az utóbbi három mutató analitikus, az annotációkban található információ
elemeket is kivetíti.

Tartalomjegyzék
A tematikus és színházi műfaji szempontú visszakeresést sem a szerkezet, sem a
mutatók nem oldják meg. Sőt hiányzik az egyébként gazdag mutatóapparátusból a
tárgyalt személyek rendezőkön túli (színigazgatók, színészek stb.) analitikus muta-
tózása is.

29.
Az Alföld repertóriuma 1970—1979. (Összeáll. SEBŐK Vilma.)
Debrecen, 1981 [1983], Megyei Könyvtár soksz. 383, [1] p.

Előszó
T: szépirodalom, szociográfia, irodalomtudomány, művészetek, helytörténet. Teljes:

képek, grafikák is. 1.983 tétel.
C: részletes; minden szerző egy tétel, a recenziók mindkét helyen szerepelnek,

akárcsak a perszonália.
SZ:1. Betűrendes (szerzői, adatközlő rész)

a) műfajok (a címek betűrendjében)
b) a szerzőről (szerzői betűrendben)
c) fényképek, dokumentumok, illusztrációk róla
d) címnélküli (grafikák)

Függelék: a személyekhez nem köthető 86 cím tárgyszavas elrendezésben, 14 tárgy-
szó alatt. ;
M: 1. Egyesített tárgy- és földrajzi mutató — sok utalóval. A nagyobb tárgykörök

további alcsoportra bontva: képzőművészet (áganként), irodalom (nemze-
tenként), azon belül műfajonként. A földrajzi neveket ritkítással különíti el.

A maga műfajában példás következetességgel megvalósított repertórium!
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ALKOHOLOGIA (Bp. 1970—)

30/a
Tárgykörök szerinti jegyzék az Alkohologia 1970—1980. (1—11.) évfolyamairól.
(Kiad. az) Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság. 1. r. Toxikománia. Összeáll.
PICK Imre. Bp. 1983, Vöröskereszt soksz. 43 p.

Bevezetés
T: a tárgykörön belül teljes — alkohologia, antialkoholizmus, toxikológia — referá-

tumok, külföldi rövid hírek is.
C: rövidített: szerző vezetékneve, keresztnév kezdőbetűje, cím (forrás — referátum-

nál) = a referens névjele, év, sz. kezdőlap.
SZ: 1. Tematikus (1—11 fej.)

a) rovatonkénti
betűrend

M: 1. A referátumok és a külföldi hírek készítői (tkp. névjelfeloldás). Ez a 12. fe-
jezet.

2. A tanulmányok címe angolul. (Ez a 13. fejezet.)
— szerzői betűrend.

Szokatlan szerkezetű, kissé laikus repertórium, amiből a szerzői névmutató hiányzik.

30/b
Tárgykörök szerinti jegyzék (bibliográfia) az Alkohologia 1970—1981. (1—12.)
évfolyamairól. (Kiad. az Alkoholizmus Elleni Orsz. Bizottság.) 2/1. Alkohol —
egyén — társadalom. 2/2. Az alkoholizmus. 2/3. Beavatkozás — alkoholizmus
elleni küzdelem. Összeáll. TÓTH Béla. Bp. 1983, Vöröskereszt soksz. 224 p. 3 db.

Bevezetés: a műfajok (rovatok) rövidítése, pl. TAN == tanulmány.
Tartalomjegyzék (11—35. tizedes rendszerű fejezet, abc jelű alcsoportokkal)
T: teljes, tematikailag kiegészíti az előbbi repertóriumot. 2.169 tétel.
C: rövidített: szerző, cím, év, sz., kezdőlap.
SZ:1. Tematikus (11—35. fejezet)

a) rovatonkénti (a rovatcím rövidítések a megfelelő címleírások elé vetve)
— betűrend

M: nincs.
A szerkezetileg széttagolt (4 kötet — 35 fejezet alfejezetekkel) repertóriumoknak
egyetlen figyelemre méltó módszertani megoldása a rovatok témán belüli kiemelése.

ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS (Bp. 1949—)

31.
Az Állam és Igazgatás repertóriuma 1949—1980. Összeáll. BODNÁR Zoltán,
DUNAY Pál, SZALAY Péter. Szerk. KUKORELLI István. [Közread, az] Állam-
igazgatási Szervezési Intézet. Bp. 1982. 324 p. Soksz.

Tartalomjegyzék
Tájékoztató (a repertóriumról)
Bevezető (a folyóiratról, történeti és statisztikai táblázatokkal), igen alapos.
T: államigazgatás, közigazgatás. Szelektív: egyes rovatokat sommásan ismertet (kül-

földi könyvszemle, folyóiratszemle, bibliográfia), összesen: 4018 tétel.
C: részletes, rovatos rendszerű: ssz: év, sz., p. Szerző, cím. Egyes tételeket megis-

métel, de a névjeleket nem oldja fel.
SZ:1. Szakrendi: 1—10. fejezet (alfejezetekkel)

a) betűrend
M: 1. Névmutató: tételszám + év/sz., kezdőlap (túlkomplikált)!
Melléklet: az 1981—1982. évi januári számok repertóriuma, időrendben.
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AZ ÁLLAMI FÖLDMÉRÉS KÖZLEMÉNYEI
— > GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

ÁLLÁSPONT (Bp. 1932—1933.)

32.
Álláspont 1932—1933. [Repertórium.] Összeáll. PÁLMAI Sándorné. [Bp. 197?
Párttörténeti Intézet.] 18 lev. Gépirat.

PIK: K. k. 0938

Sajtóbibliográfiai leírás + címlapfakszimile
Bevezetés nincs.
T: szépirodalom, irodalomtudomány, művészetek; teljes, illusztrációk is, 9 szám

228 tétele.
C+A: részletes, [ ]-ben címkiegészítő annotációk. Rovatos rendszerű leírás.
SZ: 1. . Tematikus-műfaji (a végén: napihírek, illusztrációk)

a) betűrendes
M: 1. Szerzői mutató

2. Névmutató (perszonália)

ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK
•—> A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉV-

KÖNYVEI

ALSÓTAGOZATI OKTATÁS-NEVELÉS
— > KÖZNEVELÉS

ALUMÍNIUM
— > KOHÁSZATI LAPOK

ANNALES HISTORICO-NATUBALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI
/l—41. évf. Bp. 1903—1948. Üj f. 1— 1949/50— (1951—)/
Szünetelt: 1927, 1932—33.
Előzmény (1877—1902): TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK

33.
Tárgymutató az (1903) — 25 (1928) kötethez. Conspectus materiarum vol. 1
(1903) — 25 (1928). = Annales historico—naturales Musei Nationalis Hungarici,
vol. 25. 1928. 456—475. p.

A Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályainak (1925-tárainak) több nyelvű
folyóirata (évkönyve) repertóriuma.
T: teljes: ásványtan, geológia, biológia (növénytan, állattan, ősállattan).
C: részletes, csak a szerzők keresztnevét rövidíti, a teljes lapszám után az illusztrá-

ciók számát is megadja. A magyar nyelvű cikkek német, angol vagy francia nyel-
vű rezümével és címfordítással.

SZ:1. Szakrendi (a 3 állandó rovatot követő)
a) szerzői betűrend

— időrend
M: nincs, földrajzi mutató kellett volna.
— > még: TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK
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ANNALES MUSEI AGRIENSIS
— > AZ EGRI MŰZEUM ÉVKÖNYVE

ANNALES STRIGONIENSIS
— > ESZTERGOM ÉVLAPJAI

ANNUAIRE DU MUSÉE DES ÁRTS DECORATIFS
— > AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE

ANTHROPOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1957—)
Előbb (1954—56): BIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK „PARS ANTHROPOLOGICA"

34.
Tárgymutató az Anthropologiai Közlemények első 25 évfolyamához. [1954—
1978.] Összeáll. EIBEN Ottó. Közrem. GYENIS Gyula, B. BODZSAR Éva. Bp.
1979, Akad. K. 105—133. p.

Klny. az Anthropologiai Közlemények 23. köt. 1979. 1—2. füzetéből.

Bevezetés: a repertórium célja, a lap bibliogr. leírása, a repertóriumról.
T: a tartalmi teljességről nem tájékoztat, de a recenziókat is indexeli.
C: nincs.
I: 1. Tárgymutató

Tárgyszavak, perszonália, földrajzi nevek bőven tagolt és utalózott rend-
szere (kötet és kezdőlapra hivatkozással).

2. Szerzői névsor (további adatok nélkül)
Angol nyelvű rezümével.

ANTIK TANULMÁNYOK (Bp. 1954—)

35.
Antik Tanulmányok. Repertórium. 1954—1978. Összeáll. SALIGA Lászlóné.
Szerk. MARÓTI Egon. [Közread, a] Szeged, JATE Központi Könyvtára, Ókor-
történeti és Régészeti Tanszék. Szeged, 1983. V, 293 p. Soksz.

Tartalomjegyzék
Előszó: Maróti Egon egyetemi tanár.
Bevezetés (a repertóriumról, melynek szakrendje a Moravek és Borzsák-féle bib-
liográfiákat követi.)
T: klasszika filológia. Teljes: 1431 tétel, a könyvismertetések is a megfelelő témánál.
C: részletes, az ismertetett könyvekről teljes leírás (héber és görög szövegek ere-

deti írással.)
SZ:1. Tematikus (6 fejezet alosztásokkal)

a) betűrend
M: 1. Szerzői (műfordítók is)

2. Tárgyszóindex — permutált.
Ide kerültek: a közreműködők, fordítók, illusztrátorok és az ismertetett mű-
vek szerzői is. A „mi, hol, mikor?" kérdésekre ad választ.

Az egészében kitűnő repertóriumnak különösen a tárgymutatója kiváló!
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36.
A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek jegyzéke az Antik Tanulmá-
nyokban. (1954—1973.) (összeáll.) VÉKONY László. = Hungarológiai Közle-
mények, 16. évf. 1984. 4. (61.) sz. 1231—1236. p.

(Bevezető sorok a folyóiratról.)
T: szelektiv.
C: rövidített: szerző, cím, műfaj, év, (kezdőlap).
SZ: 1. Időrendi

Évenként csoportosítva, de azon belül is időrendes.
2. Szerzői betűrend (nincs címe e résznek)

a) időrend
M: nincs, földrajzi kellett volna.
Az előző évben megjelent átfogó és teljesebb repertórium (35. t.) ismeretében, ame-
lyik tárgyi-földrajzi megközelítésre is alkalmas, e munka megjelentetése fölösleges
volt. !

APOLLÓ [L] Bp. 1886—1942.)
Zeneműfolyóirat, magyar férfikarok anthologiai gyűjteménye.
(Szünetelt: 1915—1925.)

37/a.
Az Apolló kargyűjtemény tizenöt részének [1—30. évf. 1886/7— 1927.] tartalma.
(Bp.) [1927], (Barcza J. ny.) 22 p.

Az 1927. évi 30. évf. melléklete. OSZK Zeneműtár

Előszó, bevezetés nincs.
T: a kórusműveket közlő negyedéves folyóirat (számonként 1 ív vezérkönyv + 2 ív

szólampartitúra) 1—120. számának teljes repertóriuma: 594 kórusműről.
C: rövidített: rész, (évfolyam), szám, zenemű sorszáma (1—594), szerző, cím (eredeti

cím), néhol a szövegíró ( )-ben.
SZ: 1. Időrendi

Részenként, évfolyamonként, számonként haladó.
M: 1. A dallam vagy zenei rész szerzője szerint

(a részekre és a zeneművek sorszámaira utalással)
2. A kar címe vagy a szöveg kezdő sora szerint

Adatai: cím, zeneszerző + rész, zenemű sorszáma.

Folytatása:

37/b.
Tartalomjegyzék 1926—40. évről. [29—43. évf.] (Bp. é.n. Barcza J. ny.) 6 p.

Az 1940. évi 43. évf. melléklete. OSZK Zeneműtár

T: 113—172. szám 555—863. sz. zeneműve.
Az előbbihez hasonló módszerű, de mutatók nélküli puszta éves tartalomjegyzék.
A folyóiratnak elszórtan részenkénti (két évfolyamonkénti) tartalomjegyzékei is
vannak.
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APOLLÓ [II.] (Bp. 1934—1939.)

38.
Az Apolló története [és repertóriuma]. 1934—1939. Szakdolgozat, összeáll. BA-
RANKAY Bertalanná. Bp. [1978], SZOT Központi Iskola. 97 lev. Gépirat.

Repertórium: 44—97. lev. KMK D 1928

Az Apolló bibliográfiai leírása
Bevezetés: 1 mondat (a kronológiai szerkezet előnye: biztosítja a teljességet).
T: irodalomtörténet, filozófia; teljes: 134 tétel.
C: részletes, néhány műfaji kiegészítéssel [ ]-ben.
SZ:1. Időrendi
M: 1. [Szerzői] névmutató
Tartalom

AQUILA. (Bp. 1894—)

39.
Név- és tárgymutató az Aquila 1—20. [1894—1913] kötetéhez. = Aquila, 20.
évf. 1913. 552—585. p.

Német címmel is.

T: a madártani folyóirat teljes repertóriuma.
C: rövidített (csak kezdő lapszámra utal, de az illusztrációkat csillaggal jelzi).
SZ:1. Névmutató (szerzői betűrendes rész)

a) időrend
2. Térképek jegyzéke
3. Grafikonok jegyzéke

(M:l) 4. Madarak névmutatója

40.
Aquila-Bibliographia: 1914—1924. Tom. 21—31. (Összeáll.) WARGA Kálmán.
Aquila, 30—31. évf. 1923—1924. 379—416. p.

Német címmel és fejezetcímekkel is.

T: teljes.
C: rövidített, de az illusztrációt csillaggal és szövegesen is jelzi.
SZ: I. Magyar szöveg (könyvismertetések és nekrológok is)

1. Szerzői betűrend (majd időrend)
II. Német szöveg III. Angol, francia, holland szöveg

(A rezümék leírása a megfelelő nyelven.)
IV. Táblák jegyzéke V. Szövegképek jegyzéke
VI. Térképek jegyzéke

a) mindhárom illusztrációs rész betűrendben.

ARANY TROMBITA
— > MUNKÁSOK ÚJSÁGA

ARANYHOMOK
— > KISKUNSÁG
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ARCHEOLÓGIÁI ÉRTESÍTŐ (Pest, Bp. 1868/69—)

41,
BANNER János: Bibliographia archeologica Hungarica. 1793—1943. (Ed.) Insti-
tutum Archeologicum Universitatis Szegediensis. Szeged, 1944, Városi ny. XV,
558 p.

/Fontes rerum archeologicarum Hungaricarum 1./

Bevezetés: a legjelentősebb régészeti folyóirat önálló fejezetekben való repertorizá-
lásnak indoka: a használat megkönnyítése a szakemberek számára.
T: régészet, őstörténet, művészettörténet. A bibliográfia 1. fejezete (1—89. p.) a fo-

lyóirat új folyamának 1—50. kötetét (1881—1937), a 2. fejezet (91—117. p.) a régi
folyam 1—15. kötetét (1868—1880) repertorizálja.

C: Szerző, cím (+német címford.), k(ép), év, teljes lapszám.
SZ:1. Tárgyidőrend (mindkét fejezeten belül)

a) szerzői betűrend
M: 1. Kor- és szakmutató

2. Névmutató
3. Múzeumok, gyűjtemények, egyesületek, intézmények mutatója
Mindhárom a bibliográfia egészéhez készült.

Alapvető retrospektív nemzeti szakbibliográfiánkba rejtett egyedi repertórium. A
módszer párját ritkítja.

41/a.
A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek jegyzéke az Archeológiái Érte-
sítőben. (1868—1974.) (Összeáll.) VÉKONY László. = Hungarológiai Közlemé-
nyek, 15. évf. 1983. 4. (57.) sz. 633—660. p.

(Bevezetés: a repertóriumról, a magyar periodikumok jugoszláviai vonatkozásainak
repertorizálási programjáról és az Archeológiái Értesítőről.)
T: szelektív.
C: rövidített: szerző, cím, műfaj, év, (kezdőlap)
SZ: 1. Időrendi

Évenként és azon belül is szoros időrendi.
2. Szerzői betűrend

Fejezetcím nélkül, az előző résztől ***-al elválasztva.
M: nincs, földrajzi kellett volna.
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ARCHÍV FÜR GEOGRAPHIE, HISTORIE, STAATS- UND KRIEGSKUNST
(Wien, 1810—1822. Red. J. F. Hormayr.)
Utóbb (1823—1828): ARCHÍV FÜR GESHICHTE, STATISTIK, LITERATUR

UND KUNST
Utóbb (1829—1830): NEUES ARCHÍV FÜR GESCHICHTE, STAATENKUNDE,

LITERATUR UND KUNST
Utóbb (1831—): OESTERREICHISCHES ARCHÍV FÜR GESCHICHTE,

ERDBESCHREIBUNG, STAATKUNDE, KUNST UND LITE-
RATUR

42.
Magyarországot illető czikkelyek Hormayr' Archívumában 1810—1824. Közli
GYURIKOVICS [!] György. = Tudománytár, 4. köt. 1834. 247—258. p.

43. .
B[áró] Hormayr Jósef „Archív für Geographie, Historie, Staats- und Kriegs-
kunst" czímű bécsi folyóírásban előforduló, és vagy Magyarországot 's nem-
zetet érdeklő, vagy magyar tudósok által írt értekezések. [1825—1831.] (Közli:)
GYURIKOVITS György. = Tudománytár, 10. köt. 1836. 214—230. p.

Az első közlemény rövid előszava a repertorizált íolyóiratról és magyar vonatkozá-
sairól ír: „Több jeles magyarországi és erdélyi tudósok egyesültek a' nagy érdemű
's mély tudományú kiadóval azon czélra, hogy hazájokbeli dolgokat is megismertes-
senek a' német nemzettel. Reménylem, hogy hazai íróink, nevezetesen a' történetek'
vizsgálói jó néven íogják venni, ha az, ezen nálunk ritka folyóírásban előfordult
sok jeles és igen fontos topographiai, históriai, politicai, stemmatographiai, és lite-
ratúrai értekezéseket, mellyek hazánk' ismeretének majd nem minden ágait tár-
gyazzák, itt együtt feljegyezve fogják találni." (247. p.)
T: történelem, földrajz, honismeret, politika, irodalom, művészetek, életrajzok. Az

első közlemény 174, a második 170 számozott tételt tartalmaz.
C: igen kezdetleges, szabados: hol csak cím, hol szerző és cím is — jeladó annotá-

cióval kiegészítve, illetve az egész egy mondatba szőve. Csak a kezdő lapszámot
közli: hol ponttal, hol anélkül.

SZ:1. Időrendes, évenként halad, újrakezdődő tételszámozással. Az egyes évek után
jelzi az esetleges cím- és szerkesztő-változást, azaz közli a folyóirat sajtóbibliog-
ráfiai adatait is.

Az első — több évet átfogó — egyedi (szerzői és tartalmi) hungarika-repertórium!
Egyben az első időrendes repertórium.

ARCHÍV FÜR GESCHICHTE, STATISTIK, LITERATUR UND KUNST
— > ARCHÍV FÜR GEOGRAPHIE, HISTORIE, STAATS- U. KRIEGSKUNST

ARKIV ZA POVJESTNICU JUGOSLAVENSKU

— > [HORVÁT TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK „1851/1899"]

ARRABONA (A Győri Xantus János Múzeum Évkönyve 1— Győr 1959—)

44.
Repertórium az Arrabona 1—15. sz. (1959—1973) köteteihez.
(összeáll. JÁSZBERÉNYINÉ PAP Márta.) = Arrabona, 15. 1973. 379—432. p.
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Rövidítések jegyzéke
Az 1—15. sz. kötetek könyvészeti adatai
T: Teljes, 260 számozott tétel. Múzeológia, helytörténet — Győr-Sopron megye.
C: részletes.
A: a rezümék nyelvét, rövid címkiegészítést és az illusztrációk válogatott felsorolá-

sát tartalmazza, az utóbbiakat a tételszámok/abc betűjelek alatt.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
M: 1. Név- és helymutató (a szerzők, a tárgyalt személyek, helységek és intézmé-

nyek egységes betűrendjében, a tételszámok tipográfiai elkülönítésével).
2. Tárgymutató

(további tárgyi és időrendi alosztásokkal)
Mindkét mutató az illusztrációkat is mutatózza, a betűjelekkel tört tételekre
hivatkozva.

Módszertanilag is érdekes analitikus repertórium.
— > még: [MÚZEUMI PERIODIKUMOK „1945/1970"]

ARS DECORATIVA

— > AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE

ARS HUNGARICA (Bp. 1973—)

45.
Az Ars Hungarica összesített tartalomjegyzéke. 1. évf. (1973) — 12. évf. (1984).
(összeáll. BARDOLY István.) = Ars Hungarica, 14. évf. 1986. 2. sz. 245—279. p.
Előszó (röviden a folyóiratról és a repertóriumról)
T: teljés, 229 +533 tétel. Művészettörténet.
C: részletes, áz illusztrációt és a rezümét is jelzi.
SZ: 1. Tanulmányok (forráskiadványok, viták, konferenciák is)

a) szerzői, személyi vagy címbetűrend
A szerzők recenzióira is utal: R + tételszám, továbbá társszerzői minő-
ségéről az 1. szerzőhöz.

2. Recenziók
a) a recenzált művek szerzőinek betűrendjében.

Utal a recenzensek folyóiratbelj szerzői minőségére: T + tétel.
A kissé túlbonyolított rendszerű és formális szempontú repertóriumból hiányzik a
tárgymutató.

ATOMTECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1958—1970.)
Folytatása (1971—): IZOTÓPTECHNIKA

Az Atomtechnikai Tájékoztató 1958—1962. évi szakosított tartalomjegyzéke.
Közread, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet Dokumentációs Csoportja.
Bp. 1962. 1—22. p.

Az 1962. évi 12. sz. melléklete.

T: teljes (?)
C: rövidített: cím, szerző, kötet, szám, kezdőlap.

(Rovatos rendszerű!)
SZ:1. Tárgyszavas (Atomenergiaprogramok — Űj könyvek)

a) rendezetlen, esetleges elemi rendezés: se címbetűrend, sem időrend.
Gyenge, bevezető és mutató nélküli anonim repertórium.
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AUDIO-VIZUÁLIS TECHNIKAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK
(Bp. 1964—1975.)
Utóbb (1976—): AUDIO-VIZUÁLIS KÖZLEMÉNYEK

4 7 . .. '. ' ' •':.-.
Mutató az Audio-vizuális Technikai és Módszertani Közlemények 1964—1966.
évi számaihoz, (összeáll. TEREBESSY Ákos.) [Kiad. az] Országos Műszaki
Könyvtár és Dokumentációs Központ. Bp. 1967. 18 p. OMKDK soksz.

Tartalomjegyzék
T: audio-vizuális technika, oktatástechnika. Teljes.
C: A „tárgymutató" részletes címleírású számozatlan tételeket tartalmaz.
SZ: 1. „Tárgymutató" (I—V. főosztály, tizedes rendszerű alosztásokkal)

a) cikkek,
b) referátumok szerinti műfaji bontásban, ezeken belül betűrend.

I: 1. Tárgyszavas mutató: kb. 70 tárgyszó és utaló
(évre, számra és kezdőlapszámra történő utalással).

48.
Audio-vizuális Közlemények, összesített mutató 1964—1978. (Összeáll. ÁRKOS
Iván.) = Audio-vizuális Közlemények, 1979. 4. (Különszám.) 1—70. p.

Tartalomjegyzék
Bevezetés (Duz's János)
Szempontok a mutató használatához
T: teljes, de kimaradtak a hírek, hirdetések, felhívások. : •;

1.467 számozott tétel. Egyes tételeket több helyen megismétel, de az első tétel-
számra hivatkozik.

C: rövidített: sorsz., cím, szerző(k) •— a külföldiek keresztneve feloldatlan — év/kö-
tet — kezdőlap.

SZ:1. Tematikus-műfaji (6 főfejezet)
a) további alfejezetekkel

időrend
M: 1. Tantárgyak szerinti

2. Szerzői mutató
3. Országok szerinti mutató (+ nemzetközi szervezetek)

(a külföldi vonatkozású anyagról)

AURORA (Pest, 1822—1837.)

49.
FENYŐ István: Az Aurora. Egy irodalmi zsebkönyv életrajza.
Bp. 1955, Akad Kiadó. 154 p.

/Irodalomtörténeti füzetek 4./

A repertórium a monográfia függeléke.
T: szépirodalom, irodalomtudomány; teljes.
C: részletes: szerző, cím, (év, teljes lapszám); a jelentősebb szerzők álneveit is fel-

oldja.
SZ:1. Szerzői betűrend (a végén az ismeretlen, névtelen és feloldatlan álneves

szerzők művei);
a) időrend

M: 1. A kötet egészéhez készült névmutató a repertóriumot is mutatózza.
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BÁBEL (23. évf. Bp. 1977—)
(Korábban nem Magyarországon jelent meg.)

50.
Bábel. Index 1981—1984. (Vol. 27—30.) = Bábel, 31. 1985. 4. sz. 247—256. p.

Az ötnyelvű (angol, francia, német, orosz, spanyol) műfordításügyi folyóirat ötnyelvű
repertóriuma.
Bevezetés, előszó nincs.
T: teljes, számozatlan tételek.
C: részletes.
SZ:1. Rovatonkénti

a) időrendes
I: 1. Cikkek tárgymutatója (12 tárgykör -\- év: lap)

2. Névmutató (Név, év: lap.)
Anonim, szerkesztőségi munka.

A BACS-BODROG VARMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE
(Zombor, 1885—1918.)

51.
Repertórium a Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyvének
1885—1896. évfolyamaihoz. Összeáll, a Titkár. [DUDÁS Gyula.] = Uo. 13. évf.
1897. 3—24. p.

Tartalomjegyzék
T: a helytörténeti évkönyv teljesnek tűnő repertóriuma.
C: rövidített: szerző, cím, év, kezdőlap.
SZ: 1. Szerzők szerint

a) időrend
2. Cikkek [címe] szerint

a) időrend
(I:) 3. Tárgyak szerint

tárgyi + földrajzi mutató: év, kezdőlap.

52.
Tartalommutató a Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyvének
1885—1907. évfolyamaihoz. A Társulat alapításának negyedszázados évfordu-
lója alkalmából összeáll, a Titkár. [TRENCSÉNY Károly.] = Uo. 24. évf. 1908.
3—33. p.

Tartalommutató
T+C: az előzőhöz hasonló.
SZ:1. Szerzők szerint

2. Cikkek [címe] szerint
a) mindkét rész időrendi elemi rendezőelvet követ.

Az 1. repertórium módszertani szempontból jobb volt.
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53.
A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyvének repertóriuma
1885—1889. Szakdolgozat. Összeáll. NINCSEVICS Klára. Debrecen, 1977, Taní-
tóképző Főiskola. 51 lev. Gépirat. KMK D 1672

Bevezetés (a Társulatról, a két előzmény repertóriumról és a jelen munkáról.)
Megjelenési adatok (1—33. évf. 1885—1917)
T: teljes, 131 tétel.
C: részletes, élőfejes, rovatos rendszerű. :
A: alapos, 1-2 mondatos.
SZ:1. Időrendes
M: 1. Személynévmutató (szerzők és perszonália tipográfiailag elkülönítve)

+ életrajzi adatok az évkönyv létrehozásában kiemelkedő szerepet játszott
személyekről — 3 fő.

2. Tárgy- és helynévmutató
— kölcsönös alosztásokkal

Tartalomjegyzék
Publikálásra javasolt munka volt.

54.
A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat évkönyveinek repertóriuma.
(1885—1918.) Összeáll. KÁICH Katalin. Kiad. a Magyar Nyelv, Irodalom és
Hungarológiai Kutatások Intézete. Újvidék, 1984 [1985], Birografika ny. Sza-
badka. 99, [1] p.

Előszó: az évkönyv kiadástörténete; a repertórium keletkezése; a repertóriumról (egy
bekezdés); köszönetnyilvánítás Péter László szakmai útmutatásaiért.
Az 1—33. évf. leírása (röviden)
T: teljes, tételszámozás nélkül.
C: részletes, az anonimák, névjelek feloldásával, címkiegészítéssel, de „pontatlan"

lelőhelyadatokkal.
A: szükség szerint egymondatos a C. alatt ( )-ben. (Mindkét részben, de a két rész

eltérő megfogalmazású, bár azonos tartalmú annotációkat közöl. A szakrendi
rész annotációi általában gyakoribbak és bővebbek.)

SZ:1. Időrendi rész (Hiányzik a 8. évf. 1—87. p. leírása; a folytatásos cikkeket csak
az 1. helyen írja le.)

2. Szakrendi rész (tematikus-műfaji)
Előtte egy táblázat: a repertórium és a mutató „tételszámainak táblázata",
pontosabban konkordanciája az év, évf. és füzetszámokkal. — Az ETO szak-
rendet követő 3 fokozatú fejezetelés.
A két rész tartalmilag helyenként kiegészíti egymást: az időrendi tartalmi-
lag, a szakrendi formailag (C+A) a teljesebb.

M: 1. Szerzői névmutató (a 2. részhez, oldalszámra hivatkozással) — fölösleges.
2. Név- és tárgymutató

Szerzők is (verzállal), perszonália (fettél), tárgyszavak földrajzi, földrajzi ne-
vek tárgyi alosztással. A személyneveknél születési és halálozási dátummal,
a földrajzi nevek szerbül is, a névváltozatokról, az álnevekről, névjelekről
utalók a valódi (feloldott) névre. Kár, hogy a szerzők és tárgyalt személyek
utalói nem mindig teljesek.

Néhány kisebb módszertani hibája és az 1. rész (nyomdai?) hiánya ellenére jól
használható repertórium.
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[BÁCS-KISKUN MEGYEI ISKOLAI ÉRTESÍTŐK]

55.
A Bács-Kiskun megyei tanítóképzők értesítőinek repertóriuma. Kiég. állam-
vizsga dolgozat. (Összeáll.) GAZSÖ Lajosné. Nyíregyháza, 1979, Tanárképző
Főiskola. 152 lev., 9 t. Gépirat. NyTK Szd. 58.

Bevezetés (az egyes iskolák és értesítők története + Rövidítésjegyzék + Irodalom)
T: 4 város 9 tanítóképzője (Baja 2, Kalocsa 2, Kecskemét 3, Kiskunfélegyháza 2)

314 db értesítőjének 391 tételes repertóriuma: tanulmányok, nekrológok, évi
: jelentések.
C+A: részletes, analitikus, szükség szerint annotált.

Az egyenkénti repertóriumokat bibliográfiai leírás vezeti be az értesítő egé-
széről: cím; tanév, szerkesztő-kiadó, nyomda + hely, év, terjedelem.

SZ: 1. Repertórium
a) értesítőnként

— időrend
M: 1. Egyesített betűrendes mutató

(szerzők, perszonália, földrajzi és intézménynevek, tárgyi fogalmak, „fény-
képek" is.)

Képek jegyzéke (I—X.)
Tartalomjegyzék
Sok leírási, formai hibája ellenére is értékes munka.

A BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ ORVOSI KÖZLEMÉNYEI
— > A FŐVÁROSI VIII. KERÜLETI TANÁCS V. B

BALASSAGYARMATI HONISMERETI HÍRADÓ (Balassagyarmat, 1979—)

56/a
Balassagyarmati Honismereti Híradó 1979—1983. Repertórium. Összeáll.
EGYEDNÉ RICSEI Anna. = Balassagyarmati Honismereti Híradó, 1984. 1—2.
sz. 71—80. p.

56/b.
A [Balassagyarmati] Honismereti Híradó repertóriuma 1984—1985. Összeáll.
CSORDÁS Ildikó, HANGODI Ágnes. = Balassagyarmati Honismereti Híradó,
1986. 1—2. sz. 111—118. p.

Mindkettő előszó, módszertani bevezető nélküli.
T: honismeret, helytörténet, irodalomtörténet, néprajz — Balassagyarmat; az évi

két összevont számban megjelenő folyóirat teljes, az illusztrációkat is tartalmazó
repertóriumai:
129 + 101 tétel.

C: részletes [műfaji stb. címkiegészítéssel].
SZ: 1. Tematikus-műfaji (1 fejezet)

a) betűrendes
M: 1. Névmutató

A szerzők és a perszonália megkülönböztetése nélkül.

69



BANKSZEMLE (Bp. 1957—)

57.
A Bankszemle 1957—1961. évi tartalomjegyzéke. (Függelékként: a Tanulmá-
nyi Osztály egyéb kiadványainak jegyzéke.) Összeáll. TRISCHBERGER Ilona.
Kiad. a Magyar Nemzeti Bank Tervgazdasági Igazgatóság Tanulmányi Osztá-
lya. [Bp.] (1962), Magyar Nemzeti Bank soksz. 83 p.

Előszó nincs.
„Tartalommutató" (Tartalomjegyzék)
T: Bankügy, pénzügy. Teljes, de a kisebb rovatoknak csak a címét közli a folyóirat

számára és a kezdőlapszámra hivatkozással.
C: rövidített, rovatos rendszerű: szerző, cím + szám, kezdőlap. A névjeleket nem

oldja fel. Társszerzős művek csak a betűrendben első szerzőnél.
SZ:1. Időrendi (évenként)

a) műfajok és állandó rovatok szerinti
— szerzői betűrend

Az időrend merev alkalmazása továbbá a „Cikkek" és a „Hozzászólások —
vita" rovatok elkülönítése miatt a tematikailag összetartozó, egymást kiegé-
szítő cikkek szétszóródnak.

M: nincs.
Függelék (4 sorozatszerű kiadvány számonkénti leírása)
Módszertani szempontból és technikai előállítását tekintve igen kezdetleges kiadvány.

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1868—1950.)
Melléklap: ALUMÍNIUM (1949—1950); ÖNTÖDE (1950)
Utóbb (1951—1967): BÁNYÁSZATI LAPOK; KOHÁSZATI LAPOK

(1968—): BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK. BÁNYÁSZAT;
BKL. KOHÁSZAT; BKL. ÖNTÖDE; BKL. KŐOLAJ ÉS
FÖLDGÁZ

58.
Bányászati és Kohászati Lapok tartalommutatója. 1868—1950. 1—83. évfolyam.
(Szerk. LEGÉNY János.) [Kiad. az] Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület. Miskolc, 1967, (Borsodm. ny.) 147 p.

Bevezető (szerkesztői)
Előszó (Gyulay Zoltán, az OMBKE elnöke)
T: Bányászat, kohászat. Teljes, 3490 tétel.
C: részletes (1. r.), a rajzokat, ábrákat is jelzi.
SZ:1. Tanulmányok

1.1 Címmutató (szerzői betűrendben)
a) időrend

(M:l) 1.2 Tárgymutató (szisztematikus rendszerű, bányászat, kohászat, stb. alosz-
tásokkal, az 1.1 r. tételszámára való hivatkozással.)

(M:2) 1.3 Földrajzi mutató
Magyarország 1918 előtt, 1918 után (két fejezet)
— tájegységek
Földrészek: Európa, Észak- és Dél-Amerika, Ázsia, Afrika, Ausztrália.

2. Közlemények
2.1—2.4 tematikus csoportban, benne életrajzok, nekrológok, könyvismerte-
tések is.

Rövidítésjegyzék (a címmutatóban előforduló külföldi folyóiratok rövidítései)
Tartalomjegyzék (igen részletes, minden alfejezetre kiterjed)
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BÁNYÁSZATI LAPOK (Bp. 1951—1967.)
Előbb (1868—1950): BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK
Utóbb (1968—): BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK. BÁNYÁSZAT

59.
Bányászati Lapok tartalommutatója 1951—1967. 84—100. évf. (Összeáll. NAGY
Gusztáv, SZABÓ Imréné. Szerk. TÓTH Pál.) [Kiad. az] országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület. Miskolc, 1968, (Borsodm. ny.) 111 p.

Előszó (Gyulay Zoltán): a Bányászati és Kohászati Lapokkal és repertóriumával való
összefüggések. A hazai bányászati és kohászati lapok német nyelvű előfutárairól.
Bevezetés (szerkesztési kérdések)
T: teljes, 1685 tétel.
C: részletes, az I. r. a fényképeket is jelzi, év + teljes lap.
SZ:I. Betűrendes rész

1. Szerzői és címmutató
a) betűrend

2. Intézmények közleményeinek mutatója
a) Intézmények betűrendjében (majd időrendben)

II. Szakrendi rész
1. Tárgymutató (földrajzi nevek is)

a) időrend
Rövid leírásokkal: cím, szerző, év, teljes lap.

2. Hírek és hivatalos jellegű közlemények
(csak év és lapszám)
Szakirodalom, Nekrológok, Megemlékezések és emlékbeszédek is itt. (Az
utóbbi kettő ismét a szerző és cím leírásával.)

Tartalomjegyzék
— > még: BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BABANYAI MŰVELŐDÉS (Pécs, 1957—)
Közben: MŰVELŐDÉSI TÁJÉKOZTATÓ (1959. dec. — 1967. szept.)
Előbb: ISKOLÁINK — NEVELŐINK (1954—1956.)

BARANYAI NÉPMÜVELÉS (1955. máj.)

60.
Baranyai Művelődés. Repertórium 1954—1973. Összeáll. HUBER Kálmánné,
SURJÁN Miklós. (Pécs, 1974.) 145, [3] p.

A Baranyai Művelődés 1974. 4. száma.

Előszó (Fodor Pálné, a Megyei Könyvtár igazgatója): a folyóiratok története, mél-
tatása.
tJtmutató a használathoz (részletes tartalmi-szerkezeti tájékoztatás).
Bibiliográfiai adatok (részletes sajtóbibliográfiai leírás)
T: teljes: hírek, szerkesztői üzenetek, illusztrációk is.

összesen 1 888 tétel, a címlapok és a tartalomjegyzékek tételszámozása nélkül.
C: részletes, rovatos rendszerű: tételszám, lapszám, szerző, cím. Névkiegészítéssel,

az illusztrációk és rejtett bibliográfiák címkiegészítő adatával.
A: szükség szerint rövid, egy-két szavas, mondatos.
SZ:1. Szoros időrendi
M: 1. Egységes név-, földrajzi név és tárgymutató.

A szerzők és perszonália elválasztása nélkül. Bő utalórendszerrel. A tárgyi
fogalmak további tárgyi és földrajzi, a földrajziak tárgyi alosztással. A
„könyvismertetések"-et e tárgyszó alá gyűjti össze. Az illusztrációkat külön
nem mutatózza.

Tartalomjegyzék
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Kéthasábos, élőfejes, igen gondosan tipografizált repertórium. A Borsodi Szemle
repertóriumának műfajában és mintájára készült, de annál gondosabban, szaksze-
rűbben és sokoldalúbban mutatózott.

61.
Baranyai Művelődés. Repertórium. 1954—1979. Összeáll. HUBER Kálmánná,
SURJÁN Miklós. Pécs, 1980, Szikra ny. 183 p.

A lap 1980. 1—2. számaként jelent meg.

Előszó (dr. Román Lászlóné)
Útmutató
T: Oktatás, közművelődés — Baranya megye; Honismeret — Baranya megye. Teljes,

2475 tétel; a korábbi repertórium anyagát is kumulálja.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Egységes név- földrajzi név és tárgymutató
Tartalomjegyzék
Az előző repertórium anyagát kumuláló, módszereit továbbfejlesztő, ezért azt feles-
legessé tevő mintaszerű munka.

BARANYAI NÉPMŰVELÉS
— > BARANYAI MŰVELŐDÉS

BAUXIT (Veszprém, 1970—)

62.
Bauxit. A Bakonyi Bauxitbánya Vállalat lapjának repertóriuma. 1970—1979.
Szakdolgozat. Összeáll. NAGY Eörsné HORVÁTH Magdolna. Szombathely, 1983,
Tanárképző Főiskola. 236 lev. SZTK N17/1983

Előszó + Útmutató
Sajtóbibliográfiai leírás
T: bauxitbányászat, vállalati gazdaságtan; válogató: 1.427 tétel.
C: részletes, az új szabvány-család szerinti.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Egységes név-, földrajzi és tárgymutató (a szerzők neve nélkül, de a bib-

liográfiai leírásból ki nem deríthető nevek — perszonália — és tárgyi fo-
galmak is).

BÉKE ÉS SZOCIALIZMUS (Bp. 1958—)

63.
Béke és Szocializmus. 1963—1967. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. FE-
KETE Teréz. Debrecen, 1968, Tanítóképző Intézet. XVI, 68 lev. Gépirat.

DTK 750/szd.

Előszó (a folyóiratrólés a repertóriumról)
T: Politika, tudományos szocializmus. Teljes, a könyvismertetések is: 1408 számozott

tétel.
C: részletes, a fontosabb kongresszusok hozzászólásainak (hozzászólóinak) analitikus

leírásával.
SZ:1.. Tárgyszavas (országok, személyek, tárgyi fogalmak, nemzetközi konferenciák

egységes betűrendjében)
a) további tárgyi alosztásokkal (köztük a „könyvismertetések" tárgyszó is)

— időrendi
A fejezetek végén tételszámra utaló egyedi szakutalók.
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M: 1. Szerzői névmutató (III—XVI. p.)
Az álneves, betűjeles szerzők a betűrend megfelelő helyén találhatók.

Kellett volna egy tárgyszómutató (tartalomjegyzék) is.

BÉKÉS MEGYÉI NÉPÚJSÁG (Békéscsaba, 1956—)
Melléklete (1960—): KÖRÖSTÁJ

64.
A Békés Megyei Népújság helyismereti repertóriuma 1956—1965. [Szeghalom.]
Szakdolgozat. Összeáll. HERTER Andrásné. Debrecen, 1979, Tanítóképző Fő-
iskola szolnoki kihelyezett tagozata. 132 lev. Gépirat. KMK D 2024

Bevezetés
A honismereti mozgalom és a könyvtárak helyismereti munkája
A BMN sajtótörténeti adatai; Rövidítésjegyzék
A repertórium rendszere, használata
T: a Szeghalomra és környékére (járás) vonatkozó cikkek, fényképek, eseménynap-

tár, levelezők adatai: 950 tétel (+ kiscikkek, hírek számozatlanul)
C: részletes, analitikus
A: általában egymondatos, egyszavas, földrajzi és személynévre utaló.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (5 tizedes rendszerű fejezet 5 fokozatú bontással)

a) időrend
M: 1. Névmutató (foglalkozás jelöléssel, névjelfeloldással)

2. Tárgymutató (földrajzi nevek is itt)
Függelék: 1. Eseménynaptár 1957—1965. (A cikkekben is leírt eseményekről, de itt

már az éven belüli pontos dátumot nem jelzi, csak a számot/lapszá-
mot.

2. Fényképek (időrendben 103 tétel)
3. Levelezők írják (időrendben)

Értékes anyag, számos módszertani tanulsággal és vitatható megoldással.

65.
Köröstáj repertórium. A Békés Megyei Népújság kulturális mellékletének re-
pertóriuma. 1960—1980. (Összeáll. BORUZS Józsefné, HORVÁTH László.) Szeg-
halom, 1980, Nagyközségi-Járási Könyvtár. 188 p. Soksz.

Előszó (Sass Ervin)
Bevezetés
T: szelektív, 2477 tétel, de több egység (a szerzőket számozza, a műveket nem!)
C: részletes, álnévfeloldással, néhány. címkiegészítő megjegyzéssel ( )-ben. A Kép-

zőművészeti reprodukciók fejezetben csak a neveket közli + év/szám.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (I—V. fejezet)

a) betűrend (szerzői, cím)
— időrend

M: 1. Szerzői és alkotói
2. Fordítói
3. Személynevek (perszonália)

A munkát 150 példányban „Kutatási célra" jelzéssel adták ki.
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66.
Köröstáj repertórium. 1980—1985. Összeáll. HORVÁTH László, MEZŐ Margit.
(Lezárva 1985. jún. 30.) Szeghalom, 1985 [1986], Megyei Könyvtár (Békéscsa-
ba) soksz. 84 p.

Bevezetés
T: szelektív, 802 tétel, de több cím.
C: részletes.
SZ:1. Tematikus-műfaji (I—V. fejezet)

a) betűrend
— időrend

M: 1. Szerzők és alkotók
2. Szépirodalmi fordítók
3. Személynevek (perszonália)
4. A recenziókban bemutatott művek szerzői

Az előző repertóriumot kiegészítő javított, korszerűsített változat. Mindössze 200 pél-
dányban jelent meg.

BÉKÉSI ÉLET (Békéscsaba, 1966—)

67.
A Békési Élet repertóriuma 1966—1975. Összeáll. KOVÁCS Mária. Közread,
a Békés Megyei Tanács V. B. Műv. Oszt., a TIT Békés Megyei Szervezete.
Békéscsaba, 1977, Kner ny. Gyoma. 132 p.

A repertórium használatáról
Bibliográfiai adatok
T: helytörténet, politika, művelődés, művészetek, irodalom. Teljes: 1079 tétel (a ké-

pek zöme is önálló leírást kap).
C: részletes, rovatos rendszerű.
A: részben címkiegészítő, műfaj-jelölő szögletes zárójeles, részben önálló egy-két

szavas, mondatos, a képeket, térképeket, rejtett bibliográfiákat jelölő.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Egységes név- és tárgymutató (földrajzi nevekkel, a tárgyinak földrajzival,

a földrajzinak tárgyival való kombinációjával. A perszonália 3 helyen is
megtalálható: személynév, foglalkozás, helységnév. Kisebb hibája, hogy a
túl részletező konkrét fogalmakat nem fogja össze általánosabb fogalmak-
kal.)

A munka 1978-ban kiegészítő államvizsga dolgozatként is szerepelt Nyíregyházán, a
Tanárképző Főiskolán. Folytatása (1976—1985) kéziratban a Békés Megyei Könyv-
tárban.

BÉKÉSMEGYEI TANÜGY
— > NEMZETI KULTÜRA

BÉKÉSVARMEGYEI RÉGÉSZETI ÉS MlVELÖDÉSTÖRTÉNELMI TÁRSULAT
ÉVKÖNYVE. (1—17. köt. Gyula, 1874/75 — 1892/93.)

Az 5. köt. Békéscsabán jelent meg.

Békésvármegyei Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat Évkönyve. 1874—
1893. Repertórium. (Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet szegedi kihe-
lyezett tagozata.) Összeáll. HORVÁTH Éva. Szeged, 1975. 50 lev. Gépirat.

KMK D 1409
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Sajtóbibliográfiai leírás
Bevezetés: az évkönyvről és repertóriumáról.
T: teljes (képek, térképek is): 297 tétel.
C: részletes, ritkán név- és címkiegészítéssel [ ]-ben.
SZ:1. Tematikus-műfaji (9 fő fejezet, a 9. az illusztráció)

a) időrendes vagy szerzői betűrendes (az életrajzoknál is az utóbbi).
M: 1. Egyesített betűrendes szerzői, személyi és földrajzi mutató. A földrajzi ne-

vek közt a felolvasások színhelyei is szerepelnek a tételszám zárójeles köz-
lésével. A szerzőket nem különíti el a tárgyalt személyektől.

A feltárás mélysége intenzívebb, a mutató analitikusabb is lehetett volna.

BELÜGYI SZEMLE (Bp. 1953—)
Címváltozat: RENDŐRSÉGI SZEMLE

69.
A Belügyi Szemle (Rendőrségi Szemle) 1953—1977. évi cikkeinek összesített
tartalommutatója. (Összeáll. BARANYÓ György.) [Közread, a] BM Tanulmá-
nyi és Propaganda Csoportfőnökség. Bp. 1978, Zrínyi ny. 686 p.

Tartalomjegyzék
T: rendészeti igazgatás, rendőrség. Teljes, lapszemlék is.
C: rövidített: cím, szám/kezdőlap. Szerző + rangfokozat.

A betűjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (19 fejezet)

a) évenkénti időrend
— címbetűrend (!)

M: nincs.
Az igényes nyomdai kivitelben és 1500 példányban megjelent (belső használatra
szánt) repertórium részletmegoldásaiban a módszertani iskolázatlanság jegyeit viseli.

70.
A Belügyi Szemle 1978—1984. évi cikkeinek összesített mutatója. (Összeáll.
ÜJHELYI Gabriella. Közrem. KOMORÁNÉ HORVÁTH Ágnes, GALAMBOS
Józsefné.) Bp. 1986, BM Könyvkiadó. 271 p.

Tartalomjegyzé k
T: teljes, könyv- és lapszemle, hírek is. 2821 tétel.
C: részletes: szerző, cím, év. sz. teljes lap („old.")
SZ:1. Műfaji-rovatok szerinti (21 sztlan fejezet)

a) időrend
M: 1. Névmutató (beosztás + rangfokozat is)

Szerző és perszonália elválasztás nélkül.
2. Tárgymutató

Tárgyi fogalmak + földrajzi nevek — tárgyi alosztással.
3. A Lapszemle rovatban ism. újságok és folyóiratok.

a) országok betűrendje
— lapok betűrendje.

Rövidítésjegyzék
Az előzőnél módszertanilag igényesebb, sikeresebb repertórium.

A BESSENYEI GYÖRGY TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZ-
LEMÉNYEI
—> A NYÍREGYHÁZI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLE-
MÉNYEI

75



BESZÁMOLÓ A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÖ INTÉZET
. . . ÉVI MUNKÁJÁRÓL (Bp. 1954—)

71.
A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet beszámolóiban megjelent ta-
nulmányok jegyzéke. 1952—1971. Összeáll. K. VERESS Gyula. Szerk. ZRÍNYI
József. Bp. 1975, (Vízdok.) 111 p.

Német és orosz nyelven is megjelent.
Az 1952/53-es Beszámolók anyaga a Vízügyi Közlemények 1954-es évfo-

lyamában jelent meg.

Tartalom
Előszó (szerkesztői) + Rövidítések
T: teljes, 310 számozott tétel. Évkönyv-repertórium.
C+A: részletes: ábrák, fényképek, bibliográfia, táblázatok jelzésével. Annotáció

csaknem minden cím után kerek zárójelben.
SZ:1. Időrendi (évenkénti)

a) lapszám sorrendben
M: 1. Tárgymutató (szakmutató: 1—19. szakcsoport!)

Tételszám + szerző és címre hivatkozással (!)
2. Névmutató (szerző + tételszám)
3. Földrajzi mutató (földrajzi és közigazg. nevek)

Függelék: Az Intézet kiadványai
— > még: VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK

BESZÉLYTÁR (Kolozsvár, 1843.)

72.
A Beszélytár. (Repertórium.) = MÓZES Huba: Sajtó, kritika, irodalom. Buka-
rest, 1983. 10—1.1. p.

T: a Kőváry László által szerkesztett, Erdélyi szépirodalom alcímmel megjelent fo-
lyóirat két füzetének teljes repertóriuma 33 számozott tételben.

C: részletes: szerző, cím [műfaj], lapszám.
SZ: 1. Időrendes
A szerzőnek az erdélyi irodalmi sajtó történetét tárgyaló tanulmányába beágyazott
repertórium.

BHG — ORION — TRT MŰSZAKI KÖZLEMÉNYEK
— > MŰSZAKI KÖZLEMÉNYEK

BIBLIOTEKARSKI GODISNJAK VOJVODINE (Növi Sad .[Üjvidék], 1960—)

73.
Bibliotekarski Godisnjak Vojvodine. — A Vajdasági Könyvtárosok Évkönyve.
1960—1863. Repertórium. Összeáll. CZINNER Tiborné. (Bp. 1964, OSZK KMK.)
12 sztl. p. Soksz.

Előszó + sajtóbibliográfiai leírás
T: Könyvtárügy — Vajdaság (Jugoszlávia). Teljes (?)
C+A: részletes, rövid annotációval.
SZ:1. Tematikus (13 fejezet)

a) időrendi, de az „Egyes könyvtárak"-on belül földrajzi
M: nincs.
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Az évkönyv tanulmányai szerbhorvát nyelvűek (váltakozva latin és cirillbetűs írás-
sal).
Hungarika-repertórium.

BIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK „PARS ANTHROPOLOGICA"
— > ANTHROPOLÖGIAI KÖZLEMÉNYEK

BIZTATÓ
— > KISKUNSÁG

BORSODI KÖNYVTAROS (Miskolc, 1955—1979.)

74.
A Borsodi Könyvtáros c. folyóirat. [Tanulmány és repertórium.] 1955—1979.
Államvizsgadolgozat. Összeáll. BIHALL Gyuláné. Bp. 1984, ELTE Könyvtártu-
dományi Tanszék. 65 lev. Gépirat.

KMK D 4214

Bevezető (a magyar könyvtárügy történetéről)
T: könyvtárügy — Borsod-Abaúj-Zemplén megye; teljes: 519 t.
C: részletes, de címkiegészítés nélkül. A névjeleket a monogramok (rövidítések)

elhagyásával oldja fel.
SZ: 1. Időrendes
M: 1. Név- és címmutató
Sok pontatlansággal, gépelési hibával terhelt munka.

BORSODI MŰSZAKI ÉLET (Miskolc, 1956—1965.)
Utóbb: BORSODI MŰSZAKI ÉS IPARGAZDASÁGI ÉLET (1966—1978.)

BORSODI MŰSZAKI-GAZDASÁGI ÉLET (1979—)

7 5 . • . . • • . • '

A Borsodi Műszaki Élet cikkei 1956—1965. évfolyamokból . . .
= Borsodi Műszaki és Ipargazdasági Élet, 1967. 1—2. sz. Mell.

[a.] . . . írók szerinti csoportosításban. 8 p.
[b.] . . . témák szerinti csoportosításban. 8 p.

Előszó nincs.
T: teljes (?): technika, ipargazdaság — Borsod megye.
C: részletes, de névjel feloldás nélkül. Mindkét rész rovatos szerkezetű.
SZ:1. Szerzői betűrendes (társszerzős cikk minden szerzőnél)

a) időrend
2. Tárgyszavas (témák és műfajok)

a) szerzői betűrend
— időrend

Anonim párhuzamos repertórium.
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76.
Borsodi Műszaki és Ipargazdasági Élet. Repertórium. 1966—1973. [Szakdolgo-
zat. Debrecen, Tanítóképző Intézet miskolci kihelyezett tagozata.] Összeáll. JU-
HÁSZ Istvánná. Miskolc, 1975. [1], 69 lev. 3 t. Gépirat.

DTK 2503/szd.

Tartalomjegyzék
Előszó: a folyóiratról.
Bevezetés: a repertóriumról.
Sajtótörténeti adatok (+ bibliográfiai leírás 1956—1973)
T: teljes: 306 tétel.
C * részletes
A: a képek, arcképek, ábrák számára és a rejtett bibliográfiák terjedelmére (lap-

számára) utaló, helyenként címkiegészítő megjegyzések ( )-ben.
SZ:1. Szoros időrendi, élőfejjel, rovatos rendszerben (a Borsodi Szemle repertó-

riumához hasonlóan).
M: 1. Névmutató: szerzők és tárgyalt személyek (az utóbbiak verzálisan gépelve)

2. Címmutató (fölöslegesen)
3. Intézménymutató (+ testületek, épületek)
4. Földrajzi helynév mutató (az intézmények nélkül)
5. Tárgymutató (tárgyszavak és rovatcímek)

Eseménynaptár: a folyóiratban érintett jelentős eseményekről, tudományos ülésekről
(tételszámra hivatkozva).
Rövidítésjegyzék
A felhasznált irodalom jegyzéke (12 tétel)
A végén a folyóirat külső borítóival illusztrált (3 db).
Igényes, a mutatókat illetően kissé szétaprózott repertórium.

BORSODI SZEMLE (Miskolc, 1956—)

77.
A Borsodi Szemle repertóriuma. 1956—1967. [Összeáll.] KLUGER Lászlóné. (Ki-
ad, a II. Rákóczi Ferenc [Megyei] Könyvtár, Miskolc.) Miskolc, 1968, (Borsodm.
ny.) 128, [2] p.

/Könyvtári füzetek 3./

Előszó (Csókás János egyet, tanár, a TIT Borsod m. Szervezetének elnöke.)
Bevezetés (a repertórium tartalmáról, szerkezetéről)
A Borsodi Szemle sajtótörténeti adatai
Rövidítések, jelek
T: teljes (képek, illusztrációk is) — 1629 számozott tétel.

Helytörténet, honismeret; Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Észak-Magyarország.
C: részletes. Adatai: tételszám (kurzívval), teljes lapszám (kurrens), szerző (veze-

téknév verzállal), cím, címleírást kiegészítő megjegyzések (kurrens): a képek és
ábrák száma (néhol tartalma, szerzőikkel), bibliográfia, rovatcím (egyenes záró-
jelben, ha csak egy cikk van benne). A névjeleket lehetőleg feloldja, a mono-
ram elhagyásával.

A: kurzív szedéssel: műfaji meghatározás, a cikk tárgyát kifejező időpont, helynév,
személynév, tárgyszó vagy mondat.
Végül: utalás az előzményre, folytatásra, rokon tárgyú cikk tételszámára.

SZ:1. Időrendi (számról-számra és lapról-lapra haladó, nem hagyva ki a borító-
lapokat sem).
Technikai szerkesztés: rovatos rendszerű, kéthasábos, élőfejes, a folyóirat
sorszámai bekeretezetten előrevetettek, a rovatcímek nagybetűkkel kiemeltek
(ha minimum két közleményt tartalmaznak), a címleírások egyes alkotóré-
szei és az annotációk eltérő betűtípussal szedettek.
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M: 1. Egyesített betűrendes név-, tárgy- és intézménymutató, amely tételszámra
utalással feltárja: a szerzőket, a földrajzi és közigazgatási helyneveket, az
intézmények neveit, valamint az írások tartalmát jelölő tárgyszavakat (köz-
tük személyneveket is). Az analitikus mutatózás nem teljes és következetes.
(A címleírások-annotációk egyes elemei hiányoznak a mutatóból, máskor
pedig olyanokat is felvesz, amelyek nem szerepelnek a leírásban, annotáció-
ban.) A szerzői és perszonális minőséget a tételszámok tipografizálásával
különbözteti meg. Az egyes névváltozatokról, szinonimákról utalók készül-
tek.

78.
A Borsodi Szemle repertóriuma. 1968—1972. (Szakdolgozat. Debrecen, Tanító-
képző Intézet miskolci kihelyezett tagozata.) Összeáll. CSEREPES Ivánné. Ka-
zincbarcika, 1975. 92, [1] lev. Gépirat. DTK 2476/szd.

Bevezetés: a repertóriumról.
Sajtótörténeti adatok (1968—1972)
Rövidítések, jelek.
T: teljes, illusztrációk is. 330 tétel.
C: részletes (az ismertetett könyvekről is), betűjel feloldással. (Sajnos a monogra-

mot elhagyja, ha biztonsággal sikerült feloldania.)
A: az ábrák, képek számát és a rejtett bibliográfiák lapszámát közlő -f- címkiegé-

szítő megjegyzések (műfaj, tartalom). '
SZ:1. Szoros időrendi, élőfejjel, rovatos rendszerben (a publikált előd repertórium

mintáját követi), az összefüggésekre történő tételszámos utalással.
M: 1. Egyesített betűrendes név- (szerzők, tárgyalt személyek megkülönböztetés

nélkül), földrajzinév-, intézmény- és tárgymutató. Részletesen tagolt gazdag
utalórendszerrel.

Tartalomjegyzék
Az előd repertórium mintájára készült gondosan szerkesztett repertórium.

7 9 . •':. .
A Borsodi Szemle repertóriuma 1968—1977. (Összeáll. SZÉKELYNÉ FORINTOS
Judit.) [Közread, a II. Rákóczi F. Megyei Könyvtár, Miskolc] Miskolc, 1982.
234 p. Soksz.

Útmutató (a repertóriumhoz)
Sajtótörténeti adatok (1956-tól)
T: helytörténet, honismeret, politika, művelődés, művészetek, irodalom; Borsod-

Abaúj-Zemplén megye, Észak-Magyarország. Teljes (?)
C-j-A: részletes, de csak a kezdőlapot jelzi; szükség szerint egymondatos annotá-

cióval.
SZ: l. Időrendi (kéthasábos szerk.)
I: 1. Egységes név- tárgy- és földrajzi mutató: évre, számra és kezdőlapra hi-

vatkozással. Élőfejes.
Hibajegyzék (a mutatóhoz)
Publikált előzményénél gyengébb színvonalú munka.

BORSODI TÖRTÉNELMI ÉVKÖNYV
— > TÖRTÉNELMI ÉVKÖNYV

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK
— > NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK

BÖLCSÉSZ
— > [SZEGEDI EGYETEMI IFJÜSAGI LAPOK „1922/1980"]
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BÖR- ÉS CIPÖTECHNIKA (Bp. 1950—)

80.
A „Bőr- és Cipőtechnika" c. szakfolyóiratban megjelent közlemények bibliog-
ráfiája 1950—1975. (Összeáll. ÁCS Károlyné, FÜRDÖS Istvánná, RADNÓTI
László.) Bp. 1977, OMKDK. Soksz. 215 p.

T: teljes, kb. 1500 számozatlan cikk.
C: részletes, de a keresztneveket rövidíti.
SZ:1. Tematikus

a) fordított időrend (!)
2. Betűrendes rész (szerzők, címek, sorozatcímek)

Társszerzős cikkek több helyen is.

BÖSZÖRMÉNYI NÉPLAP
— > HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI HÍREK

BUDAPEST (Bp. 1945—1948. Űj f. 1966—) .
Különszám: ÜJ BUDAPEST (1948. szept.)

81.
A Budapest c. folyóirat története és repertóriuma. [1945—1948.] Szakdolgozat.
[KMK szaktanfolyam.] Összeáll. FARAGÓ Éva. [Bp. 1966.] 135 lev. Gépirat.

KMK D 394

Bevezetés (a folyóirat részletes, levéltári forrásokon alapuló története, a repertórium
szerkezete)
Forrásjegyzék (23 t.: a bevezetéshez felhasznált publikált és levéltári anyagok)
T: teljes (képek, illusztrációk is): 390 + 678 számozott t.
C: részletes (név- és címkiegészítéssel, szükség szerint annotációval).
SZ:1. Cikkrepertórium tárgyszórendben

a) szerzői betűrend
2. Képrepertórium (a Bp. Gyűjtemény képkatalógusához igazodó tárgyszavas

rendben)
a) betűrend (alkotók, perszonália, címek)

M: 1. Névmutató a cikkrepertóriumhoz (szerzők és perszonália)
2. Névmutató a képrepertóriumhoz (alkotók és perszonália)

82.
A „Budapest" című folyóirat története és repertóriuma. [1945—1948.] [Szakdol-
gozat. ELTE Könyvtártudományi Tanszék.] Összeáll. HERNÁDI László. (Bp.)
1968. 143, [4] lev. Gépirat.

KMK D 3495
OSZK SH 151/435

A szakdolgozat 1. része a folyóirat elődeivel, a „Budapest" történetével, meg-
szűnésének okaival és a 4. évfolyammal újraindított „Budapest" c. folyóirattal
foglalkozik (7 fejezetben).
Függelék: Repertórium
Bevezetés a repertóriumhoz
T: teljes (képek, illusztrációk is): 390 + 676 számozott t.
C: részletes, név- és címkiegészítéssel.
A: általában rövid, egymondatos.
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SZ:1. Cikkrepertórium tárgyszórendben
a) szerzői betűrend

2. Képrepertórium (a Bp. Gyűjtemény anyagához igazodó tárgyszavas rendben)
a) időrend és logikai rend keveréka

M: 1. Névmutató a cikkrepertóriumhoz (szerzők és perszonália)
A 2. mutató — a képrepertóriumhoz — nem készült el, bár a bevezetés ezt is
említi.

Jegyzetek (12 t. a tanulmányhoz)
Irodalom (14 t. a tanulmányhoz)
Tartalommutató
A dolgozat csak szöveges részében haladja meg FARAGÓ Éva korábbi feldolgozását.
A repertórium teljesen az előd nyomán halad. (Talán az annotációk gyakoribbak,
viszont a 2. sz. mutató hiányzik.)

83.
A Budapest c. folyóirat repertóriuma. 1966—1967. Szakdolgozat. (Összeáll.)
GYŐRI Magda. Debrecen, 1976, Tanítóképző Főiskola. 210 lev. Gépirat.

KMK D 1454

Bevezetés
T: várospolitika, várostörténet — Budapest; teljes, képek és illusztrációk is: 1316

tétel.
C: részletes, álnévfeloldásra törekvő.
A: 1—3 mondatos, bőséges, de nem elég egzakt.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (7 fő fejezet 4 fokozatú alosztással)

a) ált. időrendes
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália)

2. Tárgy- és helynévmutató (mechanikus, nem kombinált)
3. Illusztrációk, -fényképek, művészi reprodukciók

(módszertani szempontból is vegyes mutatója)

BUDAPEST RÉGISÉGEI
— > [MÚZEUMI PERIODIKUMOK „1945/1970"]

BUDAPESTI FORUM (Bp. 1981—)

84.
A Budapesti Fórum repertóriuma. 1981. 1. sz. — 1983. 5. sz. = Budapesti Fó-
rum, 4. évf. 1984. 1. sz. 163—173. p.

Bevezetés nélküli anonim repertórium.
T: az MSZMP Budapesti Bizottsága Agitprop. Osztálya által kiadott lap teljességre

törekvő, a könyvismertetéseket is feldolgozó 235 tételes repertóriuma.
C: részletes, rovatos.
SZ:1. Szerzői és címbetűrend

a) címbetűrend
M: 1. Tárgymutató

2. Rovatok mutatója (tkp. földrajzi: kerületek -f- Bp. egésze)
3. A folyóiratban szereplő gyárak, intézmények jegyzéke

(tételszámra való hivatkozás nélkül)
Módszertani szempontból alacsony színvonalú munka.
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A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM MARXIZMUS-LENINIZMUS TAN-
SZÉKCSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI (Bp. 1973—1980.)
Folytatása (1981—):
A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM MARXIZMUS-LENINIZMUS INTÉ-
ZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

85.
Mutató a Budapesti Műszaki Egyetem Marxizmus—Leninizmus Tanszékcsoport-
jának Közleményei 1978—1980-as évfolyamaihoz. Összeáll. VERECZKEI Kata-
lin. = A Budapesti Műszaki Egyetem Marxizmus—Leninizmus Intézetének
Közleményei, 1. évf. 1981. 1. sz. 126—130. p.

86.
Mutató a Budapesti Műszaki Egyetem Marxizmus—Leninizmus Intézetének
Közleményei 1981—1984-es évfolyamaihoz. (Összeáll. FÓTI Péter.) = A BME
M—L Intézetének Közleményei, 5. évf. 1985. 1. sz. 120—124. p.

Tartalomjegyzék
T: teljes, 46 sztlan tétel: filozófia, politikai gazdaságtan, tudományos szocializmus.
C: rövidített: a keresztnévnek csak a kezdőbetűje, de a „dr." cím nem marad el.
SZ: 1. Tematikus (1—14 túlaprózott fejezet)
M: 1. Szerzői névmutató

BUDAPESTI NEVELŐ (Bp. 1954—)
Szünetelt: 1955. okt. — 1964.

87.
A Budapesti Nevelő 1—20. évfolyamának repertóriuma. (1954—1984.) Összeáll.
MÉSZÖLY Magda. = Budapesti Nevelő, 21. évf. 1985. 1. sz. 93—146. p.

Bevezető
T: teljes (néhány kishír, ismertetés kivételével): 1334 t. Közoktatás, közművelődés.
C: részletes: szerző [névváltozatok], cím. Év, sz. lap.

(Kissé gazdaságtalan, de jól áttekinthető, kéthasábos!)
SZ: 1. Tematikus (68 fejezet)

a) időrend
(egy cím több helyen is!)

M: 1. Szerzői névmutató
A tartalomjegyzék hiányzik (mivel nem mechanikus tárgyszavas, hanem logikai a
fejezetrend.)
BUDAPESTI SZEMLE [I.] (1—2. sz. Pest, 1840.)
BUDAPESTI SZEMLE [II.] (1—21. köt. Pest, 1857—1864. Űj f. 1—15. köt. Pest,
1865—1869.)
BUDAPESTI SZEMLE [III.] (1—267. köt. Bp. 1873—1944.)

88.
A Budapesti Szemle 21 kötetből álló első folyama [1857—1864] íróinak név-
mutatója. + A tárgyjegyzéke. = Budapesti Szemle, 21. köt. 1864. 70. sz.
385—403. p.

82



Anonim (szerkesztőségi) munka, előszó nélkül.
Valóban csak mutató, index.
I: 1. Szerzői névmutató (+ kötet és kezdő lapszám)

2. Tárgymutató (szótárkatalógus rendszerű: szerzők, — ritkán — címek, „mű-
címek", tárgyszavak, ismertetett személyek; egy tétel több helyre is beso-
rolva; kötet és kezdőlapra hivatkozással)

89.
A Budapesti Szemle tizenöt kötetből álló új folyama [1865—69] íróinak név-
mutatója. + A tárgymutatója. = Budapesti Szemle, Űj f. 15. köt. 1869. 50.
sz. 331—344. p.

Az előbbivel teljesen azonos rendszerű mutató.

90.
A Budapesti Szemle 1873—1882-iki tíz évfolyamának [1—32. köt.] tartalommu-
tatója. = Budapesti Szemle, 32. köt. 1882. 70—72. sz. Mell. 1—22. p.

Egyes források az 1883. évi 33. köt. mellékleteként írják le.
Anonim (szerkesztőségi) munka, előszó nélkül.
T: teljes.
C: rövidített (kötet és kezdő lapszám).
SZ: I. írók névsora (ez a legteljesebb, bár csak az eredeti szerzők vannak benne,

a „fordított"-ak, pl. Tolsztoj, nem)
II. Beszélyek, rajzok (a címek betűrendjében, -f- szerző, fordító)

III. Költemények (ld. mint II.)
IV. Vegyesek (Értekezések, tanulmányok) Ld. mint II—III.
V. Értesítő (Könyvismertetések, bírálatok, nyílt levelek)

Az ismertetett szerzők betűrendjében.

91.
A Budapesti Szemle (33—76-ik kötet) 1883—1893-iki tizenegy évfolyamának
tartalommutatója. = Budapesti Szemle, 76. köt. 1893. 204. sz. 473—504. p.
Az előzővel teljesen azonos rendszerű repertórium.
Gulyás Pál (1.) 2. köt. 85. p. és A magyar sajtótörténet irod. vál. bibliogr. (27.)
117. p. szerint e két repertórium önállóan is megjelent a Franklin Kiadónál. Gulyás
P.: „Névtelen, hasznos egybeállítás, kár, hogy abbamaradt."(?)
Folytatása:

92.
A Budapesti Szemle (77—100. köt.) 1894—1899-iki hat évfolyamának tartalom-
mutatója. = Budapesti Szemle, 100. köt. 1899. 276. sz. 462—480. p.

Az előbbi kettővel teljesen azonos rendszerű repertórium.
Alapvető hazai bibliográfiáink nem ismerik.

93.
A Budapesti Szemle mutatója (az 1900. évi 102. kötetig bezárólag). Készítette
az Eötvös-Collegium ifjúsága 1900 körül, HORVÁTH János, SZEKFŰ Gyula,
SZABÓ Miklós stb. [közreműködésével]. Kézirat. 10 cs. cédula két betűrend-
ben, (la. Csengery-féle, Ha. Gyulai Pál szerkesztése.)

MTAK Kézirattár: Könyvészet 8r 14
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Bevezetés, magyarázat nélküli munka. A közreműködők nevét is csak a kézirattár
helyrajzi naplójából ismerjük, ahonnan a címleírást is vettük.
T: teljes (1857—1900), recenziók is.
C: rövidített: szerző: cím, kötet, kezdőlap. A névjeleket nem oldja fel, a recenziók

a recenzens neve alatt. A szépirodalomnál műfaji jelölés, a fordításoknál az ere-
deti nyelv közlése. A folytatásos műveket egy cédulára összesítették. A javítá-
sokból ítélve volt egy szerkesztő is.

SZ: 1. Szerzői betűrendes
a végén a névtelen művek címek szerint

2. Tárgymutató (szakmutató!)
1—15 tematikus-műfaji szakcsoport

3. Irodalom (könyvismertetések a tárgyalt szerzők, címek betűrendjében).
4. Kivonatosan ismertetett akadémiai értekezések

a) Névmutató (berűrendes r.)
b) Tárgymutató (szakmutató!) — 1—10 szakcsoport

Az egyes anyagrészeket színes választólapok különítik el.
Bibliográfia- és tudománytörténeti értékű „párhuzamos" repertórium.

94.
A Budapesti Szemle [III.] nevelésügyi és Széchenyire vonatkozó közleményei
1933-ig. Összeáll. JOÓ Tibor. = Nevelésügyi tanulmányok. Szerk. Imre Sán-
dor. Szeged. 1934. 160—175. p. /Értekezések a M. Kir. Ferencz József Tudo-
mányegyetem Pedagógiai Intézetéből. Ű. s. 6—12. sz./

Előszó (a bibliográfiai munka elvi és gyakorlati jelentőségéről, s a szakbibliográfiák
hiányáról. Első feladatnak a folyóiratok szakrepertóriumának elkészítését tartja. A
Bp. Szemle tudományos jelentősége. A repertórium szerkezete, címleírása.)
T: a témákon belül teljességre törekszik.
C: rövidített, cím, kötet (év), kezdő lapszám.
SZ: I. Nevelésügy

1. Tanulmányok, cikkek (szerzői betűrendben)
a) időrend

2. Könyvismertetések (az ismertetett könyvek betűrendjében)
II. Széchenyire vonatkozó közlemények

1. Tanulmányok, cikkek (szerzői betűrendben)
a) időrend

2. Könyvismertetések
M: nincs.

95.
A Budapesti Szemle írói és írásai. 1840., 1857—1864., 1865—1869., 1873—1944.
1—2. köt. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1955. 2 db. Gépirat.

1. köt.: II, 267 lev.
2. köt.: 377 lev.

OSZK SH 151/440

Bevezetés (a folyóiratokról és a repertóriumról röviden)
T: teljes.
C: rövidített (a számot nem jelöli, csak a lapszámot).
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Részletes tartalomjegyzék
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96.
Két folyóirat [Budapesti Szemle, Századok] szlavisztikai anyaga a dualizmus
korában. Közli SZIKLAY László. = Világirodalmi Figyelő, 1960. 2. sz. 227—
231. p.

Rövid bevezető tanulmányában a szerző (az MTA Irodalomtörténeti Intézetének tud.
munkatársa) utal a munka előzményére, a XIX. sz. második, s a XX. sz. első felé-
nek szláv vonatkozású filológiai irodalmának áttekintésére: A szláv népek irodalma
és irodalomtudománya a „Filológiai Közlöny"-ben és az „Irodalmi Figyelő"-ben. (=
Osztályközlemények IX. 3—4. 439—446. p.) Közli továbbá, hogy a most közreadott
tematikus repertóriumok anyagát a szegedi Pedagógiai Főiskola szlovák tanszékének
hallgatói gyűjtötték össze szemináriumi, ill. szakdolgozat formájában (Századok
1867—1914: Varga István, Budapesti Szemle 1857—1914: Lukoviczky Dorottya). Cél:
a századvég s a századforduló magyar—szláv viszonyaival foglalkozó kutatók segí-
tése. Tanulságok.
T: a tematikán belül teljességre törekvő, általános kulturális és politikai történeti

cikkeket, könyvismertetéseket is felvesz a szépirodalom és az irodalomtudomány
mellett.

C: rövidített; az álneveket nem oldja fel, csak kötetre és kezdő lapszámra utal (a
Századok esetén csak az éven belüli lapszámra). A Bp. Szemle cikkei után néha
a lapszám is lemarad.

SZ: 1. Budapesti Szemle (szoros időrendben: 1857—1914)
(Kb. 130 sztl. tétel.)

2. Századok (szoros időrendben: 1868—1914)
(Kb. 180 sztl. tétel.)

97.
„BUDAPESTI SZEMLE" (1857—1869). Szakdolgozat. Összeáll. RESZLER Ág-
nes. Bp. 1970, ELTE Könyvtártudományi Tanszék. 73 lev. Gépirat.

Repertórium: 58—73. lev. KMK D 3425

A 4 fejezetből álló tanulmány s annak bibliográfiai és jegyzetapparátusa után közli
a módszertani útmutató nélküli repertóriumot.
T: általános tudományos + szépirodalom; teljes (?) — számozatlan tételek.
C: részletes: szerző, cím = év, füzet, teljes lap.
SZ:1. Tematikus-műfaji (elég durva csoportosításban)

a) betűrend (név, cím)
— időrend

Rövidítések
Tárgy- és névmutató kellett volna!

BUDAPESTI TANÁRI EGYLET KÖZLÖNYE, A (Pest, 1867.)
Utóbb: ORSZÁGOS KÖZÉPTANODAI TANÁREGYLET KÖZLÖNYE

(Pest—Bp. 1867/68—1880/81.) _ ^
Utóbb: ORSZÁGOS K.ÖZÉPISKÖLAÍ T A N Á R E G Y E S Ü L Ü X I KÖZLÖNY

(Bp. 1881/82—1944/45.)

Tárgymutató a Budapesti Tanáregylet Közlönye egyetlen [1867] és az Országos
Középiskolai] Tanáregyesület Közlönye 1—20. [1868—-1886/87] évfolyamához.
Összeáll. SZERELEMHEGYI Tivadar. Bp. 1888, Hornyánszky ny. 142 p.

Mell. az Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny 22. évf. [1888/89] 4. fü-
zetéhez.
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Tartalomjegyzék
Útbaigazítás: röviden, néhány sorban a repertórium szerk.-ről.
T: teljes.
C: rövidített, általában: cím, szerző (hol teljes, hol rövid névalak), évi. szám, kez-

dőlap. (A Bp-i Tanári Egylet Közlönyében megjelent cikkeket „Bp" jellel kü-
löníti el. Az ismertetések leírásánál az ismertetett mű szerzője és címe az első két
adat.)

SZ: 1. Szakrendi (20 — jórészt tantárgyi — szakcsoport)
a) műfajok: értekezések, irodalom (könyvismertetések), szerkesztői ülések,

körök, indítványok, lapszemle stb.
(I:) [2.] Névmutató: a 16. (Egyesületi élet) fejezetbe rejtetten, szakonként (32 temat-

műfaji) újrakezdődő betűrendben, kötet- és lapszámra hivatkozással, az ér-
tekezések és könyvismertetések szerzőiről. E rész használata igen nehézkes.

BULLETIN DU MUSÉE HONGBOIS DES BEAUX-ARTS. — AZ ORSZÁGOS
MAGYAE SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI (Bp. 1947—)

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts — Az Országos Magyar Szépmű-
vészeti Múzeum Közleményeinek repertóriuma. (1947—1974.) Szakdolgozat.
(Debrecen, Tanítóképző Intézet.) Összeáll. GALLA Mária. Debrecen, 1975. 65
lev. Gépirat. DTK 2431/szd.

Bevezetés: a folyóiratról és repertóriumáról.
T: teljes. 359 tétel. (Az illusztrációkat egyedileg nem veszi fel.)
C: részletes: szerző, cím (francia és magyar nyelven), szám, év, francia és magyar

rész lapszáma, az illusztráltság jelzése • jellel. A névjeleket nem oldja fel. He-
lyenként címkiegészítéssel: a cím után [ ]-ben vagy a címleírás alatt megjegy-
zésszerűen.

SZ: 1. Tematikus-műfaji (4 fő fejezet alosztásokkal)
a) tárgyidőrendi

— további szoros tárgyidőrend (a nekrológok, könyvismertetések és je-
lentések kivételével). A kétszeres tárgyidőrend kissé erőltetett, túl-
aprózottá teszi a szerkezetet.

M: 1. Földrajzi (inkább népnevek, etnikumok mutatója!)
2. Művésznévmutató (kissé hiányos)
3. Szerzői névmutató

Tartalomjegyzék (francia és magyar nyelven)

COMMUNICATIONES EX BIBLIOTHECA HISTÓRIÁÉ MEDICAE HUNGA-
RICA + COMMUNICATIONES DE HISTÓRIA ARTIS MEDICINÁÉ
— > AZ ORSZÁGOS ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR KÖZLEMÉNYEI

CSENDŐRSÉGI LAPOK (Bp. 1907—1944.)

100.
Csendőr lekszikon [!] címszavakban. A Csendőrségi Lapokban 1924. VI. 15-től
1935. IX. l-ig megjelent szakközlemények, lekszikonválaszok és közérdekű szer-
kesztői üzenetek mutatója. Összeáll. PINCZÉS Zoltán. Bp. 1935, (Stádium ny.)
198 p. OSZK 45 156

Útmutatás a kereséshez (A tárgyszavazási módszerről és a hivatkozásról pontokba
szedve. PL: 2. Csendőr, csendőrség címszó nincsen. 3. Legjobb az a címszó, amelyik
leghamarabb jut az eszünkbe. 4. Főnév alatt könnyebben találunk, mint ige alatt,
. . . de azért igék is vannak mutatózva. 8. Ha egy címszó alatt nem találjuk amit ke-
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résünk, keressük más alatt. Minden tárgy több címszó alatt szerepel. 9. Hosszabb
cikkeknek nemcsak a címe, hanem a tartalma is mutatózva van.)
T: szelektív, nem tartalmazza a tanulságos nyomozásokat, a csendőrségi szolgálatot

nem érintő közleményeket és az elbeszélésszerű leírásokat.
I: 1. Tárgyszavas — altárgyszavakkal (betűrendben) év/lapszámra hivatkozással,

szerk. üzeneteknél a j(obb) vagy b(al) hasábot is megadja + sorszám (a fe-
lülről számított hányadik jelige alatt van). PL:

— ABLAKON ÁT embertömegbe lövés, 1931/676.
— DARABOSNAK, félszegnek milyen embert neveznek, 1933/329. b. 2.
— DÍSZEBÉD az őrsön Kormányzó Or Ö Főméltósága nevenapján, 1930/1132.

b. 1. (ez KORMÁNYZÓ ÜR Ö Főméltósága alatt is megtalálható.)
Néhány utaló tárgyszó is van. Pl.:
Névmagyarosítás Id: Névváltoztatás

A permutált tárgyszavas indexelésnek korai, ösztönös és laikus kísérlete.

CSILLAG (Bp. 1947—1956.)

101.
Csillag (1947—1956) repertórium. Szakdolgozat. (OSZK KMK szaktanfolyam.)
Összeáll. TURCSÁNYI Julianna. (Bp. 1970.) Kb. 300 lev. ismételt lapszámozás-
sal. Gépirat. KMK D 490.

Előszó (a folyóirat rövid története, a repertóriumról)
T: teljes (a hírek kivételével): 3351 tétel.
C: részletes, álnévfeloldással, de központozási hibákkal.
SZ: 1. Tematikus-műfaji

a) szerzői betűrendes
— címbetűrend

M: 1. Permutált index (szerzők, perszonália, fordítók, címek, tárgyszó + tételszám)
Hézagpótló repertórium. Mutatója érdekes kísérlet.

CSILLAGÁSZATI ÉVKÖNYV AZ . . . ÉVRE (1952— Bp. 1951—)

102.
A Csillagászati Évkönyv korábbi köteteiben [1952—1969] található fontosabb
cikkek. Repertórium. = Csillagászati Évkönyv az 1970. évre. Szerk. a TIT Csil-
lagászati és Űrkutatási szakosztályainak Országos Választmánya. Bp. 1969.
232— [237.] p.

T: válogató: az 1952—1969-es tárgyévekből a Cikkek rovat.
C: rövidített: szerző, cím, (év). A névjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Tematikus (12 fejezet a témakörök címeinek betűrendjében)

a) betűrendes (egy szerző művein belül is)
M: nincs.
Módszertanilag alacsony színvonalú anonim repertórium.

CSOKONAI LAPOK (Debrecen, 1850. VII. 3—X. 5.)

103.
Csokonai Lapok (1850) repertóriuma. Szerk. KOROMPAINÉ SZALACSI RÁCZ
Mária. Debrecen, 1975, KLTE Könyvtára. XVI, 20 p. Soksz.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 2./

Bevezető (Ember Ernő, a lapról.)
T: teljes: 1—29. szám, 266 tétel. Szépirodalom és társadalmi élet.
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C: részletes, álnévfeloldással, címkiegészítéssel [műfaj]
SZ:1. Időrendi
ÍVT: 1. Tárgy- és névmutató (szerző és perszonália elkülönül, a tárgyszók között

földrajzi név is.)
illusztrációk
Tartalom

CSONGRÁD (Csongrád, 1890. jan. 19—okt. 12.)
+ TISZAVIDÉK [L] (Csongrád, 1890. márc. 2—1916. júl. 2.)

104/a.
A Csongrád és Tiszavidék c. újságok 1890-ben megjelent számainak repertó-
riuma. Összeáll. DUDÁS Lajos. = Mozaikok Csongrád város történetéből.
Csongrád, 1983. 121—168. p.

104/b.
Tárgymutató a „Csongrád" és a „Tiszavidék" 1. évfolyamának repertóriumá-
hoz. Összeáll. DUDÁS Lajos. = Mozaikok Csongrád város történetéből. Csöng
rád, 1985. 254—256. p.

Előszó (pártharcok és sajtótörténet; a repertóriumról)
Adatok (sajtóbibliográfiai)
T: a hetilapok teljességre törekvő külön-külön repertóriuma. (Bár a lapok 38, ill.

44 számából összesen 17 hiányzik.) A hírek és hirdetések egy részét is felvéve
751 + 555 tétel.

C: rövidített. Kiemelve a leírások élén: évf. szám, év, hó, nap (fettél); tételsz., CIM
(verzál), szerző, névjel (ha van) — lapszámközlés nélkül. A címek előtt verzállak
rovatcímek.

A: egy-két szó vagy mondat (petit), nem különíthető el világosan mi a cím foly-
tatása és mi a saját szöveg, néhol idéz is a cikkből.

SZ:1. Időrendi
M: 1. Tárgymutató (23 tárgykör + tételszám)

A kissé megkésett tárgymutató élén rövid tematikai értékelését adja a két
lapnak, terminológiája azonban nincs összhangban a tárgymutató lárgysza-
vaival.

A túlzott teljességre törekvő repertórium leírási, annotálási és mutatózási módszere
provinciális, laikus benyomást keltő. Az igényes nyomdai kivitel szelektívebb és
módszeresebb repertóriumot igényelt volna.
— > még TISZAVIDÉK [L]

CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS (Hódmezővásárhely, 1969—)

105.
A Csongrád Megyei Könyvtáros négy éve. Tartalomjegyzék és mutató a hír-
adó 1969—1972. évi számaihoz. Összeáll. KARDOS Józsefné. = Csongrád Me-
gyei Könyvtáros, 1972. okt. 36—56. p.

Előszó (az időhatár indoklása, tervek, szerkezeti kérdések)
T: a 10 szám teljes feldolgozása (hírek és illusztrációk is), 389 számozott tétel.
C: részletes (műfaji kiegészítésekkel)
SZ:1. Tartalommutató (12 tematikus-műfaji fejezet)

a) szerzői betűrend
M: 1. Egyesített analitikus személy- és helynévmutató, a szerzőket a tételszámok

kurzív szedésével különíti el a perszonáliától. A személyi hírek névanyagát
csak a mutatóban tárja fel.

A jövőben háromévenként kívánnak mutatót készíteni. Folytatása:



106.
A Csongrád Megyei Könyvtáros tíz éve. 1973—1982. [Repertórium.] Összeáll.
KŐSZEGFALVI Ferenc. = Csongrád Megyei Könyvtáros, 1984. 3—4. sz.
184—200. p.

A repertóriumról
T: teljes, a Krónika rovat kivételével: 379 t.
C: részletes, névfeloldással.
A: szükség szerint 1—2 mondat.
SZ: 1. Időrendes
M: 1. Egyesített név- és tárgymutató (földrajzi nevekkel)

A tárgyi fogalmak földrajzi alosztásokkal és viszont.

CSONGRÁD MEGYEI MŰVELŐDÉSÜGYI SZEMLE
— > CSONGRÁD MEGYEI NEVELŐK

CSONGRÁD MEGYEI NEVELÖK (1—7. évf. 1961/62—1967/68. Szeged 1963—)
Utóbb (8. évf. 1968/69— Szeged, 1970—):
CSONGRÁD MEGYEI MŰVELŐDÉSÜGYI SZEMLE

107.
Csongrád Megyei Nevelők tapasztalatainak gyűjteményeiben megjelent tanul-
mányok repertóriuma. (1961—1971.) [1—10. köt.] Összeáll. IMOLYA Imre. =
Csongrád Megyei Nevelők, 10. köt. [1970/1971. tanév] Szeged, 1972. 257—279. p.

Bevezetés nélkül.
T: az oktatási-közművelődési évkönyv teljes, 208 tételes repertóriuma.
C: részletes (fölösleges „dr" címekkel!)
A: A-ként ( )-ben adja a szerzők munkahelyét, beosztását.-
SZ:1. Időrendi (évenként, rovatonként, lapról-lapra)
M: 1. Névmutató

2. Tárgymutató (földrajzi, intézményi nevekkel)
A végén két összesítő kimutatás:

a) a beérkezett pályamunkákról
•b) a díjnyertes dolgozatok megoszlásáról a pedagógusok szakképzettsége és mun-
kahelye szerint.

Eredetileg pályamunka volt.
Folytatása:
108.
A Csongrád Megyei Művelődésügyi Szemle 11—20. kötetének [1971/72—
1980/81] repertóriuma, összeáll. TÜÜ Mária. = Csongrád Megyei Művelődés-
ügyi Sze-ple, 21. évf. 1981/82. 223—238. p.

Bevezetés nélkül.
T: teljes (előszók is): 133 tétel.
C: részletes
SZ:1. Tematikus-műfaji (1—7. fejezet)

a) betűrend
— időrend

M: 1. Névmutató
2. Tárgymutató (földrajzi nevekkel)

földrajzi és tárgyi alosztásokkal
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CSONGRÁDI PROLETÁR (Csongrád, 1919. ápr. 20—aug. 3.)

109.
A Csongrádi Proletár bibliográfiája. 1—3. r. Összeáll. KÁTAI Judit, LAKATOS
Anikó. = Mozaikok Csongrád város történetéből. Csongrád.

1. r. 1985. 223—253. p.
2. r. 1986. 142—174. p.
3. r. 1987. 195—230. p.

Bevezető (a lap története, rovatai, lelőhelye, a közlés rendje)
T: a Csongrádi Szocialista-Kommunista Párt hivatalos lapja fennmaradt számainak

teljességre törekvő repertóriuma (hírek, hirdetmények is); az 1—88. számból
fennmaradt 47 számot tárja föl, számonként újrakezdődő tételszámozással.

C: rövidített: szerző, cím (alcím) — az oldalszám hiányzik)
Az év, hó, nap (a nap neve) adatokat a szám élén hozza.

A: egy-két mondatos, fölöslegesen terjengős, ugyanakkor kevés érdemi információt
tartalmazó. Pl. A pajkosság áldozata c. cikk(?) annotációja: „Egy Nagykőrösi [!]
leány kiugrott a vonatból a pénze után, súlyos zúzódásokkal kórházba szállítot-
ták." (31. sz. 23. t.) Avagy a Hírek rovatban: Elcserélem lakásomat másikra."
79. sz. 23. t.) Mi ezekben a történeti forrásértékű és helyi érdekű információ?

SZ:1. Időrendi (számonként)
— oldalanként(?); a 3. r. külön csoportosítja a főbb (vezér)cikkeket, a táv-

iratokat, híreket és a hirdetményeket.
M: a név-, tárgy- és helymutatót az 1987-es kötetben, a 3. r. után tervezték közölni,

de ott nem található.
Módszertana a hírlaprepertorizálás vaskorszakát idézi.

DARWIN (Bp. 1912—1919.)

110.
A Darwin írói és írásai 1912—1919. Összeáll. GALAMBOS Ferenc.
Bp. 1962. 153, [1] lev. Gépirat. OSZK SH 151/450

Bevezetés nélkül.
T: teljes, tárgyköre: természet- és alkalmazott tudományok.
C: részletes, a számokat is közli.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
— egy szerzőn belül időrend

Tartalomjegyzék

A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE (1933— Debrecen, 1934—)
+ A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI
(1— Debrecen, 1963—)

111.
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyvei 1969—1978, A Hajdú-Bihar megyei mú-
zeumok közleményei [1—34. sz.] 1963—1978. [Repertórium.] Összeáll. HOR-
VÁTH Ildikó. = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1980. 551—582. p.

Bevezetés (Héthy Zoltán munkájának folytatása)
T: a történeti, néprajzi, művészet- és irodalomtörténeti, muzeológiai tárgyú évkönyv

és a hasonló tárgyú sorozat teljes, külön-külön repertóriuma folyamatos tétel-
számozással: 1—345. tétel.
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C: részletes, idegen nyelvű rezümék esetén címfordítással.
SZ: I. Az Évkönyvek repertóriuma

1. Tematikus (9 fejezet)
a) időrendi

II. A „Közlemények" repertóriuma
. 1. Tematikus (10 fejezet)

a) időrendi
M: 1. Névmutató (szerzők, perszonália elkülönítve)

2. Tárgyi és földrajzi mutató
— > még: JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMA

. . . ÉVI . . . ÁLLAPOTÁRÓL; [MÚZEUMI PERIODIKUMOK „1945/1970"]

DEBRECENI DOHÁNYGYÁR (Debrecen, 1974—)

112.
A Debreceni Dohánygyár című üzemi lap története és repertóriuma 1974—
1979. Szakdolgozat. (Összeáll. SZABÖ IBOLYA. Nyíregyháza, 1980, Tanárképző
Főiskola. 81 lev. 2 t., 6 mell. Gépirat. NyTK Szd 102

Tartalomjegyzék + Bevezetés
Az üzemi lapok és funkcióik
A Debreceni Dohánygyár története. + A c. lap története
Tájékoztató (a repertóriumról)
T: szelektív (hírek, fotók, grafikák nélkül): 1012 tétel. Dohányipar.
C+A: részletes, névjelek feloldásával [címkieg. annotációval]
SZ: 1. Időrendes
M: 1. Szerzői névmutató

2. Tematikus szakrendi mutató (1—19. fejezet)
a) tárgyszavas alosztásokkal

szerzői betűrend + név nélküli cikkek
Jegyzetek és irodalom
Szépen megformált, gazdagon illusztrált, dokumentált repertórium.

DEBRECENI FŐISKOLAI LAPOK (39—56. évf. Debrecen, 1896—1914.)
Előbb: HETI KÖZLÖNY (1—38. évf. Debrecen, 1857—1896.)

113.
Repertórium a Debreceni Főiskolai Lapok 1857/8 — 1911/2. évfolyamaihoz.
Adalékok a Debreceni Főiskolai Lapok történetéhez. A „Főiskolai Magyar Iro-
dalmi Társaság" megbízásából szerk. KOÖS Elemér. Debrecen, 1912, Városi
ny. 64 p.

Melléklet az 54. évf. 1911/1912. 8—10. számokhoz. OSZK H 2812

„Emlékezetnek okáért" (Szerkesztői bev.: a Magyar Irodalmi Önképző Társulat és a
lap története.)
T: szelektív, csak a szerzős cikkek, az 1912. 6—7. számig.

(A hírek, szerkesztői üzenetek kimaradtak.)
C: részletes: szerző (a jelentősebbekről a főiskolához, a MIÖT-höz és a laphoz kap-

csolódó életrajzi adatokkal), cím, év, szám, lap.
SZ:1. Szerzői betűrend.

a) időrend
Az OSZK-ban található egyetlen példánya csonka: Abonyi Jánostól Harangi Józsefig
terjed.
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114.
Debreceni Főiskolai Lapok 1896—1914. Repertórium. Összeáll. BERÉNYINÉ
VARGA Ibolya. Debrecen, 1981, KLTE Könyvtára. 138 p. Soksz.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 9./

„Emlékezetnek okáért" (Koós Elemér 1912. évi repertóriumának előszava a lap tör-
ténetéről.)
Szerkesztői előszó.
A DFL bibliográfiai leírása.
T: teljes, a kishírek, hirdetések is: 3544 tétel. (+ Szerkesztői üzenetek és Hirdetések

számozatlan összevont tételek.)
C: részletes, [címkiegészítéssel], álnévfeloldással.
SZ:1. Tematikus-műfaji (I—IV. fejezet tizedes rendszerű alfejezetekkel)

a) időrendi
M: 1. Álnevek és név jelek (feloldása)

2. Névmutató (szerzők és perszonália tipográfiai elkülönítéssel)
Tartalomjegyzék
A lap tartalmának megfelelő, igényes repertóriam.

A DEBBECZENI FÜGGETLEN ÜJSÁG NAPTARA
(1. évf. 1905 — 13. évf. 1917. Debrecen, 1904—1916.)

115.
A Debreczeni Független Üjság Naptárának repertóriuma. (1905—1917.) = A
kalendáriumok történeti-műfaj elméleti kérdései és a Debreczeni Független Űj-
ság Naptárának repertóriuma. (Tudományos diákköri dolgozat.) [Debrecen, Ta-
nítóképző Intézet.] Összeáll. FODORNÉ GADNAI Edit, HORVÁTH Anikó, KO-
VÁCS Piroska. Debrecen, 1975. 33—72. lev. Gépirat. DTK

Az 1—32. p. történeti-műfajelméleti tanulmány.
A repertórium felépítése:
Használati útmutató
A Naptár évenkénti bibliográfiai leírása
T: a cikkeket és a szépirodalmi műveket illetően teljes, összesen 616 számozott té-

telt tartalmaz. A naptári részt egyáltalán nem, az utolsó részt (táblázatok, vá^
sarok jegyzéke) csak az 1905-ös évfolyamnál részletezi. (A reklámhirdetéseket
sem veszi föl.)

C: részletes [álnévfeloldással, a műfajra vagy a cikk tárgyára vonatkozó címki-
egészítéssel] .

A: a képillusztrációkat (azok tárgyának megnevezésével) annotációszerűen közli a
C. után.

SZ: 1. Időrendes (kötetről kötetre, lapról lapra haladó)
Formailag rovatos rendszerű: sorszám -f címleírási adatok + teljes lapszám
— 3 egymás melletti rovatban.

M: 1. Szerzői névmutató
2. Szisztematikus tárgymutató

I. Ismeretterjesztő cikkek
II. Szépirodalom

(A tárgymutató egységein belül tizedes rendszerű fejezetelést alkalmaz; a tárgyi
csoportok földrajzi és személyi alosztásokkal tagoltak.)

Az első teljességre törekvő, analitikus naptár-repertórium egy naptár egészéről.
Az 1975. évi Országos Diákköri Konferencia közművelődési szekciójában (Nyíregy-
háza) különdíjjal jutalmazott pályamunka 3. része.
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116.
A Debreceni Független Űjság Naptárának értékelése és repertóriuma. Szak-
dolgozat. (Összeáll.) GADNAI Edit. Debrecen, 1976, Tanítóképző Főiskola. 66
lev. Gépirat. KMK D 1442

Értékelés és irodalom (1—9. lev.)
Használati útmutató + bibliográfiai leírás
T: teljes, az illusztrációk is (annotációban): 616 tétel.
C: részletes, rovatos rendszerű, gazdaságos, mert élőfejes.
A: szükség szerint: műfaj, illusztrációk.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Szerzői névmutató

2. Szisztematikus tárgymutató
I. Ismeretterjesztő cikkek

II. Szépirodalom
(A két fő egységen belül további tárgyi, műfaji, személyi, földrajzi ta-
golással. Igen értékes mutatózási kísérlet.)

Az 1975. évi kollektív TDK-dolgozat egyszemélyes átdolgozott változata.

DEBRECENI KÉPES KALENDÁRIOM /l(1901)—48(1948). évf. Debrecen, 1900—
1947./

117.
A Debreceni Képes Kalendárium mit közölt 24 év alatt? Betűsoros név- és tar-
talomjegyzék. Összeáll. ZOLTAI Lajos. = Debreczeni Képes Kalendáriom, 25.
évf. 1925. Debrecen, 1924. 89—98. p.

Klny. is.

Előszó: a DKK története, jelentősége.
T: az 1—24. (1901—1924) évfolyamból csak az ismeretterjesztő és szépirodalmi részt

dolgozza fel, de ezen belül teljességre törekszik, még a cenzúra által törölt anya-
got is felveszi.

C: részletes: szerző, cím, (illusztráció), év: teljes lapszám. Az álneveket, névjeleket
ritkán oldja fel. A személyi vonatkozású és az ismeretterjesztő cikkek címrend-
szósak.

SZ: 1. Tematikus-műfaji (az alábbi részletes tagolásban):
I. Iránycikkek és előszók (szerzői betűrendben)

II. Elet- és jellemrajzok (személyek szerinti betűrend)
A) Papok. Tanárok. Tudósok
B) Államfők
C) A gr. Tisza I. Tudományegyetem rektorai
D) A polgári közélet jelesei
E) Írók, művészek: 1. Magyar, 2. Külföldi
F) Magasrangú katonák
G) Emberbaráti és tudományos intézmények pártfogói, alapítók

III. A régi Debrecen (címbetűrend)
(1) Kisebb-nagyobb történeti tárgyú cikkek
(2) Irodalomtörténet

IV. A mostani Debrecen (címbetűrend)
(1) Épületek, intézmények
(2) Művészet. Művészeti alkotások
(3) Események, ünnepségek
(4) Debrecen a világháborúban
(5) Cikkek a Hortobágyról
(6) Közgazdaság. Társadalomtudomány. Közegészségügy
(7) Vegyes tartalmúak
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V. Versek (szerzői betűrend)
A) Eredetiek
B) Fordítások

VI. Eredeti kisebb elbeszélések, rajzok, karcolatok, csevegések
(szerzői betűrend)
B) Idegenből íordítottak

Jelentősége (tartalmi gazdagságán, módszertani megoldásain túl): ez az első publi-
kált naptár-repertórium.

118.
A Debreceni Képes Kalendáriom repertóriuma, szakrendi, név- és tárgymuta-
tója. (1901—1948.) (Szerk. VERESS Gézáné, LENGYEL Imre.) Debrecen, 1975,
KLTE Könyvtára. 99 p. Soksz.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 4./

Bevezető
T: teljes (a naptári rész és a címtár kivételével): 1721 t.
C+A: részletes, álnévfeloldással [ ]-ben, címkiegészítő megjegyzések még a C-on

belül ugyancsak [ ]-ben: a nevekre, műfajokra, az illusztrációkra, az idő-
pontokra stb. vonatkozóan. Ez a filológiailag pontos, tömör C+A a legerő-
sebb része. Bár némileg zavaró az annotáció beépítése a C-ba és a sok záró-
jel használata.

SZ: 1. Időrendi
M: 1. Szakrendi (kísérlet!)

A) Ismeretterjesztő r.: I—X/l—2. stb.
B) Irodalomtörténet — szépirodalom: I—III/l stb.
C) Történelmi eseményekről és személyekről: I—II/l stb.

2. Név- és tárgymutató
Szerzők és perszonália tipográfiailag elkülönítve. (Névkiegészítésekkel és
álnévfeloldásokkal itt is.) Földrajzi és intézménynevek, tárgyi fogalmak
(viszonylag sovány alkotórésze!), műfajok. Nem aknázza ki teljesen a
C+A információelemeit.

3. Függelék az álnevekről
Álnév = valódi név (feloldások)
Feloldatlan álnevek, rövidítések.

DEBRECZENI SZEMLE [I.] (Debrecen, 1912—1915.)

119.
Debreceni Szemle 1912—1915. Repertórium. (Összeáll. BERÉNYINÉ VARGA
Ibolya.) Debrecen, 1985, KLTE Könyvtára soksz. 153 p. XXVIII t.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 11./

Szathmáry Zoltán élete és munkássága
Mellékletek (I—XXVIII. t.: könyv-, hírlap, színlap fakszimilék)
Szerkesztői bevezető
A Debreceni Szemle bibliográfiai leírása
T: Politikai, irodalmi és művészeti hetilap teljes, a címlapképeket és a hirdetések,

meghívók egy részét is tartalmazó 2913 tételes repertóriuma.
C: részletes, álnév- és név jelfeloldással, a cím után [ ]-ben címkiegészítéssel, mű-

fajjelöléssel.
SZ: 1. Rovatok szerinti (1—12. rovat a Szerkesztőségi közleményektől a címlapké-

peken át a hirdetésekig, meghívókig.)
a) időrend

M: 1. Névmutató (SZERZŐK, perszonália, földrajzi és intézménynevek stb.)
Tartalom
Kéthasábos, jól szerkesztett repertórium. Technikai szempontból csak az élőfej hiá-
nyolható. A mellékletk helye szerencsésebb lett volna a kötet végén.



DEBRECENI SZEMLE [IIJ (Debrecen, 1927—1944.)

120.
Debreceni Szemle 1927—1944. [Szakdolgozat. ELTE Könyvtártudományi Tan-
szék.] Összeáll. TÓTH Ferencné. (Bp. 1971.) 14, [5], III, 103, [8] lev. Gépirat,

ELTE KT 1971/43.

Az 1. rész (14 p. + 5 mell.) vázlatos laptörténet és elemzés, 7 tételes irodalomjegy-
zékkel, az évf., év és a füzetek számának összefüggéseit kimutató táblázattal, cím-
lapfakszimilékkel. A 2., terjedelmesebb rész a repertórium.
(Tájékoztató a repertóriumról)
T: teljes, a kisközlemények és recenziók is. Összesen 1991 számozott tétel. Honis-

meret, helytörténet — Debrecen; ált. tudományos folyóirat.
C: részletes, álnévfeloldásra törekvő, ám a folyóirat számát nem jelöli.
SZ:1. Szerzői betűrendes

a) címbetűrend
M: 1. Név- és tárgymutató (személyek, földrajzi nevek, intézmények, testületek,

folyóiratok), a végén a „Viták" külön névmutatójával.
2. Az ismertetett művek szerzői, szerkesztői

Függelék: A képek és mellékletek betűrendes jegyzéke (202 tétel: szövegközti raj-
zok, ábrák, térképek is). Az illusztráció műfaját nem mindig jelzi.
Kár, hogy az eredeti tanulmányoktól elszakítja a hozzájuk tartozó illusztrációkat,
s így ezek gazdag személyi és földrajzinév anyagát nem mutatózza.

121.
Debreceni Szemle 1927—1944. Repertórium. (Összeáll. KOROMPAI Gáborné,
NÉMEDI Lajosné.) Debrecen, 1979, KLTE Könyvtára. XII, 156 p. Soksz.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 6./

Bevezetés (történeti és módszertani, 39 jegyzettel)
Bibliográfiai leírás
T: az általános tudományos, illetve honismereti tartalmú folyóirat teljes, 2047 té-

teles repertóriuma.
C: részletes; álnévfeloldással, címkiegészítő jegyzetekkel a C-n belül és alatta [ ]-ben.
SZ: 1. Időrendi

(élőfejjel, a rovatok kiemelésével)
M: 1. Egyesített név- és tárgymutató

(tárgyi és földrajzi alcsoportokkal)
Betűjelek és álnevek feloldása
Tartalomjegyzék
Kéthasábos, jól szerkesztett repertórium.

DÉLIBÁB (Debrecen, 1877—1879.)

122.
Délibáb. Szépirodalmi, művészeti és társadalmi hetilap. (1877—1879.) Reper-
tórium. (Összeáll.) SULLERNÉ POLGÁR Márta. Debrecen, 1976, Tanítóképző
Főiskola. 113 lev. Gépirat. KMK D 1709

Előszó (a lap története, rovatai)
Lelőhelyek + Rövidítések
Irodalom
T: teljes: 670 tétel.
C: részletes, névjelfeloldásokkal.
A: szükség szerint, egymondatos.
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SZ: 1. Tematikus-műfaji (10 fejezete a rovatokat nem követi)
a) betűrendes (a szerzőkön belül is.)

M: 1. Névmutató
— műfaji (versek stb.) alosztásokkal

Tartalomjegyzék
A módszertani bevezető nélküli repertórium szerkezete nem szerencsés.

DELTA ALMANACH
— > SZÉP SZÓ

DÉLVIDÉKI IFJÚSÁG
— > [SZEGEDI EGYETEMI IFJÚSÁGI LAPOK „1922/1980"]

DÉLVIDÉKI SZEMLE (Szeged, 1942—1944.)

123.
Délvidéki Szemle. Repertórium. 1942—1944. Összeáll. MÉNESI Lajosné. (Kiad.
a [Szeged], Somogyi-könyvtár.) Szeged, 1977, (JATE soksz.) 84 p.

/Csongrád megyei könyvtári füzetek 9./

Bevezetés (a lapról és a repertóriumról — röviden)
Sajtótörténeti adatok, rövidítések
T: az általános tudományos (enciklopédikus) folyóirat teljes, az illusztrációkat és

recenziókat is tartalmazó repertóriuma: 397 tétel.
C: részletes, név jelfeloldással, alcímmel kerek zárójelben, címkiegészítéssel szög-

letes zárójelben. A rejtett bibliográfiákat, ábrákat kiemeli. Az ismertetések le-
írása pongyola.

A: szükség szerint, egymondatos vagy tárgyszavas (földrajzi neves)
SZ: 1. Időrendi (rovatos rendszerben, az összefüggő tételekre egyedi szakutalóval

utal)
M: 1. Egyesített betűrendes név- és tárgymutató (földrajzi nevekkel — hiányosan).

Szerzők és perszonália a tételszámok aláhúzásával elkülönítve. Tárgyszava-
zási módja túl mechanikus, általános (pl. táj, tevékenység, tanulmány, tör-
ténelem, történet stb.).

Tartalom
Első, kéziratos változata a debreceni Tanítóképző Intézet szegedi kihelyezett tago-
zatán 1975-ben benyújtott szakdolgozat volt.

DEMOGRÁFIA (Bp. 1958—)

124.
Demográfia. Népességtudományi folyóirat. Repertórium 1958—1980. Összeáll.
HERNÁDI László Mihály. [Közread, a] Központi Statisztikai Hivatal. Bp. 1981.
286 p. Soksz.

Bevezetés
T: válogató, a könyvismertetések nélkül.
C: részletes (1. r.)
SZ: 1. Szerzői betűrendes rész

a) időrend
2. Tárgyszavas rész (KWOC-index)

a) időrend
Tartalom
Bővített tartalmú folytatását (1981—85) ld. az 1. sz. Függelékben.
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DIARIUM (Bp. 1931—1948.)
Címváltozat (1933—1939): MAGYAR KÖNYVBARÁTOK DIÁRIUMA

125.
A Diárium repertóriuma. 1931—1948. Összeáll. GALAMBOS Ferenc Bp. 1976.
II, 308 lev. Gépirat. OSZK 406 450

Bevezetés
T: teljes: irodalmi-kritikai, könyvészeti, könyvkiadói hírek, könyvbarát mozgalom.
C: rövidített.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Részletes tartalomjegyzék

126.
A Diárium (1931—1948) története és válogatott repertóriuma. Kiég. államvizsga
dolgozat. Összeáll. MAKRAI Imréné. Nyíregyháza, 1980, Tanárképző Főiskola.
76 lev. Gépirat. NyTK Szd 113

[Bevezetés: a lapról és az Egyetemi Nyomdáról.]
A repertóriumról
Könyvészeti adatok
T: szelektív: az ereedetileg 4900 tételes anyagot 465 tételre redukálta (milyen

szempontok szerint?) — a szépirodalom teljesen kimaradt.
C+A: részletes, szükség szerint 1 mondatos annotációval. A névjeleket nem oldja fel.
Sz: 1. Tematikus-műfaji (4 fejezet: Tanulmányok, könyvismertetések, Az Egye-

temi Nyomdára, a Könyvbarát mozgalomra és a D-ra vonatkozó közle-
mények + illusztrációk külön (419—465. t.)
a) időrend

M: 1. Tárgymutató (tárgyszó + földrajzi név)
2. Névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetése nélkül.)

Tartalomjegyzék

DIOGENES — > TŰZ

DOHÁNYIPAR (Bp. 1954—)

127.
(A „Dohányipar" 1954—1970 évfolyamok cikkeinek a szerzők neve szerinti cso-
portosítása. + A „Dohányipar" 1954—1970 évfolyamok cikkeinek témakörök
szerinti csoportosítása.) (Összeáll, [munkaközösség. Vez.:] BÁNKUTI Mária.)
[Közread, a] Magyar Dohányipar és a Magyar Élelmiszeripari Tudományos
Egyesület Dohányipari Szakosztálya Bp. 1971, Lapkiadó, Hevesm. ny. Eger. 53 p.

A „Dohányipar" 18. évf. 1971. 1—2. száma.

Kollektív munka, összeállítói a Dohányipari Vállalatok Trösztje és a Dohányérté-
kesítő és Készletező Vállalat dolgozóiból álló „Lendület" szocialista brigád tagjai.
(A brigádvezető BÁNKUTI Máriával együtt 6 fő.)
Előszó (a folyóirat jelentősége, a „cikk-katalógus" célja, tartalma, szerkezete, a re-
pertórium munkatársainak felsorolása.)
T: válogató (a régi lapszemlék, kisközlemények nélkül).
C: rövidített: szerző, cím, év, szám, kezdőlap. Rovatos rendszerű. Társszerzős cikkek

minden szerzőnél. A 2. r. címrendszós.
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SZ: 1. Szerzői betűrendes
a) időrend

2. Szakrendi (9 főosztály, 3 számjegyre kiegészített tizedes rendszerű alosztá-
lyokkal)
a) címek betűrendje (mechanikus, csak a hozzászólásokat hozza egymás után).

A b) borítón a szakrendi rész tartalomjegyzékével.
A 2. rész szerkezetén érződik a bibliográfiai ismeretek hiánya.

DOKUMENTUM (Bp. 1926—1927.)
Folytatása:
MUNKA [I] (Bp. 1928—1939.)

128.
A Dokumentum (1926—1927) és a Munka (1928—1939) repertóriuma. (Össze-
áll.) KÁLMÁN Lászlóné. (A mutatót szerk. LETT Miklós.) Bp. 1972, Petőfi Iro-
dalmi Múzeum, Kossuth K. soksz. 158 p.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 1./

A két folyóirat folyamatos tételszámozású, de külön-külön repertóriuma — közös
névmutatóval.
(Sajtóbibliográfiai leírás, rövid sajtótörténet, a folyóiratra vonatkozó irodalom —
folyóiratonként.)
A folyóirat szakrendszere (szintén folyóiratonként)
T: Irodalmi-művészeti, társadalmi folyóiratok.

Teljes, az illusztrációk is: összesen 1699 számozott tétel.
C: részletes, az álnevek és névjelek feloldására törekvő.
A: szükség esetén a C-t követő, rövid, címkiegészítő.
SZ: 1. Tematikus-műfaji: a D-nál V, a M-nál VI fő fejezet, további alosztásokkal,

az utolsó fejezet mindkettőn belül az illusztrációk.
a) szerzői betűrend

— címek betűrendje
M: 1. Névmutató: szerzők és tárgyalt személyek, az előbbiek tételszám aláhúzással

elkülönítve. A feloldható álnevekről a valódi névre utal.
(A repertórium szerkezetéről — a végén, cím nélkül.)
Tartalomjegyzék

DOLGOZÓK LAPJA (Szolnok, 1944. XII. 13 — 1945. I. 4.)
Utóbb: TISZA VIDÉK (1945. V. 1. — 1949. X. 29.)

SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (1949. XI. 5—)

129.
A „Dolgozók Lapja" és a Tiszavidék repertóriuma 1944—1949. (Szakdolgozat.)
[Debrecen, Tanítóképző Intézet szolnoki levelező tagozata.] Összeáll. ALAT-
TYÁNYI Magdolna. [Debrecen — Szolnok], 1974. 101 lev. Gépirat.

DTK 2114/szd.

Bevezetés (a lapok életrajzáról — hézagosán; a válogatás és a szerkesztés elvei.)
T: válogató (673 számozott tétel, de egy címet több helyen is leír),
C: részletes (laprövidítés, évf., év, szám, hó nap, oldal), sok névjel és álnévfeloldással.
A: szükség szerint tárgyi, földrajzi és személynévi kiegészítéssel, analízissel (az utób-

bi kissé elnagyolt.)
SZ: 1. Tematikus (10 fő fejezet és kb. 50 alfejezet)

a) időrendes
Általános és egyedi szakutalók az egyes fejezetek között.
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M: 1. Földrajzi (a változó névalakok egyeztetése, azonosítása nélkül)
2. Névmutató (szerzők és perszonália, ez utóbbi hiányos)

Tartalomjegyzék
— > még: SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP

DOLGOZÓK LAPJA (Tatabánya)
— > 1. sz. Függelék

A DUGONICS-TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE [Szeged, 1(1893) — 6/7(1898/99).]

130.
Mutató a Dugonics-Társaság Évkönyveihez. (Összeáll. FARKAS Tiborné.) =
Somogyi-könyvtári Híradó, 1969. 1. sz. 21—28. p.

Bibliográfiai adatok (kötetenként)
Rövidítések (E = elbeszélés; Em = emlékbeszéd; V = vers.)
T: teljes.
C: részletes: szerző, cím [műfaj], kezdő lapszám (1. rész).
SZ: 1. Időrendes (kötetenként és azon belül lapról lapra haladó).

2. Betűrendes: szerző, cím, [műfaj], kötet, teljes lapszám.
(I:) 3. Tárgymutató: 9 tematikus-műfaji tárgycsoport, azon belül tárgyszórendben;

kötet + teljes lapszámra hivatkozással.

DUNAI VASMŰ MŰSZAKI-GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEI
(Dunaújváros, 1960—)

131.
A Dunai Vasmű üzemi lapja műszaki-gazdasági közleményei 15 évfolyamának
[1960—1974] tartalomjegyzéke. 1—28. [szám]. [Dunaújváros], 1974, (FMNYV
dunaújvárosi telepe.) 17 p.

Előszó nélküli anonim munka.
T: vaskohászat, ipargazdaságtan; teljes (?), mellékletek is.
C: rövidített: szerző, cím, kezdőlap.
SZ:1. Időrendes (tartalomjegyzék)

Számonkénti, kéthasábos szedésben.
M: nincs.

132.
A Dunai Vasmű Műszaki-gazdasági Közleményei 20 évfolyamának tartalom-
jegyzéke. (1960—1980.) [Dunaújváros, 1980.] 21 p.

Az 1980. évi 2. sz. melléklete.

Előszó nélküli anonim munka.
Az előzményhez hasonló módszerű számonkénti tartalomjegyzék.
Az 1980. évi 3. sz. anyagát már nem tartalmazza.
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DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1965—1977.)
Utóbb: (1978—): DUNAKANYAR

133.
A Dunakanyar Tájékoztató 12 éve [1965—1976]. [Repertórium.] Összeáll. Szíj
Rezső. Kiad. a Dunakanyar Intéző Bizottság. (Bp. 1976) [1977], Kossuth K.
33 p. Soksz.
Bevezetés (a lap története)
T: a tájrendezési, honismereti lap teljes (számozatlan tételeket tartalmazó) reper-

tóriuma.
C: rövidített: Szerző, cím. Év, szám/lap.
SZ: 1. Műfajok szerinti (cikkek, tanulmányok; versek stb.)

a) betűrend
— időrend

M: nincs.
Elég mechanikus, formális szempontú repertórium. Még a műfajok elválasztása sem
tökéletes. Pl. Berda J.: Börzsönyi elmélkedés (vers) 1967. 1/43 a cikkek, tanulmányok
között van!

DUNÁNTÚL (Pécs, 1949, 1952—1956.)

134/ab.
Dunántúl 1949, 1952—1956. [Repertórium.] (Szakdolgozat.) Összeáll. CZIRBUS
Lívia. Bp. 1976, OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ Könyv-
tárosképző Szaktanfolyam. 110 lev. Gépirat. KMK D 1569

Ua. Tanulmány és repertórium. Szombathely, 1980, Tanárképző Főiskola.
120 lev. Gépirat. SZTK C 90/1980
Előszó: a folyóirat története, értékelése, rovatai.
Irodalomjegyzék
Útmutató a használathoz
T: az irodalmi-kritikai folyóirat teljes, 660 tételes repertóriuma.
C+A: részletes, a belső illusztrációkat a cikkek leírásában jelzi. Szükség szerint rö-

vid annotációval, műfaj jelöléssel [ ]-ben.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Betűrendes, egyesített (szerző, perszonália, tárgyszó, földrajzi név)
A 2. átdolgozott változatnak csak a tanulmányi része bővebb.
Legújabb, publikált feldolgozását ld. az 1. sz. függelékben.

DUNÁNTÚLI SZABAD NÉP
— > KISALFÖLD
DUNÁNTÚLI SZEMLE
— > VASI SZEMLE
DUNATÁJ — > 1. sz. Függelék
EGÉSZ LÁTÓHATÁR
— > LÁTÓHATÁR

EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1963—)
135.
Az Egészségügyi Gazdasági Szemle 1—10. évfolyamának tartalommutatója.
1963—1972. [Összeáll.] ISÉPY Dezső. [Kiad. az] Egészségügyi Minisztérium
Szervezési, Tervezési és Információs Központja (ESZTIK). Bp. 1973, Franklin
ny. 55 p.

A folyóirat 1973. évi 3. számának melléklete.
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Előszó: részenkénti rövid használati útmutató, egyben tartalomjegyzék.
T: Egészségügyi gazdaságtan. Teljes, a mellékleteket is feldolgozza. 580 számozott

tétel.
C: részletes: szerző(k), cím, év, évf., füzetszám, teljes lapszám + tételszám. A

hozzászólásokat analizálja. (Az időrendi szerkezet lehetővé tette volna a rö-
vidítést: az év, évf., füzetszám számonként egyszeri leírását — előrevetve.)

SZ: 1. Időrendi
(M:l) 2. Tárgymutató (részletes, alosztásokkal)

Tételszámra + év, kezdőlapra hivatkozással.
(1:1) 3. Rovatmutató (6 kisebb rovat év, évf., szám és lapszám-indexe)
(1:2) 4. A „Nemzetközi lapszemle" rovat tárgymutatója (részletes, néhol országok

szerinti alosztásokkal, év/lapszámra hivatkozással)
(M:2) 5. Szerzői névmutató (benne a hozzászólók is)

A tárgymutatóhoz hasonló kettős hivatkozással.
Egészében precíz, érdekes módszerű repertórium, bár a 2. és 5. sz. (mutató + index)
egységek kettős hivatkozási rendszere kissé túlkomplikált. (Eljárását az összeállító
sem indokolja.)

EGRI EGYHÁZMEGYEI KÖZLÖNY (Eger, 1869—1944.)

136.
Az „Egri Egyházmegyei Közlöny" cikk-mutatója. (Repertórium.) 1869—1944.
(1—76. évf.) Összeáll. PUSKÁS Miklós. Eger, 1979. 219 lev. Gépirat.

EFK; OSZK 512 521

Bevezetés: a lap története.
T: egyháztörténet, oktatástörténet — egri r. kat. egyházmegye.

Teljes, de az Irodalom, Vegyes, Hírek, Egyházmegyénk és A hitélet köréből c.
rovatok csak globálisan, elemző leírás nélkül. 4326 étel.

C: részletes, de a névjeleket nem oldja fel.
SZ:1. Időrendes
M: 1. Szerzői névmutató

(álnévfeloldással, az álnevek alatt)
2. Helynévmutató

AZ EGRI MÜZEUM ÉVKÖNYVE — ANNALES MUSEI AGRIENSIS
(1— 1963—, Eger, 1963—)
Borítékcím: AGRIA (1980—81-től; 1983-tól főcím.)

137.
Az Egri Múzeum Évkönyvének repertóriuma. 1963—1965. Szakdolgozat. Ösz-
szeáll. BÁDERNÉ CSONGRÁDI Anna. Debrecen, 1979, Tanítóképző Főiskola.
68 lev. Gépirat. KMK D 2008

Bevezetés
Sajtótörténeti adatok
T: teljes; képek, ábrák is: 45 tétel.
C: részletes.
A: a képek, ábrák részletes közlése mellett 1—2 mondat.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Szerzői és személyi (tipogr. megkülönböztetéssel)

2. Földrajzi és intézményi (mechanikus betűrend)
3. Tárgymutató (túl mechanikus, elaprózott)
4. Címmutató (fölösleges)
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138.
Az Egri Múzeum Évkönyvének cikkbibliográfiája. [1—18. évf.] 1963—1981.
Összeáll. LÉNÁRT Andor. = Agria. (Az Egri Dobó István Vármúzeum évköny-
ve.) 20. évf. 1984. 303—326. p.

Bevezetés
T: teljes: 83 szerző 218 műve, tanulmányok.
C: részletes.
SZ:1. Tematikus (8 fejezet)

2. A rezümével ellátott tanulmányok leírása a r. nyelvén (az előzővel azonos
szerkezeti sorrendben, az ott adott tételszámokkal, a rezümével nem bíró
tételszámok üresen maradtak.)

M: 1. Névmutató
Név + tárgykör rövidítése + tételszám
Pl.: Dankó Imre N(éprajz) 170

Érdekes módszerű repertórium.

AZ EGRI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA ÉVKÖNYVE — ACTA ACADEMIAE
PEDAGOGICAE AGRIENSIS (1—10. Eger, 1955—1964.)
Folytatás:
AZ EGRI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI —
ÁCTA ACADEMIAE PEDAGOGICAE AGRIENSIS (1—, Eger, 1963—)

139.
Bibliográfia a Főiskola évkönyveiben és tudományos közleményeiben megje-
lent dolgozatokról (1955—1972). (Összeáll. KOVÁCS Zsófia, MÉSZÁROS Jó-
zsefné.) Kiad. a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos Bizottsága és
Könyvtára. Eger, 1974, Ho Si Minh Tanárképző Főiskola soksz. 81 p.

Bevezetés
A feldolgozott évkönyvek és tudományos közlemények (bibliográfiai leírása)
Rövidítés jegyzék
T: teljes, 648 számozott tétel.
C: részletes, néhány helyen [ ]-ben címkiegészítés.
SZ: 1. ETO szakrend (jelzetek nélkül:) 11 fejezet alosztásokkal

a) szerzői (és cím-) betűrend
M: 1. Szerzői névmutató

AZ EGRI VÁR HÍRADÓJA
— > [MÜZEUMI PERIODIKUMOK „1945/1970"]
EGYETEMEK ÉS FŐISKOLA
— > [SZEGEDI EGYETEMI IFJÚSÁGI LAPOK „1922/1980"]

EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY (Bp. 1877—1944, 1946—1948.)
Folytatás (1955—): FILOLÓGIAI KÖZLÖNY

140.
Az Egyetemes Philologiai Közlöny 1—20. [1877—1896] kötetének név- és tárgy-
mutatója. A húsz kötet teljes tartalomjegyzékével. Szerk. PRUZSINSZKY Já-
nos. Kiad. a Philologiai Társaság. Bp. 1898, (Franklin ny.) IV, 346 p.

Előszó (a repertóriumról + a rövidítések feloldása)
T: teljes (könyvismertetések is).
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C: részletes (a műfajra vonatkozó címkiegészítéssel); az 1. r. csak a kezdő lapszá-
mot, a 2. r. a teljes lapszámot közli.

SZ:1. Tárgymutató (szótárkatalógus rendszerű, nagyobb csoport-címszókkal s a gö-
rög szavak külön mutatójával. A tárgyi fogalmakon kívül perszonáliát is tar-
talmaz.)

2. Szerzői betűrendes tartalomjegyzék (a végén a névtelen és jegyes cikkek kü-
lön időrendes mutatójával).

A tárgymutató kéthasábos, a tartalomjegyzék egyhasábos és rovatos rendszerű.
Mintaszerű munka.

EGYETEMI ÉLET; EGYETEMI IFJÚSÁG; EGYETEMI LAPOK
— > [SZEGEDI EGYETEMI IFJÚSÁGI LAPOK „1922/1980"]

EGYETEMI SZEMLE (Bp. 1979—)

141.
[Az] 1—5. évfolyamban megjelent cikkek jegyzéke, 1979—1983. = Egyetemi
Szemle, 6. évf. 1984. Ksz. 5—32. p.

Előszó (a lapról és repertóriumáról, a tematikus elrendezés nehézségeiről.)
Tartalomjegyzék
T: a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem folyóiratának teljességre törek-

vő, kb. 200 tételes repertóriuma.
C: rövidített: szerző, cím, év, szám.
SZ:1. Tematikus-műfaji (1—10 fejezet, könyvism. is.)
I: 1. Szerzői névjegyzék

Szerző, beosztása: év, szám.
Laikus, anonim repertórium.

EGYÜTT [L] (Bp. 1927—1928.)

142.
Együtt. 1927—1928. [Repertórium.] (Összeáll. VARGA Istvánná.) [Bp. 197?
MSZMP Párttörténeti Intézet.] 18 lev. Gépirat. PIK K.k. 0387

Sajtóbibliográfiai leírás (+ az 1. sz. borító fakszimiléje)
Nagy Lajos lapja: az „Együtt"
T: az irodalmi-irodalomtörténeti lap teljes repertóriuma, 13 szám 237 tétele.
C+A: részletes, rovatos rendszerű; egyszavas, egymondatos címkiegészítéssel [ ]-ben.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (12 fejezet)

a) betűrendes
M: 1. Szerzői mutató (néhány név jel feloldásával)

2. Névmutató (perszonália)

143.
Az Együtt c. folyóirat története és repertóriuma. Szakdolgozat. Összeáll. KÁR-
PÁTI Frigyes. Bp. 1983, ELTE Könyvtártudományi Tanszék. 60 lev. Gépirat.

Repertórium: 36—60. lev. KMK D 4087

Az Együtt repertóriumának felépítése
T: teljes, könyvismertetések, hírek is: 251 tétel.
C: rövidített, az évf. és sz. szokatlan rövidítésével: 1/4. = 1. évf. 4. sz.
SZ:1. Tematikus-műfaji

a) betűrend
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetés nélkül)
Tartalomjegyzék
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EGYÜTT [II.] Szolnok, 1970—)

144.
Együtt repertórium 1970—1979. Összeáll. KOSA Károly. Szolnok, 1980, Verse-
ghy Ferenc Megyei Könyvtár. 56 p. Soksz.

Előszó (Szurmay Ernő)
Bevezetés (módszertani)
T: teljes, valamennyi könyvtárügyi cikk és recenzió, a tételek számozatlanok.
C+A: rövidített leírás, de egyes címek után címkiegészítés ferde zárójelben, a szer-

zők neve pedig (a tárgyszavas tételek alatt) a leírás után szögletes zárójelben
szerepel.

SZ: 1. Szótárkatalógus (szerzők, perszonália, tárgyszók, földrajzi nevek egysé-
ges betűrendjében)
a) időrend

2. Illusztrációk (szerzőnkénti külön mutatója a végén)
Sajtóbibliográfiai adatok
Módszertani szempontból igen értékes repertórium.

ÉLET [L] (Bp. 1891—1896.)

145.
Az Élet repertóriuma. 1891—1896. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1977. 147
lev. Gépirat. OSZK 406 848

Bevezetés
T: Az irodalmi, művészeti, társadalmi és közgazdasági folyóirat teljes repertóriuma.
C: rövidített.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék

ÉLET [II.] (Bp. 1909—1944.)

146.
Az „Élet" írói és írásai 1909—1944. (1—2. köt.) Összeáll. GALAMBOS Ferenc.
(Bp.) 1956. 2 db. Gépirat.

1. köt.: II, 351 lev.
2. köt.: 500 lev. OSZK 404 151

Bevezetés
T: a katolikus szépirodalmi hetilap teljes repertóriuma.
C: rövidített (a számot nem közli, de a műfajokat betűjellel jelöli).
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend (a szépirodalom -f- irodalomtört, előrevéve)

a) betűrend
Tartalomjegyzék (kötetenként)
A szakrendi rész szaktudományi anyaga nem elég bontott: földrajz és történelem
(egyetemes és magyar) egy fejezetben — betűrendben.

104



ÉLET ÉS IRODALOM (Bp. 1957—)

147.
Az Élet és Irodalom tíz éve. 1957—1968. Ajánló versbibliográfia irodalmi szín-
padok vezetői számára. (Szakdolgozat. Szombathely, Tanítóképző Intézet.) Ösz-
szeáll. TÉRI Tibor. Szombathely, 1970. [1], 132 lev. 11 t. Gépirat.

SZTK T 45/1970
Bevezetés: a lap első tíz évének vázlatos története.
T: válogató. 451 tétel.
C:. részletes.
A: 2—3 mondatosak, gyakran idézetekkel.
SZ:1. Tematikus (7 fejezet, Rónay György: Égövek, ábrák, csillagok c. világlíra

antológiájának tematikus beosztását követi)
a) betűrendes

M: 1. Költők
2. Verscímek

Tartalomjegyzék

148.
Élet és Irodalom. Válogatott repertórium 1957—1965. (Szerk. GYURIS György.)
Bp. 1981, Lapkiadó V. 576 p.
Előszó (Jovánovics Miklós) + Bevezetés (szerkesztői)
A hetilap adatai 1965-ig
Rövidítések
T: az irodalmi és politikai hetilap szelektív (magyar és magyar vonatkozású művek)

repertóriuma. Kb. 11 000 adat.
C: rövidített, de névjelfeloldással.
A: szükség szerint műfaji-tárgyi vonatkozású címkiegészítésekkel [ ]-ben a leírás

után.
SZ:1. Tematikus-műfaji (4 fő fejezet — Szépirodalom, Publicisztika, Kritika, Élet-

rajz — szisztematikus rendszerű alfejezetekkel — az utolsót kivéve.)
a) időrend vagy perszonália rend

M: 1. Egyesített név- és földrajzi mutató
Névjelfeloldásokkal, a perszonális tételek oldalszámainak aláhúzásával

Tartalomjegyzék
ötéves folytatásai várhatók.
ÉLET ÉS TUDOMÁNY (Bp. 1946—)

149.
Az Élet és Tudomány 1958—1969. évi cikkeinek tárgymutatós tartalomjegyzé-
ke (repertóriuma). (Összeáll. ÁCS Lászlóné, KUTASNÉ PÉTER Ágnes. Köz-
rem. BOJTÁR Zsigmondné, LUKÁCS Erzsébet, PILLÉR Lászlóné). [Kiad. a
Hírlapkiadó Vállalat.] (Bp. 1971, Főv. Nyomdaip. Váll.) 137, [1] p. ROTAsoksz.
(EZó'szó)
T: válogató: nagyobb cikkek, de kivételesen rövidebbek is.
C: rövidített: cím vagy tárgyszó, (rovatcím röv.) + év/kezdő lapszám. A szerzők

nevét nem közli.
I: 1. Tárgyi fogalmak, földrajzi és személynevek, valamint a címek betűrendes

permutált indexéhez hasonlít. Egy cikk több helyen is megtalálható.
a) időrend

Módszertanilag érdekes megoldású (inkább ösztönös mint tudatos) kísérlet. Átme-
net a repertórium és az index műfaja között.
Annak ellenére, hogy 4000 példányban jelent meg és 10 Ft-ért terjesztették (?), csak
a kötelespéldány-gyűjtő könyvtárakban található meg.
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150.
Bibliográfia. Az Élet és Tudomány 1970—1974-es évfolyamaiból. [Kiad. a] Tu-
dományos Ismeretterjesztő Társulat (Általános Módszertani Osztálya). Bp.
(1975), 363 p. Rota soksz.

/Előadói segédanyag a TÉT előadássorozathoz./

Előszó, használati útmutató, az előzményre való utalás nincs.
Tartalomjegyzék (1—-17. fejezet + kezdőlapszámok)
T: válogató (nagyobb cikkek). Tételszám nincs.
C: rövidített: cím, (szerző), szám/kezdőlap. A névjeleket nem oldja fel. Egy cikket

több fejezetben is leír.
SZ:1. Tematikus (1—14.), rovatonkénti (15—16.) és személyi (17.) fejezetek. Az

1—16. fejezet közül igen sok a vegyes tartalmú, további tematikus vagy ro-
vatonkénti tagolás nélküli fejezet. (Pl. 1. Embertan, Állattan, Állatlélektan,
őslénytan, Növénytan.)
a) féléves időrendi egységek (1970. L, 1970. II. stb.)

— címek betűrendje (17: személyek betűrendje)
M: nincs.
A szerkesztés minden pontján elhibázott szerkezetű, sok elírással, besorolási hibá-
val tarkított haszontalan anonim munka. Egyhasábos szerkesztése gazdaságtalan.
Mindössze 200 példányban jelent meg, csak a kötelespéldány-gyűjtő könyvtárakba
jutott el.

151.
Az Élet és Tudomány 1957. évi és 1970—1976. évi cikkeinek tárgymutatós tar-
talomjegyzéke (repertóriuma). (Összeáll. ÁCS Lászlóné, PILLÉR Lászlóné. Köz-
rem. HORVÁTH Mária.) (Bp. 1978.) 165, [1] p. Soksz.

Kiadó és nyomdajelzés nélküli primitív stencil sokszorosítás. A példányszámot sem
jelzi.
A 149. sz. alatti repertórium folytatása.
Előszava az utolsó (sztl.) lapon + Rovatok rövidítése
T: az ált. tudományos hetilap válogató repertóriuma. (Nagyobb cikkek?)
C: a tárgyszó után néhol ( )-ben cím + rovatcím rövidítés szintén ( )-ben +

az év utolsó két számjegye/kezdőlap. Pl.:
Zene (A komputer-zene/TV) 72/472
Komputer-zene (TV) 72/472
Egy cím, téma több helyen is, néha permutált indexhez hasonló megoldás-
sal, csak a tárgyszólánc-alkotás kezdetleges.

I: 1. Tárgyszavak (tárgyszóláncok) betűrendje
igen kezdetleges tárgyszavazással: tárgyszavakat, perszonáliát, földrajzi ne-
veket igyekszik a címből (tárgyszóláncból) első helyre hozni. A betűrendezés
szabályainak nem felel meg.

Szakmai és technikai kivitelezését tekintve egyaránt kezdetleges munka.

ÉLETKÉPEK (Pest, 1844—1848)
Előzménye (1843): MAGYAR ÉLETKÉPEK

152.
LESI Viktor: A Frankenburg-féle Életképek. Debrecen, 1941, Lehotai ny. 78 p.
/Magyar irodalmi dolgozatok a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegye-
tem Magyar Irodalomtörténeti Szemináriumából./

Repertórium: 52—72. p. (IX. fejezet.)

T: Az Életképekben megjelent irodalmi és irodalomtörténeti értékű művek jegyzéke
(a IX. fejezet címe szerint).
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Rövid bevezető szöveg.
C: rövidített: szerző; cím (év, kötet, füzet)
SZ:1. Szerzői betűrend (Arany Jánostól Vörösmarty Mihályig 75 szerző)

a) időrend
2. Tematikus (névtelen vagy álneves művekről)

a) Irodalom és művészet
b) Vidék és nép ismertetés
c) Társadalom, politika és egyéb vonatkozások

— időrend

153.
A Magyar Életképek (1843) és az Életképek (1844—1848) repertóriuma. (Szak-
dolgozat.) Összeáll. Kerek Lajosné. Nyíregyháza, 1984, Tanárképző Főiskola.
VI, 135 lev. Gépirat. NyTK Szd 211

Előszó (a folyóirat története)
Bevezetés (a repertóriumról)
Sajtóbibliográfiai leírás
T: a havi, heti periodicitású irodalmi-művészeti „divatlap" szelektíy repertóriuma.

(A hírek stb. összevontan, de illusztrációk is.) Összesen: 1785 tétel.
C: részletes, hiányos névjel- és álnévfeloldással.
SZ: 1. 1. Tematikus-műfaji (I—XI. fejezet A/l/a alosztással.)

a) időrendes
A fejezetek élén kis tájékoztatók a tartalmi-módszertani kérdésekről.

M: 1. Szerzői névmutató (álnevekről a valódi nevekre utalással)
2. Tárgyszó [mutató]

Zömmel földrajzi és személyi típusú tárgyszókkal.
Kissé egyenetlen színvonalú és módszerű feldolgozás.

ÉLETÜNK (Szombathely, 1963—)

154.
Életünk. Repertórium. 1963—1982. Összeáll. NAGY Éva. Közrem. KÖBÖLKUTI
Katalin, SZÉKELYNÉ TÖRÖK Tünde. [Kiad. a] Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár. Szombathely, 1985. VIII, 265 p. Soksz.

/Életünk könyvek./ . . :.-.
Megjelent a lap 1985. évi különszámaként is.

Bevezetés (Láng Gusztáv)
Bibliográfiai leírás
Előszó (megjelenésének évfordulós indoka, a repertóriumról)
T: Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat; teljes, cikkek + képanyag: 1782 szá-

mozott tétel, de valójában több cím, mert csak a szerzőket számozza.
C: részletes: szerző, cím (műfaj) = év/szám, lapok.
SZ: 1. Szerzői-személyi betűrend

a) műfajok (vers, elbeszélés, tanulmány, könyvism., grafika, fénykép + róla)
— időrend

M: 1. Tárgy- és földrajzi mutató (a nem szépirodalmi közleményekről, de nehézkes
a visszakeresés, mert egy-egy-tételszám mögött egy szerző sok műve lehet
— számozatlanul.)

Rövidítések
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ELLENZÉK (Kolozsvár—Cluj, 1880—1944.)

155.
Az Ellenzék irodalma 1923—1927. (Repertórium.) Államvizsga dolgozat. Össze-
áll. DÁVID KATALIN Cluj-Napoca, 1975, Babes-Bolyai Egyetem magyar tan-
széke. XXXIII, 204 lev. Gépirat. KEK

Bevezető
T: a politikai-közgazdasági-társadalmi napilap irodalmi anyagának és heti irodalmi-

művészeti mellékletének az irodalom keretei között teljességre törekvő reper-
tóriuma. 3846 számozatlan tétel.

C: részletesek, de a névjeleket nem oldja fel.
A: szükség szerint, rövid.
SZ:1. Tematikus-műfaji

a) időrendi
M: 1. Névmutató
Nem került kézbe. Leírása és ismertetése Váczy Leona (Kolozsvár) szíves közlése
alapján készült.

AZ ÉNEK-ZENE TANÍTÁSA
— > ÉNEKTANÍTÁS

ÉNEKTANÍTÁS (Bp. 1958—1962.)
Utóbb (1963—): AZ ÉNEK-ZENE TANÍTÁSA

156.
Az Ének-Zene Tanítása 1958—1982. Repertórium. Összeáll. BALÁS Endre. =
Az Ének-Zene Tanítása 26. évf. 1983. 3. sz. 97—152. p.

A folyóirat különszáma.

Bevezetés (Ádám Jenő emlékére)
A szerkesztőség 1958—1982 között
A megjelent számok és terjedelmük
A repertórium szakbeosztása (Tartalomjegyzék)
T: teljes, recenziók, kottamellékletek és képek is.

1527 tétel.
C: részletes, de név jelfeloldás nélkül.
SZ:1. Tematikus-műfaji (1—12. fejezet, tizedes rendszerű alfejezetekkel)

a) betűrend vagy időrend
(helyenként személyi vagy földrajzi elrendezés)

M: 1. Szerzői névmutató
(a cikkek, kottamellékletek és képek szerzői, alkotói)

ÉPÍTŐANYAG (Bp. 1949—)

157.
Az Építőanyag 1949—1958-ban megjelent számainak tartalomjegyzéke, . . . (Bp.)
1960, (Révai ny.) 2 db.
[a] . . . szerzők szerinti összesítésben. 15 p.
[b] . . . szakmai elrendezésben. 15 p.

Előszó nincs.
T: teljes, építőanyagipar.
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C: rövidített, rovatos rendszerű: szerző vezetékneve és a keresztnév kezdőbetűje,
cím, szám, év, kezdőlap.

SZ:1. Szerzői betűrendes r.
a) időrend
Végén a szerkesztőségi közlemények — időrendben.

2. Szakrendi r. (1—12. tematikus fejezet)
a) időrend
Itt a címmel kezdődik a leírás.

ÉPÍTÜNK
— > ALFÖLD [II]

AZ ÉRDEKES ÜJSÁG (Bp. 1913—1925.)

158.
Az Érdekes Űjság repertóriuma. 1913—1924. Összeáll. GALAMBOS Ferenc.
1—4. köt. Bp. 1975. 4 db. Gépirat.

1. köt. 154 lev; 2. köt. 205 lev.
3. köt. 244 lev; 4. köt. 299 lev. OSZK 406 446

Bevezetés
T: a képes politikai, irodalmi, művészeti hetilapnak az évkoron belül teljes reper-

tóriuma. (Az 1925-ös csonka évet nem tárja föl.)
C: részletes, a képeket, illusztrációkat is feltárja.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék

ERDÉLYI HELIKON (Cluj—Kolozsvár, 1928—1944.)
Címváltozat (1936—1937): HELIKON

159.
Az Erdélyi Helikon írói és írásai 1928—1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp.
1954. 250 lev. Gépirat.

OSZK SH 151/450

Bevezetés
T: az Erdélyi Szépmíves Céh szépirodalmi és kritikai folyóiratának teljes repertó-

riuma.
C: rövidített, a számot nem közlő és „pontatlan" leírás, de a szépirodalmi műfajokat

betűvel jelzi s az illusztrációkat is feltárja.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék
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Az Erdélyi Helikon költészeti anyagának repertóriuma (1928—1944). Összeáll.
KELEMEN Ilona, RÉTHY Andor, VÁCZY Leona. = Az Erdélyi Helikon költői.
(1928—1944.) [Antológia.] (Sajtó alá rend. és bev. SZEMLÉR Ferenc.) Buka-
rest, 1973. 727—788. p.

T: a költészeten belül teljes.
C: részletes: szerző, cím (alcím vagy műfaj), fordító neve (ford. esetén), év, szám,

lapszám.
SZ: 1. Szerzői betűrend (műfordítók is)

a) saját művei időrendben (részletes címleírással)
b) fordításai a költők betűrendjében (csak a szerző és a cím jelzésével).

ERDÉLYI LAPOK
— > 1. sz. Függelék

E[RDÉLYI] M[AGYAR] K[ÖZMÜVELÖDÉSI] E[GYESÜLET]
(Kolozsvár, 1894—1918.)
Alcím: Az Egyesület hivatalos értesítője.

161.
Az EMKE hivatalos havi értesítő 1—17. évfolyamáról 1894. júri. 1-től 1910. dec.
végéig szóló kimutatás. = SÁNDOR József: Az EMKE megalapítása és ne-
gyedszázados működése. 1885—1910. Kolozsvár, 1910. 350. p.

I: 1. Tárgyi-műfaji index (17 fejezet kötet- és lapszámra hivatkozással. Pl.:
I. Hűségi nyilatkozatok

II. 101, III. 53, 89 stb.
XIII. Könyvajánlás

I. 283, 302, 305 stb.

[ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET] ÉVI JELENTÉS
(Kolozsvár, 1885—1918?)

162.
Az EMKE 1885—1910. első negyedszázad évi I—XXVI. kötet Évi-jelentései ön-
állóbb közleményeinek kimutatása. = SÁNDOR József: Az EMKE megalapí-
tása és negyedszázados működése. 1885—1910. Kolozsvár, 1910. 345—349. p.

Bevezetés (terjedelmi adatok, szerkesztő)
Az évi jelentések rendszeres tartalma és „menete": A) összefoglalás, B) Részletezés,
C) Függelék. Fontosabb ügyiratok és emlékezetesebb határozatok szó szerinti köz-
lése. (Itt csak a C pontot repertorizálja)
I: 1. Tárgyi betűrend (címek, perszonália): év, lap.
M: a kötet végén elhelyezett név- és tárgymutatóban az index anyaga is szerepel.
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ERDÉLYI MÚZEUM [L] (Kolozsvár, 1856. III. 31—IX. 25.)
A Kolozsvári Közlöny, majd a Kolozsvári Magyar Futár melléklete.

163.
Az Erdélyi Múzeum (1856). (Repertórium.) = MÓZES Huba: Sajtó, kritika,
irodalom. Bukarest, 1983. 12—21. p.

T: az irodalmi-közművelődési hetilap teljes repertóriuma. 1—26. sz. 183 tétele.
C: részletes, névjel- és álnévfeloldó, címkiegészítő [ ]-ben
SZ:1. Időrendes
A szerzőnek az erdélyi irodalmi sajtó történetét bemutató tanulmányába beágyazott
repertórium.

ERDÉLYI MÚZEUM [II.] (Kolozsvár — Cluj 1874—1882, 1884—1917.
Üj f. 1930—47.)

164.
Az „Erdélyi Múzeum" tíz évfolyamának [1884—1893] tartalomjegyzéke. = Er-
délyi Múzeum, 11. köt. 1894. 1. füz. mell. 1—7. p.

Előszó nélküli anonim repertórium.
T: teljes (könyvism. is).
C: rövidített, a név jeleket nem oldja fel (kötet + kezdőlap)
SZ:1. Értekezések (szerzői betűrend)

a) időrend
2. Irodalmi Szemle (könyvismertetések)

1. Hazai, 2. Külföldi
a) az ismertetett művek betűrendjében

3. Különfélék (a 9. és 10. kötetben, ill. a kisebb rovatok összevont leírása)
M: nincs.
Az Erdélyi Múzeum Egylet által 1942-ben kiadott repertórium (167. t.) használatát
fölöslegessé teszi.

165.
„Erdélyi Múzeum". (Repertoriul materialelor ref eritoare la románi din colectia
anilor 1874—1898, ale acestei publicatii.) = Transilvania, 1899. 215—216. p.
/Din liteeratura stráiná./

A folyóirat románokra vonatkozó anyagának repertóriuma, 1874—1898 között.
SZ: kötetenkén ti időrendes címfelsorolás, közelebbi lelőhely közlése nélkül.

166.
Az Erdélyi Múzeum 1884—1917. évi folyamainak repertóriuma. [Összeáll, és]
bev. CS. SÁNDOR Imre. Bp. 1928. XXXVIII, 276 lev. Gépirat.

OSZK 631 350

(Bevezetés: az erdélyi tudományos társaságok, folyóiratok és e lap története; a re-
pertóriumról.)
T: teljes (?), számozatlan tételek.
C: rövidített: Szerző, cím, év, évf., kezdő lap; a névjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Szerzői betűrendes

a) időrend
2. Tárgyi rész

— címrendszós művek, pl. Ádámosi mennyezetfestésről;
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— tárgyi címszók, a szövegből kiemelve, permutálva, pl. Adó Egyenes -eink
reformja. 1909. XXVI. 260. „Orosz—magyar érintkezések az erdélyi feje-
delmek korában" — mind a négy kurzívált címszó alatt megtalálható.
Indokolás: „A hosszadalmas keresést így véltem elkerülhetni. A tárgyi
résznél általában a könnyű használhatóságra törekedtem." (XXVIII.)

Az időrendes részt (szerkezetet) így hárítja el:
„A cikkek időrendi sorakoztatását nem tartom szükségesnek, bárha ez is igen érde-
kes tanulmánynak volna az alapja. Erre a célra azonban az egyes évfolyamok köny-
nyen felhasználhatók, viszont a repertórium keretében aránytalanul sok tért fog-
lalna." (XXVIII. lev.)

167.
Az Erdélyi Múzeum név- és szakmutatója 1874—1917, 1930—1937. Összeáll. VA-
LENTINY Antal, ENTZ Géza. [Kiad. az] Erdélyi Múzeum Egyesület. Kolozs-
vár, 1942, (Minerva ny.) 186 p.

Előszó (Entz Gézától): a folyóirat sajtóbibliográfiai adatai, a repertórium kiadás-
története és szerkezete.
T: teljes, fejezetként újrakezdődő sorszámozással 2875 + 65 + 115 + 399 + 631 =

4067 tétel.
C: részletes, helyenként címkiegészítéssel, műfaj jelöléssel.

(A levelek nyelvét is jelzi.)
SZ: 1. ETO szakrend (10 főosztály, alosztályokkal)

a) cikkek
b) könyvismertetések (az ismertetett mű szerzője szerint)
Mindkettőn belül általában a szerzői betűrend, de az irodalmi és életrajzi
fejezetekben a tárgyalt személyek szerinti, a történelmi fejezetben az idő-
rend az elemi rendezőelv.

2. Nekrológ (időrendben)
3. Az Erdélyi Múzeum Egyesületre és folyóiratára vonatkozó közlemények

(8 alfejezetben, időrendi vagy betűrendi elrendezésben).
4. Képek (ETO szakrendi csoportokban)

a) betűrend
5. Oklevelek. Levelek (keltezésük időrendjében)
A fejezetek végén egyedi szakutalók találhatók.

M: 1. Névmutató: az összes szerző és perszonália, megkülönböztetés nélkül. A 2—5.
fejezetre vonatkozó tételszámokat viszont a címkezdő szók kezdőbetűivel
(N, E, K, O) különíti el.

2. Folyóiratok mutatója
3. Társulatok mutatója

Tartalomjegyzék. (A fejezetcímek francia nyelven is, akárcsak a repertóriumon belül.)
Az első decimális rendszerű repertórium.

168.
Az Erdélyi Múzeum repertóriuma 1938—1946. Összeáll. VÁCZY Leona. Kolozs-
vár, 1980. 44 lev. Gépirat. OSZK SH 406.898
Előszó
T: teljes, 538 tétel (folyamatos sorszámozással).

Képek nélkül.
C: részletes, helyenként címkiegészítéssel.
SZ: 1. ETO szakrendes fejezetek (magyar és francia címmel)

a) cikkek
b) könyvismertetések (az ismertetett mű szerzője szerint)

— mindkettőn belül betűrend.
M: 1. Névmutató: a szerző és a perszonália megkülönböztetése nélkül, tételszámra

hivatkozással.
Tartalomjegyzék (magyar és francia nyelven)
Első változata 1962-ben készült el.
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AZ ÉREM (Bp. 1922—1942. Űj f. 1955—)
Szünetelt: 1923, 1929—1933, 1935, 1937—1939, 1941, 1943—1954.

169.
Tartalomjegyzék az Érem 1—10. évfolyamaihoz. [1922—1942.] = Az Érem, 10.
évf. 1942. mell. 2 sztl. p.

Kérelem (a füzetek átszámozására, bekötésére)
T: éremtan, numizmatika. Teljes (?)
C: rövidített: cím, (szerző), évf., kezdőlap.
SZ:1. Tematikus (11 fejezet)

a) betűrendes
Anonim, ritka előfordulású repertórium.

170.
Az Érem 1—22. számainak tartalomjegyzéke. [11—18. évf.] (1955—1962.) Ösz-
szeáll. KUPA Mihály. = Az Érem, 18. évf. 1962. 22. sz. 3—16. (411—424.) p„

Előszó: a lapról és repertóriumáról.
Táblázat az 1955—1962 közötti számok év, évfolyam, szám és oldalszámainak össze-
függéséről.
T: teljes, az illusztrációk is.
C: szerző, cím, kezdőlap (mivel az 1—22. sz. folyamatos lapszámozású, ezért a folyó-

irat számát nem közli); névkiegészítéssel, álnévfeloldással.
SZ:1. Tematikus-műfaji (7 fejezet alosztásokkal)

a) betűrendes

171.
Az Érem 23—42. számainak tartalomjegyzéke. [19—23. évf.] (1963—1967.)
Összeáll. KUPA Mihály. = Az Érem, 23. évf. 1967. 41—42. sz. 466—478. p.

(Előszó)
Táblázat (a 23—42. sz. oldalszámozásáról)
T: teljes, az illusztrációk is.
C: részletes (névkiegészítéssel, álnévfeloldással), de csak a kezdőlapszámmal.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (8 fejezet; az utolsó az illusztrációk)

a) szerzői vagy cím betűrend

172.
Tartalomjegyzék 1968—1974. [4. köt. 24—31. évf.] Összeáll. LÁZÁR László.
= Az Érem, 31. évf. 1974. 2. sz. 44—48. p.

Bevezetésül ismerteti a folyóirat kötetei, évei, évfolyamai és számai közötti össze-
függést, annak összterjedelmét (oldalszámát), majd a szerkezetet.
T: teljes, de az illusztrációkat nem jelzi (eltérően a 2—3. kötet tartalomjegyzékétől).
C: részletes.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (6 fejezet alfejezetekkel)

a) betűrendes
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173.
Az Érem tartalomjegyzéke. 5. köt. [32—36. évf.] 1975—1980. Contents. Inhalt-
verzeichnis. Összeáll. KÁPLÁR László. = Az Érem, 36. évf. 1980. 2. sz. 41—
48. p.

174.
Az Érem tartalomjegyzéke. 6. köt. [37—41. évf.] 1981—1985. Contents. Inhalt-
verzeichnis. Összeáll. KÁPLÁR László. = Az Érem, 41. évf. 1985. 2. sz. 41—
48. p.

Mindkét repertórium azonos szerkezetű. Bevezetőül ismertetik a folyóirat és az ed-
digi repertóriumok főbb adatait.
T: teljes.
C: rövidített: szerző, cím (+ angol, német), év/sz: kezdőlap.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (7 fejezet alfejezetekkel)

a) betűrendes

ERGONÓMIA (Bp. 1967—)

175/a.
Tartalomjegyzék. Az Ergonómia 1967—1969. évi anyagairól.
[Bp. 1970. 4 sztl. p.]

Mell. az Ergonómia 1970. évi 1. számához.

Az önálló közlemények időrendi felsorolása rövidített leírással.

175/b.
Ergonómia. Annotációk 1969—1975. [Közread, a Budapest] Kohó- és Gépipar-
gazdasági, Szervezési, Számítástechnikai Intézet; KGM Ergonómiai Bizottsá-
ga. = Ergonómia, 8. évf. 1975. Különszám. 128 p.

Bevezető (Wintsche István, a KGM Ergonómiai Bizottságának elnöke)
A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének szerepe az ergonómia
terjesztésében.
T: szelektív, csak az önálló cikkek.
C: részletes (a tételek számozatlanok).
A: 5—15 soros indikatív annotációk (referátumok).
SZ: 1. Tematikus (pszichológia, fiziológia, szociológia, biztonságtechnika, munka-

helyszervezés)
a) időrendes

M: nincs.
A repertórium egésze négy nyelvű: magyar, angol, német orosz.

175/c.
Ergonómia. Az 1976—1980. számokban megjelent cikkek címei.
[Közread, a Budapest] Kohó- és Gépipari Szervezési és Számítástechnikai In-
tézet, KGM Ergonómiai Bizottsága. Bp. 1980. 28 p.

Az Ergonómia 1980. 4. számának melléklete.

Számonkénti tartalomjegyzék, a lapterjedelem közlése nélkül.
Angol, német, orosz nyelven is.
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ÉRTESÍTŐ A „KOLOZSVÁRI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSU-
LAT" SZAKÜLÉSÉRÖL (Kolozsvár, 1876—1878.)
Utóbb: ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ A KOLOZSVÁRI OR-
VOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉS AZ ERDÉLYI MÚZEUM
EGYLET TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK SZAKÜLÉSÉ-
RŐL . . . (Kolozsvár, 1879—1883.)
ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÜZEUM EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁ-
NYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL (Kolozsvár, 1884—1919. Üj f. 1922—1932.)

176.
Névjegyzék és tárgymutató a Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulat
1876-tól 1883-ig megjelent kiadványaihoz. (Értesítő 1876—1878, Orvos-Termé-
szettudományi Értesítő 1879—1883.) Összeáll. DADAY Jenő. Kiad. a Társulat.
Kolozsvár, 1884, (Stein ny.) 34 p.

Mell. az 1883-as évfolyamhoz.

Tájékoztató (a társulati élet szervezeti változása és a kiadványok címének összefüg-
gése; a repertóriumról; jelmagyarázat)
T: teljes
C: rövidített (csak a kezdőlapot közli), bár a cím után utal arra is, hogy melyik

kiadvány melyik szekciójában jelent meg a cikk.
SZ: 1. Szerzői névjegyzék

a) időrend
2. Tárgyjegyzék (tárgyszók, fiktív címek alatt, alosztásokkal)

a) Népszerű szak
b) Orvosi szak
c) Természettudományi szak
d) Vegyes

177. . " . ; • ' . '
Névjegyzék és tárgymutató az Erdélyi Múzeum Egylet Orvos-Természettudo-
mányi Szakosztályi Értesítő 1884—1893-ik évfolyamához. Összeáll. KOCH Fe-
renc. Kolozsvár, 1895, Ajtai ny. 69 p.

Az előzőhöz hasonló tartalmú és szerkezetű repertórium.
Harmadik szerkezeti egysége a Revue rovat.

ÉRTESÍTVÉNY A KECSKEMÉTI HELVÉT HITVALLÁSÚ FŐISKOLÁRÓL
— > A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS JOG AKADÉMIA ÉVKÖNYVE

ESEMÉNYNAPTÁR (Bp. 1963—)

178.
Az Eseménynaptár repertóriuma 1963—1972. (Összeáll. PELEJTEI Tibor. Mun-
katársak: BABINDÁK Katalin, BENKÖ Attiláné.) [Kiad. az] Országos Szé-
chényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp. 1973, Nép-
művelési Propaganda Iroda. 60 p. Soksz.

Tartalomjegyzék
Előszó: Az E-ról és repertóriumáról.
T: az 1963—1972 közötti évtized 40 rendes és 2 soronkívüli számának teljes anyaga,

a mellékletek is.
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C: részletes, analitikus: tárgyszó, az esemény napja, évszáma, évfordulója = év/szám,
lapszám (rovat).

SZ:1. Betűrendes rész (szótárkatalógus-szerű, az évfordulók nevének, általában
személynévnek a betűrendjében).

2. Könyvből filmsiker -f- Könyvek a tv műsorához (c. rovatok anyagának egye-
sített betűrendes feltárása). A rovatok anyaga az 1. részben is megtalálható.

179.
Az Eseménynaptár repertóriuma. (1971—1980.) Szakdolgozat. Összeáll. JUHÁSZ
Rozália. Nyíregyháza, 1982, Tanárképző Főiskola. 125 lev. Gépirat.

NytK Szd 180
Bevezetés
T: teljes, 480 tétel (tájékoztatás-bibliográfia, életrajzok)
C: részletes, a rejtett bibliográfiákat is jelzi.
SZ: 1. Tárgyszavas (személyek, események)

a) betűrend, ha többször előfordult: időrend
+ egyedi szakutalók

M: 1. Szerzői mutató (tanulmányírók nagybetű, bibliográfusok kisbetű)
2. Címmutató (sok jellegtelen címmel)
3. Foglalkozási mutató (államférfi — zongoratanár)

Érdekes, de nem hibátlan kísérlet.

AZ ESZTENDŐ (Bp. 1918—1919.)

180.
Az Esztendő. (1918—1919.) Szakdolgozat. Összeáll. SZÁLAI Magdolna. Bp. 1968,
ELTE Könyvtártudományi Tanszék. 91 lev. Gépirat.

Repertórium: 67—85. lev. KMK D 3284

A repertórium a dolgozat 8. fejezete.
T: irodalmi és kritikai folyóirat; teljes (?) — számozatlan tételek.
C: részletes [név- és címkiegészítéssel]
SZ: 1. Tematikus-műfaji (4 fő fejezet: I. Irodalom; II. Tanulmányok, cikkek; III.

Kritikák (a recenzensek neve alatt); IV. Publicisztika, vegyes)
a) szerzői betűrend

— időrend
M: nincs, pedig tárgy- és névmutató kellett volna!
Alacsony színvonalú repertórium, különösen szerkezetileg!

ESZTERGOM ÉS VIDÉKE (Esztergom, 1879. VI. 1 — 1944.)

181.
Esztergom és Vidéke. 1918. okt. 6. — 1919. máj. 18. Repertórium. Összeáll.
KULCSÁR Istvánná. Tatabánya, 1979, Megyei Könyvtár soksz. 123 p.
Előszó (a Tanácsköztársaság 60. évfordulójára készült)
A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság eseményei Esztergomban
és vidékén. (Kronológia-féle, tételszámra hivatkozva.)
Az „Esztergom és Vidéke" rövid életrajza
Útmutató a repertórium és a mutatók használatához
T: a napilap e korszakának teljességre törekvő repertóriuma, 792 tétel.
C: részletes, sok álnévfeloldással.
A: szükség szerint 1—2 mondat.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Egységes név- és tárgymutató (földrajzi és intézménynevekkel, jó tipográfiá-

val, szerzők és perszonália megkülönböztetésével)
Első változata szakdolgozat volt (Szombathely, 1978.).

116



ESZTERGOM ÉVLAPJAI — ANNALES STRIGONIENSIS
(Esztergom, 1925—1938. Űj f. 1960—)

182.
Esztergom Évlapjai. 1925—1938. [1—9. évf.] Szakdolgozat. Összeáll. KŐSZE-
GHY Lajosné. Bp. 1977, ELTE Könyvtártudományi Tanszék. 78 lev. 4 t.

Repertórium: 69—76. lev. KMK D 3713

Az 1—68. lev. az Évlapok tartalmi és formai elemzése.
T: az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat Közlönyének, évkönyv jel-

legű „időszaki folyóirat"-ának teljes repertóriuma: helytörténet, régészet — Esz-
tergom vm. (A tételek számozatlanok.)

C: rövidített.
SZ:1, Tárgyszavas-rovatonkénti (Életrajz, Értekezések, Krónika, Társulati ügyek,

Irodalom stb.)
a) betűrendes

M: nincs, szerzői-személyi kellett volna.
— > még: [MŰZEUMI PERIODIKUMOK „1945—1970"]

ESZTERGOMI NÉPSZAVA (Esztergom, 1918—1919.)

183.
Az Esztergomi Népszava repertóriuma. (1919. III. 21 — 1919. VIII. 1. (Szerk.
KOVÁCS Emil. [Közrem.] DÉVÉNYI Iván.) [Kiad. az] Esztergom, Városi
Könyvtár. Esztergom, 1969, (Tatabánya, Megyei Könyvtár Rota soksz.) 95 p.

Előszó (Szabó Imre, a Városi Tanács elnöke).
(Tájékoztató a repertórium használatához)
Tartalomjegyzék (tételszámra és lapszámra utaló)
T: a napilap fellelhető példányai forrásértékű anyagának teljességre törekvő fel-

tárása (831 tétel), az érdektelen közlemények, a tárcacikkek és hirdetések kivé-
telével, de a hírek is.

C: túl részletező: év, hó, nap, évf., szám, (rovatcím), de a lapszámot nem közli.
(Az év és évfolyam fölöslegesen ismétlődik.)

A: általában egymondatos, a címkiegészítő (a címet befejező) részek is a címleírás
után találhatók.

SZ: 1. Tematikus (I—XII. fejezet arab számos alfejezetekkel)
a) időrendi

M: nincs, földrajzi és személyi kellett volna.
Kéthasábos szedésű, elég halvány sokszorosítás.

AZ ESZTERGOMI TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET ÉRTESÍTŐJE
(Esztergom, 1891—1948.)

184.
Az Esztergomi Tanítóképző Intézet értesítőinek repertóriuma. Szakdolgozat.
Összeáll. TRESCSIK Erika. Esztergom, 1979, Tanítóképző Főiskola könyvtár
szakkollégium. 63 lev. Gépirat. ETK

Tartalomjegyzék
Bevezetés: az évfolyamok rövid leírása, módszertani kérdések.
T: teljességre törekvő, de több évfolyam feldolgozása hiányzik, mivel nem talál-

hatók az ÉTK „archív anyagai között". A hiányokat nem sorolja fel.
C: részletes.
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SZ:1. Tematikus
11 tizedes rendszerű fő fejezet, alfejezetekkel,

M: 1. Szerzői névmutató
2. Címmutató (?)

Ismertetése a bevezetés és a tartalomjegyzék alapján készült.

ETHNOGRAPHIA (Bp. 1890—)
Közben ETHNOGRAPHIA—NÉPÉLET c. is.

185.
Tartalommutató az „Ethnographia" 1—10. kötetéhez [1890—1899]. Név- és
tárgymutató az — — 1—10. kötetéhez. Könyvismertetések és bírálatok az —
— 1—10. köteteiben. Társulati ügyek. Képek és rajzok. = Ethnographia, 10.
évf. 1899. 6. sz. 427—492. p.

T: teljes.
C: rövidített (a szerzők névjelét, a névtelen művek szerzőit nem oldja fel, csak kez-

dőlapszámra hivatkozik).
SZ: 1. Tartalommutató (szerzői betűrendes rész, recenziók nélkül)

a) időrend
2. Név- és tárgymutató (a recenzensek, a perszonália és a földrajzi nevek mu-

tatója is)
a) időrend

3. Könyvismertetések és bírálatok (az ismertetett művek szerzői vagy a címek
: betűrendjében)
4. Társulati ügyek (tárgyi betűrendes)

a) időrend
5. Képek és rajzok (+ zenei mellékletek is) — tárgyi és földrajzi betűrendben.

Mindegyik szerkezeti egység az eredeti folyóirat kötet- és kezdőlapszámára hivat-
kozik.

186.
Mutató az Ethnographia—Népélet, a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata 1—
50. [1890—1939.] évfolyamához. A Magyar Néprajzi Társaság megbízásából
összeáll. SZENDREY Zsigmond. Bp. 1942, Kertész ny. Karcag. 74 p.

Előszó (10 sorban a repertóriumról)
T: tudományos szempontból válogató, de de a könyvismertetéseket is felveszi.
C: rövidített (csak az évfolyamokat és a kezdő lapszámokat tünteti fel), de az 1. r.

az álneveket feloldja.
SZ: 1. Szerzők és cikkek (betűrendben, a végén a névtelen cikkek)

a) időrend
(I:) 2. Szó- és tárgymutató (a *-os szavak és számok tárgyi néprajzi adatokat jelöl-

nek, a többiek folklorisztikaiak)
3. Képek és rajzok (szoros időrendben)

A cikkek földrajzi mutatózását mellőzte, arra hivatkozva, hogy azt „mindenki köny-
nyen összeállíthatja magának az első és harmadik fejezet cikk- és képcímeiből..._"
Az 1. és 3. rész kéthasábos, a 2. rész háromhasábos szedésű, jól tipografizált mutató.

187.
Az Ethnographia 1940—1969. (51—80.) évfolyamának szerzőmutatója. Szerk.
TÁTRAI Zsuzsanna. Bp. — Szolnok, 1970, MTA Néprajzi Kutatócsoport, Dam-
janich János Múzeum (Szolnok) soksz. [10], 173 p.

/Dokumentatio Ethnographica 1. évf. 1. sz./
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(Szerkesztői előszó az új sorozatról)
(Előszó a repertóriumhoz: mintája az 1—50. évf.-ról készült Szendrey-féle mutató,
annak folytatása, ill. ideiglenes jellegű előmunkálata. Gyűjtőkör, szerkesztési elvek.
Német nyelven is.)
Évfolyammutató (a megjelenés éve és az évf. konkordanciája)
T: teljes, a híreket és testületi közleményeket is felveszi.
C: részletes: a névjelek feloldására törekvő, teljes lapszámközléssel, az ismertetett

művek bő leírásával. Az évf. helyett az évre utal. Az orosz nyelvű műveket cirill
betűvel írja le.

SZ: 1. Szerzői betűrend
a) időrend

Az egységes időrendbe iktatja be a könyvismertetéseket is; az önálló cik-
keket a cím aláhúzásával különíti el az „ism." rövidítéssel bevezetett re-
cenzióktól.

A végén: Névtelen cikkek és Társasági ügyek — időrendben. Az összefüggő cikkekre
„vö." utalással és a cím rövid leírásával utal (tételszámozás híján), zárójelben.

188.
Mutató az Ethnographia — a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata — 1940—
1969. (51—80.) évfolyamához. Összeáll. TÁTRAI Zsuzsanna. Bp. 1982, Akad. K.
374 p.

Tartalom
Bevezetés és eligazító a mutató használatához
Évfolyammutató (az évfolyamok és évek konkordanciája)
Az Ethnographia szerkesztői, szerkesztő bizottságai 1940—1969
Rövidítésjegyzék
T: teljes, a hírek is, de az ábrák, képek, térképek nem!
C: részletes, a névjelek feloldásával, az évre és a teljes lapszámra hivatkozással.
SZ:1. Szerzői betűrend

I. önálló művek a) Szerzők és közlemények (recenziók és róla szóló iro-
dalom is!)

b) Névtelen közlemények
c) A Magyar Népr. Társ. ügyei

— időrend
II. Ismertetett művek a/c

— szerzői betűrend
időrend

(I:) III. Egyesített tárgy-, fogalom-, személynév- és földrajzi mutató
Analitikus, kombinált mutató: tárgyi fogalmak további tárgyi és föld-
rajzi alosztásával, s a földrajziak is tárgyi összefüggésben szerepelnek.

Érdekes módszertani megoldásokat alkalmazó tartalmas repertórium és analitikus
index.
Az előző munkát fölöslegessé teszi.

ÉVFORDULÓK (1973— Bp. 1972—)

189.
Az „Évfordulók" eddig megjelent köteteinek név- és tárgymutatója. = Évfor-
dulók 1986. (Összeáll. GÁRDOS Miklós.) Bp. 1985. 351—358. p.

Kötet- és kezdőlapra hivatkozó egyesített név- és tárgymutató, amely minden újabb
kötetben kumulálva megismétlődik.
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ÉVKÖNYV [Izraelita Magyar Irodalmi Társulat.]
(Bp. 1895—1943, 1948. Szünetelt: 1919—1928, 1944—1947.)
Utóbb (1970—): MAGYAR IZRAELITÁK ORSZÁGOS KÉPVISELETÉNEK

ÉVKÖNYVE
190.
Mutató az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat huszonöt Évkönyvéhez. (1895—
1918, 1929.) Összeáll. F(RIEDMANN) D(énes). = Évkönyv, 26. 1930. 349—386. p.

(Rövid előszó.)
T: teljes. 617 számozott tétel + Függelék.
C: részletes (1. r.).
SZ:1. „Irodalmi művek jegyzéke" (szerzői betűrendes rész az önálló cikkekről)

a) időrend
(I:) 2. Függelék: Társulati közlemények tematikus és

a) időrendes mutatója (csak évre és lapszámra hivatkozik).

191.
Mutató az IMIT és a MIOK huszonegy évkönyvéhez. (1931—1980.) (Összeáll.)
SZÉCSI József. = Magyar Izraeliták Országos Képviseletének Évkönyve
1981/82. Bp. 1982. 548—572. p.

Előszó
T: teljes.
C: részletes: Szerző: cím, év lap (ok).
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend

[EZERKILENCSZÁZHUSZONNYOLC] 1928. (Bp. 1928.)

192. .
[Ezerkilencszázhuszonnyolc.] 1928. [Repertórium.] (Összeáll. PÁLMAI Sándorné.
[Bp. é.n. MSZMP KB Párttörténeti Intézet.] 3 lev. Gépirat.

PIK K. k. 0384

Sajtóbibliográfia + címlapfakszimile
T: teljes, a szépirodalmi folyóirat mindkét számáról.
C+A: részletes, rovatos, névkiegészítéssel, egymondatos annotációkkal [ ]-ben.
SZ: 1. Tematikus-műfaji

a) betűrend
M: nincs.

EZÜSTKOR (Bp. 1943.)

193.
Ezüstkor 1943. [Repertórium.] Összeáll. VIDA Sándor. [Bp. é.n., MSZMP KB
Párttörténeti Intézet.] 6 lev. Gépirat. PIK K.k. 0389

Bevezetés és sajtóbibliográfiai leírás nélkül.
T: teljes, illusztrációk is — 81 tétel. Irodalom, irodalomtörténet.
C+A: részletes, rovatos rendszerű, a cím utáni egymondatos címkiegészítéssel [ ]-ben
SZ: 1. Tematikus-műfaji

a) betűrendes
M: 1. Szerzői

2. Névmutató (perszonália)
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FAIPAR (Bp. 1951—)

194.
Faipar. Tárgymutató. (1951—1958.) Bp. é.n. Révai ny. 6 p.

BMEK F 2141

A Faipar olvasóihoz (Szerk.)
T: teljes (?)
C: rövidített: szerző, cím, év, évf., szám, kezdőlap
SZ:1. Szisztematikus (20 tárgykör)

a) időrend
Kötetünk előző kiadásában kérdéses létezésűként szerepelt.
Az alábbi 25 éves repertórium fölöslegessé tette.

195.
A Faipar huszonöt éve. A „Faipar" c. műszaki folyóiratban 1951—[19]75. évek-
ben megjelent tudományos, műszaki és gazdasági tárgyú cikkek rendezett gyűj-
teménye. [Repertórium.] Összeáll. PETRI László. [Kiad. a] Faipari Tudományos
Egyesület, a Faipar szerkesztőbiz. Bp. [1977], MTESZ soksz. 225 p.

Hol olvastam a Faiparban?
Útmutató: a rep. szerkezete a Lehky-féle (Bratislava) nemzetközi tudományos doku-
mentációs rendszer módosított változata.
T: szelektív, csak az, ami a dokumentációs rendszerbe besorolható volt.
C: rövid, rovatos: Cím, szerző, év/szám, kezdőlap.

A fordítót hol a címben, hol a szerző alatt tünteti föl zárójelben.
SZ: 1. Szisztematikus (Lehky-féle szakrendszer)

(tizedes rendszerű 0—97 fejezet, 10 főosztályban)
a) időrend

A szaktudomány rendszertanához igazodó rendszerezés jó példája.

FALVAK NÉPE (Cluj 1945—1951.)
Utóbb FALVAK DOLGOZÓ NÉPE (Bucuresti 1952. júl. 15—)

196.
A Falvak Népe — Falvak Dolgozó Népe néprajzi bibliográfiája 1945—1980.
Összeáll. CSEKE Péter. = Népismereti dolgozatok 1981. Bukarest, 1981, Kri-
terion. 219—264. p.

(Rövid bevezető a hetilapról és repertóriumáról.)
T: szelektív, de recenziók is: 939 tétel.
C: részletes, név jel- és álnévfeloldással. A recenziók a recenzes neve alatt.
A: jel után rövid címkiegészítő: egy adat, földrajzi v. személynév + fényké-

pek, rajzok, térképek és táblázatok száma.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (I—XX. fejezet, abc alfejezetekkel)

a) szerzői v. címbetűrend
— időrend

Fejezetvégi egyedi szakutalókkal.
M: 1. Helységnévmutató (magyar—román -4- megye megnevezése)

2. Névmutató (szerzők és perszonália)
az álnevek, névjelek feloldásával.

Alapos, korrekt és precíz munka, kisebb módszertani hibákkal.
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FEJÉR MEGYEI HÍRLAP (Székesfehérvár, 1953—)

197.
A TIT Fejér megyei szervezetének története a Fejér Megyei Hírlap tükrében.
1953—1978. Válogatott bibliográfia. (Összeáll. SAROK Éva, TAVASZI Ágnes.)
= 25 év az ismeretterjesztés szolgálatában. A TIT Fejér megyei szervezetének
története. Jubileumi kiadvány. (Szerk. ÉLŰ Zoltán.) Székesfehérvár, 1979. 96—
130. p.

T: szelektív, számozatlan tételek a megyei napilapból.
C: részletes: szerző, cím, év, hó, nap, pagina (!)
A: általában egymondatos a C. végén ( )-ben.
SZ:1. Szakrendi-topográfiai

a) időrendi
M: nincs.
Precíz, jó módszerű repertórium.

FEJÉR MEGYEI KÖNYVTÁROS
— > 1. sz. Függelék

FELSÖ-BÁCSKA (Jánoshalma, 1923—1944.)
Előbb (1921—1923): JÁNOSHALMAI ŰJSÁG

198.
A Felső-Bácska repertóriuma 1923—1924. Kiég. államvizsga dolgozat. Összeáll.
SZÉNÁSINÉ HARTON Edit. Nyíregyháza, 1980, Tanárképző Főiskola. 82, XIV
lev. Gépirat. NyTK Szd/104

Bevezetés
Sajtóbibliográfiai leírás
T: a politikai hetilap szelektív (helytörténet, szépirodalom, hírek) feldolgozása:

694 tétel.
C: részletes, ritkán névjelfeloldással.
A: rendszeres címkiegészítő megjegyzések.
SZ:1. Időrend (rovatos szerkezetben, jó tördeléssel)
M: 1. Egyesített mutató (szerzők, személyek — működési terület, foglalkozás —

tárgyszavak, földrajzi nevek — a két utóbbi kombináltan is. Jól sikerült
mutató.

Eseménynaptár: kísérlet az anyag időrendi tömörítésére, tételszámra utalással. Meg
bővebb is lehetett volna, átvéve a repertórium [ ]-ben közölt híranyagát is! így csak
megismétli a „fontosabb" események időrendi leírását. Valóban inkább kísérlet, mu-
tatvány, mint teljes eseménynaptár. A repertórium, az anyag további kísérletezésre
alkalmas.

FELSŐOKTATÁSI SZEMLE (Bp. 1952—)

199.
Felsőoktatási Szemle repertóriuma. Tízéves betűrendes és szakmutató (1952—
1961). Összeáll. MÖRA László, VÉGH Ferenc. ([Kiad. a] Bp. Műszaki Egyetem
Központi Könyvtára.) Bp. 1965, Tankönyvkiadó. 187 p. (Felsőokt. Jegyzeteli.
soksz.)

Előszó (Héberger Károly)
Bevezetés
T: teljes.
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C: részletes (név- és címkiegészítéssel, műfaj jelöléssel).
A: szükség szerint, rövid, indikativ.
SZ:1. Szakrendi (I—V. fő szakcsoport, 17 tizedes rendszerű alcsoporttal)

a) időrendi (kivéve a perszonália és a könyvismertetés fejezeteket)
2. Betűrendes (szerzői és címrendszós rész, teljes címleírással ismétli az 1. részt)

a) időrendi
M: 1. Szakrendi séma

2. Tárgymutató a szakrendhez
(Mindkettő a szakrendi rész előtt.)

Tartalomjegyzék

200.
A Felsőoktatási Szemle repertóriuma, 2. Tízéves betűrendes és szakmutató
(1962—1971). (Összeáll. HÉBERGER Károly, VÉGH Ferenc.) [Kiad. a] Bp. Mű-
szaki Egyetem Központi Könyvtára. Bp. 1973, Tankönyvkiadó. 300 p. (Dabasi
ny. soksz.)

Előszó (Perényi Imre, a BME rektora)
Bevezetés (szerkezet, címleírás)
T: teljes (kisebb állandó rovatok is, a rovatcím alatt összevontan).
C: részletes (név- és címkiegészítéssel).
A: szükség, szerint [ ]-ben, + az ábrák, táblázatok és bibliográfiai tételek számá-

nak közlésével.
SZ: 1. Szakrendi rész (I—V. fő szakcsoport, ezen belül 17 tizedes rendszerű alcso-

port — 3—4 számjegyes bontással).
a) időrend (kivéve a perszonália és a könyvismertetés fejezeteket)

2. Betűrendes szerzői és címmutató (teljes címleírással ismétli az 1. részt)
M: 1. Szakrendi séma

2. Tárgymutató a szakrendhez (szakcsoport- és oldalszámra utalással)
(Mindkettő a szakrendi rész előtt.)

Tartalomjegyzék
Rugalmasan szerkesztett és tartalmasán annotált munka (különösen a szakrendi rész.)

201.
A Felsőoktatási Szemle repertóriuma. 3. Tízéves betűrendes és szakmutató.
(1972—1981.) Összeáll. HÉBERGER Károly, VÉGH Ferenc. [Kiad. a] Bp. Mű-
szaki Egyetem Központi Könyvtára. Bp. 1983, Tankönyvkiadó. 315 p. (Dabasi
ny. soksz.)

Előszó (Polinszky Károly rektor)
Bevezetés (a repertóriumról)
A FSz szerkesztőbizottsága 1972—1981.
T: teljes, könyvism. is.
C: részletes, névkiegészítéssel, az ismertetett művek részletes adataival, a rejtett

bibliográfiák jelzésével.
A: szükség szerint egymondatos [ ]-ben + műfaj-jelölések.
SZ: 1. Szakrendi rész (az előzőhöz hasonló bontásban)

a) időrend
2. Betűrendes szerzői és címmutató (az 1. rész ismétlése)

a) időrend
M: 1. A szakrend felépítése

2. Tárgymutató a szakrendhez
Mindkettő a szakrendi rész előtt.

Tartalomjegyzék
Az előzményekhez hasonló igényes munka, sőt azok módszerét tovább is fejleszti.
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FIGYELŐ [I.] (Irodalomtörténeti közlöny. Bp. 1876—1889.)

202.
A „Figyelő"-ről [ + az 1—20. kötet — 1876—1886 — repertóriuma].
Összeáll. NÁMÉNYI T. Lajos. I—XIX. p.

Mell. a Figyelő 1886. évi 20. (vagy 21.) kötetéhez.

A repertórium beékelődik a lap történetét és irodalomtörténeti értékelését adó ta-
nulmány közepébe. Terjedelme: V—XV. p.
T: teljes (?), recenziók és bibliográfiák is.
C: rövidített: szerző, cím + kötet, kezdőlap. A névjeleket, anonimákat nem oldja fel.
SZ: 1. Műfaji-rovatonkénti (I—III. fejezet, további tematikus-műfaji alosztásokkal)

a) szerzői vagy perszonália szerinti betűrend
— időrend

FIGYELŐ [II.]
— > NYUGAT

FILMKULTÚRA (Bp. 1960—)

203.
Filmkultúra. Filmelméleti és filmművészeti szemle 1—20. szám. [1960—1963.
Repertórium.] = Filmkultúra, 1964. (mára—ápr.) 23. sz. 129—139. p.

T: teljes (hírek is).
C: rövidített (szerző, cím, év, szám).
SZ: 1. Rovatok szerinti (Vezércikkek, Elvek és elméletek, Könyvszemle, Hírek).

a) betűrendes
M: nincs.

FILMVILÁG (Bp. 1958—)

204.
A Filmvilág c. folyóirat 1983-as évfolyamának repertóriuma. Szakdolgozat.
Összeáll. LUKÁCS Gabriella. Nyíregyháza, 1985, Tanárképző Főiskola. V, 116
lev. Gépirat. NyTK Szd 237

Bevezetés: a) a folyóiratról, b) a repertóriumról.
T: teljes: cikkek 258 tétel, képek K 1—487 tétel.
C: részletes: Szerző, cím, évf. sz. (év!) pagina.
SZ:1. Tematikus-műfaji

a) időrend
M: 1. Egyesített név- és címmutató

(igen kevés tárgyszóval)
Felhasznált irodalom
KISS Enikőnek az 1975-ös év anyagát feltáró debreceni tanítóképzős szakdolgozata
(1976) nem került kézbe.

FILOLÓGIÁI KÖZLÖNY
— > EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY
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FIZIKAI SZEMLE (Bp. 1950/51—)
Előzmény: MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK (Bp. 1892—1943.)

205.
A Fizikai Szemle 20 éves tartalomjegyzéke. [1950/51—1970.] = Fizikai Szemle,
20. évf. 1970. 12. sz. 373—384. p. + a hátsó borító két oldala.

Anonim és előszó nélküli munka.
T: teljes.
C: rövidített: szerző, cím, évf. szám, kezdőlap.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (kb. 30 fejezet)

a) szerzői betűrend
— időrend

M: nincs.
Előzménye: az 1—10. évf. egyesített tartalomjegyzéke (= Fizikai Szemle, 1960. 12. sz.
381—383. p.) hasonló felépítésű.

206.
A Fizikai Szemle harminc évfolyamának tartalomjegyzéke. 1950—1980. = Fi-
zikai Szemle, 30. évf. 1980. 12. sz. 476—497. p.

Ez is anonim és előszó nélküli munka.
T: teljes. (?) Egyes rovatok összevontan, globálisan.
C: rövidített.
SZ: 1. Tematikus-műfaji

a) betűrend (szerzők, perszonália, cím)
— időrend

M: nincs.
Előzményeit fölöslegessé teszi.
— > még: MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI LAPOK

FÓLIA ARCHEOLOGICA
— > [MÚZEUMI PERIODIKUMOK „1945/1970"]

FÓLIA SABÁRIENSIA
— > VASI SZEMLE

FORRADALOM
— > MUNKASOK ÚJSÁGA

FORRÁS [I.] (Nyíregyháza, 1933—1934.)

207.
A nyíregyházi Forrás. Egy folyóirat története és repertóriuma. (Szakdolgozat.
Debrecen, Tanítóképző Intézet.) Összeáll. BICZÁK Péter. Debrecen, 1974. 42
lev. Illusztr. Gépirat. DTK 2067/szd.

Előszó (Cél: a lap kritikai értékelése és repertorizálása.)
Korkép: kulturális és sajtóviszonyok országos és helyi vonatkozásban.
A Forrás létrejöttének körülményei és története
A Forrás értékelése
A Forrás repertóriuma (28—35. p.)
T: teljes, 52 számozott tétel.
C: részletes, de címkiegészítés nincs.
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SZ: 1. Időrend (számról-számra, lapról-lapra haladó)
M: 1. Névmutató (szerzők + perszonália, a tételszámok aláhúzásával elkülönítve)

2. Műfajok mutatója
Mellékletek:

1. Kigyúl a fény a kisvárosban. (A nyíregyházi rádió ismertetése a lapról.)
2. Fotók az írások c. antológiáról
3. Fotók a Forrásról

Irodalomjegyzék (11 tétel)
Tartalomjegyzék

FORRÁS [II] (Kecskemét)
— > KISKUNSÁG

FORRÁS [III.] (Tatabánya)
— > ŰJ FORRÁS

FORUM (Bp. 1946—1950.)

208.
Forum. 1946. szeptember — 1950. augusztus. Repertórium. (Összeáll. TÖRÖK
Lajosné.) Kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár. Debrecen, 1986. 104, [1] p.
Soksz. .

Bevezető a kötet használatába
A F. könyvészeti leírása
T: az irodalmi, társadalomtudományi és kritikai folyóirat teljes, 901 tételes reper-

tóriuma.
C: részletes, rovatos rendszerű: szerző, cím, [műfaj], fordító (szépirodalom), év, sz.,

t e l j e s l a p . . . • : • • .
A: ritkán tárgyi megjegyzések [ ]-ben.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetésével)

A betűjeleket csak itt és a valódi névnél oldja föl.
Folyóiratnevek, testületi nevek is találhatók ritkán.

Tartalomjegyzék
Tárgymutató híján tematikus visszakeresésre nem alkalmas. Szakdolgozati előzmé-
nye (1983) tárgyi és földrajzi mutatót is tartalmazott. Egyetlen módszertani erénye,
hogy a folytatásos cikkeket az első tétel alatt írja le, s ezzel a szoros időrendet meg
is töri.
A folyóirat filológiailag precízebb és tárgyi-műfaji-földrajzi megközelítésre is al-
kalmas repertóriumot érdemelt volna.

FOTÓ (Bp. 1954—)

209.
A Fotó címgyűjteménye 1954—1978. (Összeáll. GYŐRI Lajos.) (Bp. 1978, Lap-
kiadó Váll., Révai ny.) 24 p.

A folyóirat 1978. évi 25. évfolyamának melléklete.
Bevezetés (a lap 25 évf.-áról, a „címgyűjteményről")
Témacsoportok (tartalomjegyzéke)
T: válogató; hiányoznak a vezércikkek (!), rövid hírek, pályázatok, olvasói levelek.

Egyes fotókat nem tár fel, ill. csak az ennek szentelt fejezetben (egy-egy kép
története, elemzése), fotóművészek nevéhez, munkásságához kapcsolódva.

C: rövidített: cím, szerző, év, szám, kezdőlap. A társszerzőket néha rövidíti vagy
elhagyja, az eredeti címeket átalakítja, ha nem elég informatívak, s kerek záró-
jelben közli „az eredeti cím előtt, után vagy helyett."
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SZ: 1. Tematikus-műfaji (7 fejezet)
kb. 100 alcsoport
a) időrend vagy betűrend (szerzők) vagy íöldrajzi (külföldi képek Magyar-

országon, külföldi országok fotómozgalma)
M: nincs.
A repertórium szerkezete igen jól sikerült, rugalmas.
Leírásai azonban gyakran szabadosak, rövidek. Az analitikus feltárást (fotók tár-
gyai, személyek) nem oldja meg, tehát nem tekinthető képrepertóriumnak.

FÖLD ÉS EMBER. (Bp. 1921—1930.)

210.
A Föld és Ember repertóriuma 1921—1930. Kiegészítő államvizsga dolgozat,
összeáll. IHAR Mária. Nyíregyháza, 1980, Bessenyei György Tanárképző Fő-
iskola. 98 lev. Gépirat. NyTK Szd/89

Bibliográfiai adatok
A repertórium használatáról
T: a földrajzi folyóirat teljes repertóriuma, tételszámozás nélkül.
C+A: részletes, álnévfeloldással, de csak a kezdő lapszámmal: évf. (azonos a tárgy-

év utolsó számával): kezdőlap. Szerző: cím, annotáció (szükség szerint) —
eleinte bővebb, később szűkül és el is marad. Az ábrákat, térképeket, fotókat
vagy az A-ban említi vagy önállóan írja le.

SZ: 1. Időrend (élőfejes: év, évf. sz.)
I: 1. Egyesített betűrendes mutató (név-, tárgy, testületi és földrajzi név, a tár-

gyiak földrajzi alosztásokkal). Tárgyszavazási módszere nem szerencsés:
egyszer mechanikusan a címet követi, máskor hosszú „címmondatokat"
alkot. Néhány recenzált mű címét aláhúzással veszi fel. Az egységek az
évfolyamra és a kezdőlapra hivatkoznak. PL: Boly 5:83. — Az évszámot
kiküszöbölő indexelési módszere érdekes. Ilyen tömör hivatkozást azonban
csak az évszám utolsó jegyének az évfolyammal való egybeesése esetén
lehet csinálni, továbbá akkor, ha az éven belül folyamatos a lapszámozás.

A maga műfajában sikeres repertóriumot a tárgyszavazás átdolgozása után valóban
érdemes lenne kiadni, amint azt a konzulens is javasolta.

FÖLDMÉRÉSTANI KÖZLEMÉNYEK
— > GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA (Bp. 1958—1967.)
utóbb: FÖLDRAJZTANÍTÁS (1968—)

211.
A Földrajztanítás tizenöt évfolyamának bibliográfiája. [1958—1972.] = Föld-
rajztanítás, 16. évf. 1973. 3. sz. 72—91. p.

(Előszó): cél: „az eltelt időszak legfontosabb cikkeit a leghasználhatóbb csoportosí-
tásban és időrendi sorrendben adjuk közre, biztosítva ezzel az adott tematikában
megjelent írások könnyen áttekinthetőségét és felhasználását." További szerkesztési
kérdések.
T: válogató, de a könyvszemle rovatot is közli.
C: rövidített: cím, (szerző), + év/szám.
SZ:1. Tematikus-műfaji (12 fejezet)

a) időrend
M: nincs, szerzői kellett volna.
Kissé egyoldalú és túlságosan leegyszerűsített (túl rövid címleírású), kezdetleges, ano-
nim repertórium.
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FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1952—)

212.
A Földrajzi Értesítőben 1952—1966 között megjelent cikkek bibliográfiája.
Összeáll. LOVÁSZ György, MARTON Gergely. = Földrajzi Értesítő, 16. évf.
1967. 4. sz. 481—515. p.

Klny is.

Bevezető (angolul is)
T: válogató (465 számozott tétel), de teljességre törekszik az értekezések, kutatási

beszámolók, disszertációk és viták felvételében.
C: részletes (címfordítással jelzi a rezümék nyelvét, analizálja a cikkekben lévő áb-

rákat, képeket, térképeket, rejtett bibliográfiákat).
SZ: 1. Szakrendi (az anyaghoz igazodó, 3 fokozatú tagoltsággal)

a) logikai, időrendi (változóan)
M: 1. Névmutató (szerzők, perszonália)

2. Földrajzi mutató
Tartalomjegyzék (angolul is)

213.
A Földrajzi Értesítőben 1952—1976 között megjelent cikkek bibliográfiája.
Összeáll. SIMONFAI Lászlóné, LERNER János. = Földrajzi Értesítő, 27. évf.
1978. 1. sz. 81—167. p.

Előszó (magyar—angol)
Tartalomjegyzék (magyar—angol)
T: teljes, 1461 számozott tétel.
C: részletes (analizálja a cikkekben lévő ábrákat, táblákat, térképeket, bibliográ-

fiát; betűjelekkel jelzi az idegen nyelvű rezüméket).
A: helyén angol ny. címfordítás.
SZ: 1. Szakrendi (a korábbi rep. szerkezetét követi)

a) időrend
— szerzői betűrend

M: 1. Hely- és névmutató (a recenzált művek szerzőiről)
2. Szerzői index

Alapos, jól szerkesztett kéthasábos repertórium, amely az előző használatát fölös-
legessé teszi. Folytatása (1977—1989) számítógépes feldolgozással készül.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1873—1948. Űj f. 1953—)

214.
Földrajzi Közlemények. Az 1—15. kötet (1873—1887) név- és tárgymutatója.
Összeáll. THIRRING Gusztáv. [Kiad. a Magyar Földrajzi Társaság.] Bp. 1888,
Fanda J. ny. 26 p.

Az 1888. évi 16. köt. melléklete.
(Tájékoztató — 2 mondatban, a címlap hátulján.)
T: a nagyobb cikkek teljes, a kisebb közlemények válogatott közlése.
C: rövidített, ill. egyenetlen. (A szerzőt a cím után közli zárójelben, hol teljes, hol

rövid névalakkal.) Adatai cím, (szerző), kötet (I—XV.) és teljes lapszám (mind-
két szerkezeti egységben).

SZ: I. Tárgymutató
A) Általános földrajz

1—10. további tematikai alosztással
a) logikai és időrendi
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B) Részletes leíró földrajz
I. Magyarország
1—10. általános és földrajzi tájak szerinti fejezet

II—VII. Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália és Oczeánia, Sarkvidék
(országok és tájak szerinti további bontásban)

II. Névmutató (szerzői betűrendes rész)
a) sajátos logikai rendben

III. Könyvismertetések
az eredeti szerzők vagy címek betűrendjében.

215.
Földrajzi Közlemények. A 16—24. kötet tárgymutatója. (188—1896.) Bp. 1897,
(Fritz Á. ny.) 35 p.

Az 1896. évi 24. köt. melléklete.

Anonim, előszó és tartalomjegyzék nélküli munka.
T: teljes (?)
C: rövidített: 1. r.: cím, (szerző), kötet + kezdőlap. 2. r.: csak cím és lelőhely. Név-

mutató: szerző, cím, kötet -f- kezdőlap. Rovatos rendszerű.
SZ:1. Cikkek

I. Magyarország .
1—8. tematikus fejezet

a) címbetűrend
II. Általános rész (ált. egyetemes földrajz)

1—11. tematikus fejezet
a) címbetűrend

2. Rövid közlemények
— Földrészenként és országonként

a) címbetűrend
— Életrajzok (a tárgyalt személyek betűrendjében)
— Földrajzi társaságok, kongresszusok és kiálliítások
— A Magyar Földrajzi Társ. évi jelentései
— Táblák

a) mindhárom időrendben
3. Névmutató (szerzői betűrendes rész)

a) időrendi
4. Képek és térképek ismertetése (az ismertetett művek szerzőinek vagy cí-

meinek betűrendjében)
Ritka előfordulású repertórium.

216.
A Földrajzi Közleményekben 1953—1966 folyamán megjelent cikkek bibliográ-
fiája, (öszeáll. LOVÁSZ György, MIKLÓS Gyula.) = Földrajzi Közlemények,
15. évf. 1967. 1. sz. 75—96. p.

Klny. is.
T: válogató, 329 számozott tétel.
C: részletes (ábra, kép, táblázat, térkép is).
A: a rezümé nyelvének jelzése, -f- angol vagy német címfordítás.
SZ: 1. Szerzői betűrendes

a) időrend
A társszerzős cikkeket a 2—3. szerző neve alá is besorolja rövid címleírással
(cím nélkül, de lelőhellyel), tételszámmal ellátva.

M: 1. „Szakmai" (szakrendi, 8 fejezetbe sorolva)
2. „Területi" (földrajzi)
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217.
A Földrajzi Közleményekben 1953—1982 folyamán megjelent cikkek bibliográ-
fiája. Összeáll. MIKLÓS Gyula, TÁNCZOS Sándorné. = Földrajzi Közlemé-
nyek, 32. évf. 1984. 1. sz. 27—75. p.

Angol címmel is.

(Bevezetés: magyar—angol)
T: válogató — „fontosabb" közlemények — 698 tétel.
C: részletes (ábra, táblázat, térkép is).
A: angol ny. címfordítás
SZ: 1. Betűrendes címjegyzék

a) időrend
M: 1. „Szakmai" (szakrendi, 8 fejezet + tételszám)

A személyi kérdések, kongresszusok, testületek, bibliográfiák rejtve marad-
nak az „Egyéb — Miscellania" fejezeten belül.

2. „Területi" (földrajzi tagolásban)
a) ált. regionális tanulmányok
b) Magyarország általában és részei
c) A Föld általában és részei (Európa, Ázsia stb.)

Az előzővel teljesen azonos rendszerű, azt feleslegessé tevő repertórium.
Folytatása (1983—1989) számítógépes feldolgozással készül.

FÖLDTANI KÖZLÖNY (Pest—Bp. 1871/72—)
1879-től cím és szöveg németül is: GEOLOGISCHE MITTHEILUNGEN
Előzmény: MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT MUNKÁLATAI
(1856—1870.)

218.
Mutató a Földtani Közlöny 13—30. [1883—1900] köteteihez, összeáll. CHOLNO-
KY Jenő. [Kiad. a] Magyarhoni Földtani Társulat. Bp. 1903, Franklin ny. 256 p.

A cím és a fejezetcímek német nyelven is.

Előszó nincs.
T: teljes (?)
C: rövidített: szerző vezetékneve + keresztnevének kezdőbetűje, cím, kötet, kezdő-

lap (+ a német szöveg kezdőlapja zárójelben).
SZ:1. Közlemények címjegyzéke (szerzői betűrendes rész)

a) időrend
I: 1. Helymutató

2. Tárgymutató
3. Ásvány- és kőzetmutató
4. Paleontológiái mutató
Mind a négy index a kötetszámra és a kezdőlapra (+ a német szöveg kezdő-
lapjára) hivatkozik.

Előzményének 1—5. kötetét (1856—1870) s a folyóirat 1—12. évfolyamát (1871—1882)
HALAVÁTS Gyula A Magyarhoni Földtani Társulat 1852—1882. évi összes kiadvá-
nyainak betűsoros tartalommutatója (Bp. 1884) c. testületi bibliográfiája dolgozta fel.
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219.
Földtani Közlöny. A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata. Register kötet.
1901—1960. (Összeáll. BODA Jenő, KASZAP András, LENGYEL Endre. Szerk.
VÉGH Sándorné.) [Kiad. a] Magyarhoni Földtani Társulat. Bp. 1961, (Akad.
ny.) 138 p.

A cím, az előszó, a tartalomjegyzék és a fejezetcímek orosz, angol, német
és francia nyelven is.
Előszó (M. Földt. Társ. Elnöksége): a társulati kiadványok mutatózásának története,
az új mutató szükségessége, szerkesztési módszere. (Felépítésében — célszerűségből
és a bibliográfiák egységessége miatt — a M. Áll. Földtani Intézet által 1955-ben
kiadott Betűrendes mutatóhoz igazodik, amelyik az 1955. jan. 1-jéig megjelent inté-
zeti kiadványok közös repertóriuma, ill. vegyes jellegű bibliográfiája.)
Magyarország földtani tájainak számokkal ellátott térképe.
Magyarázó (a repertórium használatáról)
T: teljes, 1500 számozott tétel (a 3. részben hírek is).
C: 1. r.: részletes, teljes lapszámra utaló, az idegen ny. összefoglalók címének, ter-

jedelmének és az ábrák számának jelzésével. A 2. r. tárgyszavai az 1. r. tétel-
számaira, a 3. r. fejezetcímei a kötet-, év- és lapszámra utalnak.

SZ: 1. Szerzői betűrendes „címjegyzék"
a) időrend

(M:l) 2. Szisztematikus „szakmai mutató"
a) további tárgyi alosztásokkal

— a tételszámok növekvő sorrendjében
A „Regionális földtan" szakcsoport alcímei előtt lévő számok a mellékelt
térkép számaira utalnak,

(I:) 3. Társulati élet és egyebek (szisztematikus)
a) időrend (a nekrológok a személyek betűrendjében)

Tartalomjegyzék
220.
KRIZ, Jozef: Bibliografija k casopisom Földtani Közlöny 1871—1918, a Berg-
und hüttenmannisches Jahrbuch. 1851—1918. Banska Stiavnica 1971, Svépomoc
pre SBM. 206 p. OSZK OB 45 662

A két periodikum külön-külön repertóriuma.
Bevezetéssel és Iván LUDOVIT tanulmányával: Az osztrák—magyar geológiai és bá-
nyászati folyóiratok és hatásuk a szlovák tudományra. (7—46. p. 129 tételes bibliogr.
jegyzettel.)
A Földtani Közlöny repertóriuma (47—181. p.)
T: válogató (?), 558 tétel.
C: részletes: szerző, cím, (szlovák címfordítás), kötet, év, teljes lapszám + táblá-

zatok.
SZ: 1. Szerzői betűrendes rész
M: 1. Tárgymutató (+ tételszám)

2. Helymutató (+ tételszám)
3. A megszűnt és megváltozott helynevek mutatója

(1919. VIII. 21—1964. VII. 1.)
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221.
Földtani Közlöny. Regiszter kötet. (91—105. évf.) 1961—1975. (Összeáll. DO-
BOS Irma, MOLNÁR József. Szerk. MEISEL Jánosné.) [Kiad. a] Magyarhoni
Földtani Társulat. Bp. 1981, Alföldi ny. Debrecen. 124 p.

Tartalomjegyzék
Elősző (A Magyarhoni Földtani Társ. elnöksége)
Magyarázó (a rep.-ról)
T: teljes, a hírek is. 699 számozott tétel.
C: részletes: szerző, cím — idegen ny. cím, évf., év, teljes lap, ábra, tábla
SZ: 1. Szerzői betűrendes „címjegyzék"

a) időrend
Szakmai mutató(k)

(M:) 2. Tárgymutató (a latin terminusok kurzívval)
(M:) 3. Földrajzi mutató (az előbbivel együtt analitikus!)
(M:) 4. Szerzői névmutató (a társszerzős művek 2. stb. szerzőit ez hozza össze az

első szerzők nevével)
A 2—4. sz. mutatók tételszámra hivatkoznak.
5. Irodalom (A magyar földtani irodalom jegyzéke)
6. Személyi ügyek (tud. fokozatok, egyet, doktori értekezések, jubileumi kö-

szöntések, nekrológok, megemlékezések)
7. Társulati élet (közgyűlések — időrendben)

(I:) 8. Személyi hírek (a személyek betűrendjében)
9. Egyéb hírek (időrendben)

Kissé túlaprózott szerkezetű, a repertórium, mutató és index-részeket keverő, ugyan-
akkor sokoldalú visszakeresésre alkalmas repertórium és analitikus mutató-, ill. in-
dex-rendszer.

222.
A FŐVÁROSI VIII. KERÜLETI TANÁCS V. B. BALASSA JÁNOS KÖRHA-
ZÁNAK ORVOSI KÖZLEMÉNYEI (Bp. 1958—)
A Balassa János Kórház Orvosi Közleményei 1—9. számának [1958—1966] bib-
liográfiája. = A Fővárosi VIII. ker. Tanács V. B. Balassa János Kórházának
Orvosi Közleményei, 10. 1967. 205—216. p.

T: 160 számozott tétel.
C: túl részletező is, fölöslegesen ismétli a kiadvány címét és a kiadás helyét (Bp.).
SZ:1. Szerzői betűrendes

a) időrendi
M: 1. Szerzői névmutató (+ tételszám).

(Ez is ismétlés, helyette tárgymutató kellett volna!)
Előszó nélküli laikus anonim munka.

FŐVÁROSI KÖZLEMÉNYEK
— > VÁROSI SZEMLE

A FŐVÁROSI SZABŐ ERVIN KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE (Bp. 1907—)

223.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyveinek repertóriuma, 1907—1976.
(Szerk. GÁL Tamás.) Bp. 1982, FSZEK soksz. 171 p.

Útmutató a repertórium használatához
T: teljes, illusztrációk is: 1920 számozott tétel.
C: rövidített, az évszám az élőfejben van kivetítve.
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A: szükség szerint, rövid; az illusztrációkról mindig: képműfaj, méret, nézőpont,
az alkotó neve, magyarázat.

SZ:1. Időrendi
M: 1. Egyesített név-, tárgy- és földrajzi mutató, a perszonáliát a tételszámok alá-

húzása jelzi.
A tételek számozása utáni K betű (Kép) az illusztrációra utal, amit a mutató
is átvesz.

Különösen a képrepertorizálás megoldása miatt módszertani szempontból is figye-
lemre méltó repertórium.

FRANCIA MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1969—)

224.
Francia Műszaki Tájékoztató. Az 1—6. évf. (1969—1974) összesített mutatói.
Bp. 1975, Francia Műszaki Tudományos és Tájékoztatási Központ —• Országos
Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ. 73 p.

Tartalomjegyzék
(Néhány szó a repertóriumról)
C: részletes (3. r.)
T: teljes (?); műszaki tudományok.
SZ: 1. „Tartalomjegyzék-mutató"

(tkp. számonkénti tartalomjegyzék)
2. Tárgymutató (szisztematikus)

a) a címek betűrendje (a névelőket is figyelembe véve)
3. Szerzői névmutató

(szerzői betűrendes rész)
Névtelen, laikus munka.

FÜGGETLEN LAP (Szolnok, 1913. VII. 17 — 1914. VII. 16.)
Folytatása:
FÜGGETLENSÉG (Szolnok, 1917. XII. 9 — 1918. XI. 20.)

225.
A Független Lap és a Függetlenség repertóriuma. (Szakdolgozat. Debrecen,
Tanítóképző Intézet szolnoki kihelyezett tagozata.) Összeáll. FODOR István.
Szolnok, 1975. 82, [1] lev. 4 t. Gépirat. DTK 2490/szd.

Bevezető: a hetilapok kiadástörténete, a repertóriumról.
T: válogató, kimaradtak: az országos és világeseményekről szóló cikkek, a bűnügyi

rovat, hirdetések, összesen 433 tétel.
C: részletes, címkiegészítéssel ( )-ben (!), de általában a szerzők megjelölése nél-

kül, s „pontatlan" lapszámozással.
A: a földrajzi nevekre és a tárgyalt személyekre utaló.
SZ: 1. Szoros időrendi, az évf., szám, év, hó, nap előrevetítésével. A két lap külön-

külön feldolgozása.
M: 1. Eseménynaptár. A fontosabb események felsorolása a repertórium oldalszá-

mára (!) hivatkozással (az eredeti sajtótermék lelőhelyadataira vagy a tétel-
számokra való hivatkozás helyett). r e.

2. Helynévmutató (+ egyéb földrajzi nevek analitikus mutatója) ^ _
3. Személynevek mutatója: szerzők, névjelek és tárgyalt személyek; az előbsuek

neve vagy tételszáma aláhúzással elkülönítve. (Mindössze 6 szerzői név és
6 névjel.)

4. Tárgymutató (intézmény- és testületi nevekkel)
Tartalomjegyzék
A végén a két lap 2—2 címlapfakszimiléje.
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FÜGGETLEN SZEMLE (Bp. 1921—1923.)
Címvált. (1923. febr.): KULTŰRPROBLÉMAK

(1923. márc): MÁRCIUS
(1923. ápr.): SZABAD SAJTÖ

•+ KÉKMADÁR (Bp. 1923.)

226.
Független Szemle (1921—1923), Kékmadár (1923). Repertórium. (Szerk. BOT-
KA Ferenc. Közrem. BÁLI JUDIT.) (Bev. Szabolcsi Miklós, Vezér Erzsébet.)
Bp. 1979, Petőfi Irodalmi Múzeum. 167 p. Kossuth K. soksz.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B sor. 10./

Két egymást követő repertórium — közös mutatóval.
Előszó (Vezér Erzsébet + Szabolcsi Miklós)
A lap(ok) könyvészeti leírása
A lap(okra) vonatkozó irodalom
T: teljes: 934 + 418 tétel: filozófia, társadalomtudományok, irodalom, művészetek

(illusztrációk is).
C: részletes, névjel- és álnévfeloldással.
A: szükség szerint, egymondatos, a C után ( )-ben.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (az anyaghoz igazodó 3 fokozatú)

a) betűrend
M: 1. Egységes betűrendes névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetés

nélkül) — mindkét folyóirathoz.
A tételszámok mellett F vagy K betű jelöli az illető folyóiratot.

Tartalomjegyzék

FÜGGETLENSÉG
— > FÜGGETLEN LAP

GAZDASÁG (Bp. 1967—)

227.
A Gazdaság repertóriuma. 1967—1977. Összeáll. (TÓTFALUSI András.) Bp.
1978, Lapkiadó V. 60 p.

Előszó
Tartalomjegyzék
T: teljes, 449 sz. tétel. Közgazdaságtudomány, gazdaságpolitika.
C: részletes, rovatos rendszerű.
SZ: 1. összevont tartalommutató (tematikus, rovatonkénti)

a) időrend
M: 1. Tárgymutató (földrajzi fogalmakkal: ország, megye stb.) altárgyszavakkal,

utalókkal + tételszám.
(I:) 2. Szerzői mutató (+ év, szám, lapszám)
Érdekes módszerű, jól tipografizált repertórium.
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GAZETA DE TKANSILVANIA (Brasov—Brassó, 1838—1848.)
Utóbb: (1849—1924?): GAZETA TRANSILVANIEI

228.
POPA, SILVIA — CATRINA, Constantin: Folclor in Gazeta Transilvaniei. In-
dice bibliografic. Brasov, 1978, Biblioteca judeteane Brasov. XXXVIII, 85 p. 8 t.

OSZK OC 53 950

Bevezetés (I. Datcu)
Kiadói előszó
Tanulmány a hetilapról (I—XXXVIII. p.)
T: szelektív, néprajz: 906 tétel.
C: részletes.
A: helyenként 1—2 mondatos.
SZ:1. Szakrendi (3 fokozatú)

a) betűrend
M: 1. Szerzői

2. Földrajzi
3. Folyóiratok

A területi hungarika hetilapban, illetve repertóriumában viszonylag kevés magyar
vonatkozású anyag van.

GENEALÓGIAI FÜZETEK (Kolozsvár, 1903—1914.)

229.
A Genealógiai Füzetek 1—10. [1903—1912] évfolyamának tartalommutatója.
Összeáll. KÖBLÖS Zoltán. Kolozsvár, 1912, Stief Jenő ny. 35 p.

Mell. a GF. 1912. évi 10. évfolyamához.

Előszó nincs.
T: teljes, családtörténet.
C: részletes, adatait ld. alább.
SZ: 1. Tanulmányok önálló cikkek (szerzői betűrendben)

a) cím betűrend
C: szerző, cím, címkieg. (illusztr., évszám) -\- kötet és teljes lapszám.

2. Adattár (időrendben 1473—1873, az előbbit kiegészítő r.)
C: tárgyidő, cím, szerző, -f- kötet és teljes lap.

3. Irodalom (az ismertetett szerzők, címek betűrendjében)
C: ism. mű szerzője, címe, (recenzens) + kötet és lap.

4. Vegyes (rovatok, címek betűrendjében; kötet és teljes lapszámra hivatko-
zással)

(I:) 5. Családok (személyi mutató az 1—3. r. címeiből)
— az azonos nevűek földrajzi helymeghatározással, alosztással elkülönítve.

GENIUS (Arad,, 1924—1925.)
Címvált. (1925): ÚJ GENIUS

230.
A Genius (1924) és Üj Genius (1925) repertóriuma. Összeáll. SEIDNER Imre. =
Genius. Űj Genius 1924—1925. Antológia. Bukarest, 1975. 338—353. p.

Bevezetés nincs.
Az egyes számok impresszuma
Repertórium
T: teljes (hírek, illusztrációk is); az egyetemes kultúra (irodalom, művészetek) fo-

lyóirata.
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C: részletes: szerző, cím (műfaj) — prózánál.
SZ:1. Tematikus-műfaji-rovatonkénti

I. Szépirodalom (Vers, próza, dráma)
II. Zeneművek

III. Tanulmányok, cikkek, kritikák
IV. Rovatok
V. Képzőművészeti illusztrációk, fotók

(festmények, szobrok, grafika, fényképek)
a) betűrend

M: nincs.

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA (Bp. 1955—)
Előbb: AZ ÁLLAMI FÖLDMÉRÉS KÖZLEMÉNYEI (1949)

FÖLDMÉRÉSTANI KÖZLEMÉNYEK (1950—1954)

231.
Geodézia és Kartográfia, összesített tartalomjegyzék 1949—1968. (Összeáll.
SCHMIDT Edit.) Bp. 1970. 31 p.

Melléklet a GK 1970. 3. számához.

Bevezetés (szerkesztőségi): a változó című folyóiratok összefüggése.
T: teljes.
C: rövidített (csak a kezdőlapra hivatkozik, de a névjeleket feloldja), rovatos rend-

szerű.
SZ:1. Rovatonkénti-műfaji (1—6 fejezet):

1—2. Tanulmányok és „Szemle"-cikkek
a) szerzői név vagy cím betűrend, helyenként (Halálozások, Személyi

hírek) tárgyi betűrend
3. Rendeletek

a) időrend
4. „Változások a térképen"
5. Egyesületi hírek
6. Szakirodalmi ismertetések (atlasz és térkép, könyv, folyóirat)

a) az utóbbi három rovat tartalmát időrendben sorolja fel, csak az év-
re, számra + lapszámra utalással, tehát címek nélkül.

M: nincs, tárgymutató kellett volna.

232.
A Geodézia és Kartográfia összesített tárgymutatója. 1969—1978. Összeáll. VÖ-
RÖS Imre, 1—4, r. = Geodézia és Kartográfia, 1979. 3. sz. 229—236. p.; 4. sz.
307—316. p.; 5. sz. 389—396. p.; 6. sz. 469—476. p.

Bevezetés
T: teljes.
C: rövidített, csak kezdőlapot közöl.
SZ: 1. Szisztematikus (30 tárgykör + egyesületi hírek)

a) műfaj onkénti (tanulmányok, szemle, rendelet)
— betűrend (szerzői v. cím)
— időrend (rendeletek)

Jól szerkesztett munka, a tárgy- és névmutató mégis hiányzik.
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GEOFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1952—)

233.
Geofizikai Közlemények, 1952—1970. Irodalomjegyzék. Bibliography. Vol. 1—
19. Ex 1952—1970. [Repertórium.] (Összeáll. NAGY Magdolna.) = Geofizikai
Közlemények, 19. köt. 1970. 3—4. sz. 55—89. p.
Előszó nincs. A repertórium a szám függeléke.
T: teljes (?)
C: részletes: szerző (kurzív, csak egyszer írja ki), év: cím, (idegen nyelvű — angol,

német — cím), kötet, szám, teljes lapszám. A társszerzős cikkekét minden szer-
zőnél leírja a társszerző jelölése nélkül. A lapszámok után mindenütt kiteszi az
„oldal" megnevezést.

SZ: 1. Tematikus (5 tárgykör, az 5. „vegyes témakör")
a) szerzői betűrend

— időrend
Angol nyelvű fejezetcímekkel.

M: nincs, névmutató kellett volna, sőt a túl tág fejezetek miatt tárgymutató is.

GEOLOGISCHE MITTHEILUNGEN
— > FÖLDTANI KÖZLÖNY

GONDOLAT (Bp. 1935—1937.)

234.
Gondolat (1935—1937.) Repertórium. Szerk. PÁLMAI Magda. (Közread, a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum.) Bp. 1976, Kossuth K. 94 p. Soksz.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 7./
Előszó (Gondos Ernő, a folyóiratról.)
A „Gondolat"-ra vonatkozó irodalom: A Gondolat könyvészeti leírása:
A Gondolat könyvkiadványai
T: teljes; a hírek, hirdetések, idézetek, reklámszövegek is. Összesen 573 tétel. Iro-

dalom, szociográfia, társadalomtud.
C: részletes, az álneveket feloldó, műfajokat jelölő.
A: szükség szerint egymondatos.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (I—VII. fejezet)

a) betűrend
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetés nélkül, a névjelek és

álnevek feloldásával)
2. Nevek azonosítása, álnevek feloldása

(valódi név + álnév)
Tartalomjegyzék

235.
Gondolat 1935—1937. összesített tartalom-mutató. = Gondolat. Antológia.
1935—1937. (Vál. és szerk. HEGEDŐS Mária.) Bp. 1978, Magvető. 465—478. p.
Nevek azonosítása, álnevek feloldása
(Átvéve Pálmai Magda 1976. évi Gondolat-repertóriumából.)
T: az irodalmi-kritikai és társadalomtudományi folyóirat teljességre törekvő reper-

tóriuma (a glosszák, hírek összevont leírás formájában szerepelnek). Tételszá-
mozás nélkül.

C: rövidített.
SZ: 1 Műfaji-rovatonkénti

a) betűrend
— időrend

M: nincs.
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GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN
— > 1. sz. Függelék

A GYERMEK; GYERMEKVÉDELEM; A GYERMEKVÉDELEM LAPJA
— > GYERMEKVÉDELMI LAP

GYERMEKVÉDELMI LAP (Bp. 1905—1912.)
Melléklete: A GYERMEK (1907—1908.)

Utóbb: A GYERMEKVÉDELEM LAPJA (Bp. 1912. 4—5. — 1918. Űj f. 1926—
1930.)

Folytatása: GYERMEKVÉDELEM (Bp. 1929—1938. Űj f. 1939—44.)

236.

Gyermekvédelmi folyóiratirodalmunk áttekintése. 1. r. (1905—1944.) Közli DO-
BOS László. Közrem. REININGER József, MEGYER Szabolcs. = Adatok a
magyar gyermek- és ifjúságvédelem történetéhez. X. [köt. ?] (Kiad. az MM
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya.) Bp. 1960. 1—91. p. Kézirat. (Stencil
soksz.)

Cím a borítólapon: Adatok a gyermek- és ifjúságvédelem történetéhez. X.

Bevezetés: a gyermek- és ifjúságvédelem történetének rövid áttekintése közben a
feldolgozott gyermekvédelmi lapok történetét is érinti. A repertórium 10 tematikus
csoportjának felsorolásával, a rövidítések feloldásával és a címleírás adatainak köz-
lésével zárul.
T: teljes (?), a névtelen és kisebb cikkek, könyvismertetések is.
C: rövidített: szerző, cím, év, hónap, ill. az éven belüli sorszám (római számmal).

Az 1907—1908-as évkörben feldolgozott A Gyermek-nél a lap rövidítését (Gy)
is közli a cím után megkülönböztetésül a főlaptól. A Gyermekvédelem esetén az
év után csak a kezdőlapra utal az éven belüli folyamatos lapszámozás miatt.
(Itt gyakran a címközlés is elmarad.) A névjeleket nem oldja fel.

A: szükség szerint indikatív vagy informatív referátum (a Gyermekvédelem cikke-
iről szinte kivétel nélkül).

SZ: 1. Tematikus (10 fő fejezet, helyenként további alosztással)
a) laponként, azon belül évenkénti szoros időrend

(előbb a szerzős, majd az anonim cikkek)
— szerzői betűrend (anonimáknál: címbetűrend)

A két főlap nevét a kezdő év élén külön is közli (a Gyermekvédelmi Lapét
első folyamában is új folyamának címén.)

A 2. rész az 1945—1960 közötti folyóirat és újságcikkek közös repertóriuma.
(92—107. p.)
Függeléke (mindkét részhez): A gyermekvédelem bibliográfiája (könyvek, folyóira-
tok: 32 tétel; 108—110. p.).
Technikai szerkesztése, leírása és sokszorsítása elég alacsony színvonalú, néhol pon-
tatlan.
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GYÓGYPEDAGÓGIA (Bp. 1955—)

237.
A Gyógypedagógia (a Művelődési Minisztérium folyóirata) bibliográfiája 1955—
1980. összeáll. HATOS Gyula, KOVÁCS Csongor. Bp. 1981, Tankönyvkiadó.
95 p.

Bevezetés
T: teljes, könyv- és folyóiratszemle is.
C: rövidített: szerző, cím, év/szám, kezdőlap.
SZ: 1. Szerzői betűrendes rész

a) időrend
2. Szerző nélküli művek (időrendben)

(I:) [3. Szakrendi-tárgyi index]
6 fő témacsoport (sztlan fejezet)
— további alfejezetekkel
— — tárgyszó-félék (évf./szám, lapszámra utalással)

4. Könyvismertetések (betűrendben)
5. Külföldi folyóiratok ismertetése (betűrendben)

Tartalomjegyzék
A párhuzamos repertórium és a szisztematikus-tárgyi index módszertanilag nem elég
sikerült példája.

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE (Bp. 1973—)

238.
„Gyógypedagógiai Szemle" bibliográfiája. (Segédlet főiskolai hallgatók szá-
mára.) Összeáll. SÁHÓ Erzsébet. Kiad. a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Ta-
nárképző Főiskola. Bp. 1985, Tankönyvkiadó. 212 p. Dabasi ny. soksz.

Kézirat gyanánt. OPKM

Elősző (Göllesz Viktor szerkesztő)
Tartalomjegyzék
T: teljes; hírek és recenziók is.
C: részletes: Szerző: cím, év, (évf.) sz., tól-ig lapszám. — (Pl.: 1977. (V. évf) 14,30—40.

Központozása hiányos, ingadozó. A cím, év és lapszám után nem tesz pontot,
de a recenziók leírásában pontot tesz az ismertetett művek teljes lapszáma után
is.

SZ: 1. Betűrendes (társszerzős művek mindegyik szerzőnél!)
a) időrend

2. Tematikus-műfaji (2—21. fejezet, tizedes rendszerű, 3 fokozatú) Merev szak-
rend: van olyan fő fejezet, amely alatt mindössze 1 cikk van. PL: Szak-
munkásképzés.
a) betűrend

M: nincs, mivel párhuzamos repertórium, bár az intézményekről és a tárgyalt sze-
mélyekről kellett volna.

Módszertani szempontból az összeállító és a Főiskola korábbi repertóriumához (Szo-
ciális Gondoskodás) hasonló színvonalú munkájából hiányzik a módszertani beve-
zetés és a sajtóbibliográfiai leírás.
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GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIARIUM (Bp. 1972—1975.)
Párhuzamos cím (1974. 2. sz.—): HISTÓRIÁÉ ARTIS PHARMACIAÉ

239.
A Gyógyszerésztörténeti Diarium 1. 1972., 2. 1973., 3. 1974. évfolyamainak név-
jegyzéke és tárgymutatója. [Bp. 1975.] 19 p. SOTE Házinyomda soksz.

A 4. évf. 1975. 3. (14.) sz. melléklete.

T: A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya évi 3-
szor megjelenő „időszakos közleményei" 1—3. évfolyama 1—11. számának teljes
repertóriuma. (A 4. évf. 1975. 1—3. — 12—14. száma hiányzik belőle.)

C: rövidített: 1. r.: Szerző, cím, évf. sz. kezdőlap.
2. r.: Cím, szerző, évf. sz. kezdőlap.

SZ: 1. Névjegyzék (szerzői, testületi szerzői betűrend)
a) címbetűrend (pontatlan)

2. Tárgymutató
Címbetűrendes rész, kisebb átalakítással, a kereső szó (név) kiemelésével.

Módszertani bevezető nélküli, a repertorizálás ismereteit nélkülöző anonim munka.

GYÖR-SOPRONMEGYEI HÍRLAP
— > KISALFÖLD

GYŐRI ÉLET (Győr, 1919. I. 3 — III. 29.)

240.
„Ennek a városnak nagy hivatása van . . . " A Győri Élet című 1919-es heti-
szemle. Irta: PERNESZ Gyula. Repertórium: JÁSZBERÉNYI Ferencné. (Kiad.
a Győr, Kisfaludy Károly Könyvtár.) Győr, 1974, Kisfaludy Károly Könyvtár
soksz. 67 p. XIV t.

/Kisfaludy Károly Könyvtár füzetei 4./
A címlapon: „Győri Élet" — 1919.

PERNESZ Gyula sajtótörténeti bevezető tanulmánya: 1—45. p.
A GyÉ könyvészeti adatai
(A repertórium tartalmáról, szerkezetéről)
T: az 1—13. sz. teljes repertóriuma (a hirdetések kivételével).
C: részletes: szerző, cím [műfaji meghatározás, rovatcím jelzés], = év, szám, lap-

szám („pontatlanul"); de az álneveket, betűjeleket nem oldja fel.
A: szükség szerint; rövid egymondatos címkiegészítő.
SZ: 1. Tematikus-műfaji

a) időrendi
M: nincs (hivatkozással a tematikus szerkezetre és a bevezető tanulmányra).
Címlapképek és belsők fakszimiléi (XIV t.) egészítik ki a kéthasábos szerkesztésű,
halvány sokszorosítású repertóriumot.

GYŐRI SZEMLE (Győr, 1930—1944.)

241.
A Győri Szemle (1930—1944) repertóriuma. Összeáll. B. NAGY Márta, BODRI
Ferenc. Győr—Debrecen, 1955—1956. 55 lev. 4 t. Gépirat. GyMK

Nem került kézbe.
A győri Megyei Könyvtár tájékoztatása szerint e repertórium és Zöld Ferenc alább
leírt 1971. évi egyetemi szakdolgozatának repertórium-kötete teljesen azonos.
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242.
A Győri Szemle (1930—1944) repertóriuma. [Szakdolgozat. ELTE Könyvtártu-
dományi Tanszék.] (összeáll. ZÖLD Ferenc.) (Bp. 1971.) [50] sztl. lev. 4 t.

ELTE KT 1971/48.
KMK D 3678

A folyóiratról és a repertórium használatáról külön kötetben szöveges feldolgozás
is készült.
A folyóirat adatai (évenkénti sajtóbibliográfiai leírás)
A repertórium felosztása: tartalomjegyzék — tételszámokra hivatkozással — lap-
szám híján.
T: teljes.
C: részletes: név jelek feloldásával, címkiegészítéssel, de a folyóirat sorszámát nem

jelöli, s néhol a lapszám is „pontatlan".
A: a személyi cikkekben előforduló neveket és a képek analitikus leírását anno-

tációszerűen közli.
SZ: 1. Cikkek a folyóiratról, szerkesztőségi közlemények (1—8. t.)

2. Győrről és Győr megyéről szóló helyismereti-történeti írások (18 tematikus-
műfaji fejezet: 9—442. t.)

3. Nem helyismereti írások (443—492. t.)
4. Könyvszemle (493—612. t , a helyismereti jellegű címek aláhúzással kiemel-

ve.)
5. Egyéb közlések, adatok

4 alfejezetben számozatlan tételek, ill. információk: Szerkesztői közlemé-
nyek, a lappal kapcsolatos közlések, éves tartalomjegyzékek (részben az 1.
fejezetbe valók); Emlékszámok (4 db.); Hirdetések; Címlapváltozások.

Elemi rendezőelvként általában a szerzői és címbetűrendet alkalmazza, a foly-
tatásos cikkek kivételével.

M: 1. Név- és tárgymutató (egységes betűrendben szerzők és perszonália — meg-
különböztetés nélkül —, földrajzi-, intézmény- és testületi nevek is; az an-
notációkban kivetített információelemeket is mutatózza.)

Információgazdag és módszertani szempontból is értékes munka.

GYŐRI ÚJSÁG
— > KISALFÖLD

GYŐRMEGYEI HÍRLAP
— > KISALFÖLD

GYULAI ERKEL FERENC GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE (Gyula, 1903/1904—)

243.
A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium Évkönyvének repertóriuma. Szakdolgozat.
Összeáll. SZÉKELY János. Debrecen, 1979, Tanítóképző Főiskola szegedi kihe-
lyezett tagozata. 55 lev. Gépirat. KMK D 2146

Előszó
A repertóriumról
T: teljes (1903/04-től 1978-ig): 674 tétel.
C: rövidített, címkiegészítés nélkül.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Névmutató

2. Betűrendes „címmutató" (+ tárgymutató)
Az Erkel Ferenc Gimnázium eddigi igazgatói, tanárai (névsor)
Kisigényű, mechanikus munka.
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HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1888—1943. Űj f. 1954—)
(1898—1909 közt nem jelent meg.)

244.
A Hadtörténelmi Közlemények első tíz évfolyamának név- és tárgymutatója.
1888—1897. Kiad. az MTA Hadtörténelmi Bizottsága. Bp. 1897, Franklin ny.
35 p.

Előszó (a folyóiratról)
T: válogató (a bizottsági közlemények, könyvismertetések és az irodalmi szemlék

nélkül)
C: rövidített (csak a kötetre és a kezdő lapszámra hivatkozik).
SZ: 1. Szerzői betűrendes (végén a névtelen cikkek időrendben)

a) időrend (egy szerzőn belül)
2. Időrendi tárgymutató

Adatai: tárgyidő (évkor, év), cím, szerző, kötet, lap.
Anonim, szerkesztőségi munka.

245.
Tárgymutató a Magyar Tud[ományos] Akad[émia] Hadtört[énelmi] Biz[ottsága]
által kiadott Hadtörténelmi Közlemények 1—25. évfolyamaihoz. (1888—1924.)
(Összeáll.) PILCH Jenő. Bp. 1924, MTA. 63 p.

Melléklet a HK 1924. évi 25. kötetéhez.

(Előszó: statisztikai adatok a folyóiratról; a repertóriumról.)
T: válogató (könyvismertetések és szemlék nélkül).
SZ: I. „Szerzők szerinti tárgymutató" (szerzői betűrendes rész)

a) betűrend és időrend keveréke
C: szerző, cím (tárgyidő), év, kezdőlap.

II. „Időrend szerinti tárgymutató"
1. Időrendbe be nem sorolható és különleges cikkek
2. Nevezetesebb vezérek életrajzai
3. Várak és véghelyek

a) összefoglaló közlemények
b) kisebb közlemények

4. Időszakra, századokra kiterjeszkedő cikkek
5. Közlemények időrendben
6. Nekrológok

C: időpont, cím, szerző, év, kezdőlap.
Mindkettő rovatos szerkezetű.

246.
Tartalommutató a Hadtörténelmi Közlemények 1925—1934. évfolyamához. Bp.
1934, MTA 11 p.

Melléklet a HK 1934. I—III—IV. füzetéhez.

Előszó nincs.
T: válogató (ismertetések és szemlék nélkül).
C: szerző, cím (tárgyidő), év, kezdőlap. Rovatos rendszerű.
SZ:1. Szerzői betűrendes tartalomjegyzék

a) időrend
Anonim, szerkesztőségi munka.
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247.
Mutató a Hadtörténelmi Közlemények 1888—1943. évfolyamaihoz. 1—44. évf.
(Összeáll, a Hadtudományi Könyvtár munkaközössége: KOVALCSIK József,
RÁZSÓ Gyula, VINICZAI István, WINDISCH Aladárné.) Bp. 1956, Hadtörté-
nelmi Intézet. 311 p.

Előszó
A mutató beosztása
T: teljes.
C: részletes, helyenként címkiegészítéssel.
SZ:1. Szerzői és címbetűrendes mutató (benne a recenziók is, az ismertetők ne-

vénél)
2. Időrendi mutató (összefoglaló közlemények és évek szerinti)
3. Személynévmutató (perszonália)
4. Várak, helységek, csatahelyek (földrajzi mutatója)
5. Könyv-, cikk- és folyóiratismertetések (az ismertetett művek szerzőinek be-

tűrendjében)
6. Képek, mellékletek (alcsoportok: arcképek, katonaképek személyek szerint;

fegyverzet tárgyszórendben; katonazene, egyéb időrendben; városok, hely-
ségek földrajzi rendben; hadjáratok, csaták vázlatai időrendben).

Valamennyi rész repertóriumszerű leírásokkal, ezért külön mutatóra nincs szükség.

248.
Mutató a Hadtörténelmi Közlemények 1954—1963. évfolyamaihoz. 1—10. évf.
(Összeáll, a Hadtudományi Könyvtár munkaközössége: MOLNÁR Éva, VINI-
CZAI István, WINDISCH Aladárné. Szerk. OTTA István.) Bp. 1965, Hadtört.
Int. és Múzeum. (Zrínyi ny.) 65 p.

Előszó: a folyóirat új folyama 10 évének alapos értékelése. (Sztana Béla).
A mutató beosztása
T: teljes (könyvismertetések is).
C: részletes, név jelfeloldásokkal.
SZ: 1. Betűrendes mutató (szerzős és névtelen közlemények, könyvismertetések is:

a recenzensek nevénél) — 328 tétel.
a—f) műfaji csoportok (tanulmányok, cikkek; vita; hadtörténeti okmánytár;

visszaemlékezések; szemle; bibliográfiák).
— mechanikus betűrend vagy időrend az elemi elrendezés.

2. Időrendi mutató
a) általános művek (logikai rendben?)
b) századok és évek szerinti művek

3. Könyv-, cikk- és folyóiratismertetések az ismertetett művek szerzőinek be-
tűrendjében.

M: 1. Szerzői névmutató (az 1. részhez, tételszámokra hivatkozással).
Kumulált folytatása fölöslegessé tette.

249.
Hadtörténelmi Közlemények. Űj folyam 1—25. évfolyam 1954—1978. (Reper-
tórium.) (Összeáll. BENDE Sándorné, DAMÓ Csilla stb.) Bp. 1979, Zrínyi K.
VII, 175 p. 1 t.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma 2./

Bevezetés (a folyóiratról és a repertóriumról + a lap könyvészeti leírása és a rá
vonatkozó irodalom)
T: teljes: 1241 tétel.
C: részletes, műfaji jelöléssel.
SZ: 1. Időrendi
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M: 1. Időrendi (tárgyidő: egyetemes, magyar hadtörténet)
2. Tárgymutató
3. Személynevek mutatója (perszonália)
4. Földrajzi nevek mutatója
5. Alakulatok mutatója (időrendben és szervezeti rendben)
6. Szerzői névmutató

A mutató kultusza és egyes mutatózási megoldásai miatt különösen értékes reper-
tórium.

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI
— > A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE

HAJDÚ-BIHARI NAPLÖ (Debrecen, 1956—)
Előbb (1944—1956): NÉPLAP

250.
írók a sajtóban. Debreceni írók művei a Hajdú-Bihari Naplóban. 1968—1978.
Összeáll, a debreceni Városi Könyvtár munkatársai. (Kiad. a Debrecen, Városi
Könyvtár, Hajdú-Bihari Napló.) Debrecen, 1979, Hajdú-Bihar Megyei Könyv-
tár soksz. 124 p.

Előszó (Elek Sándorné; a rep. a debreceni Irodalmi Napokhoz kapcsolódik.)
Dokumentumok a debreceni Irodalmi Napokról (3 cikk)
T: teljességre törekvő 1968—1978. okt. 31-ig bezárólag; az íróknak nemcsak szép-

irodalmi, hanem publicisztikai, kritikai munkásságát és a róluk szóló (a lapban
megjelent) írásokat is feltárja. A tételek számozatlanok.

C: rövidített: cím, alcím, (műfaj) = hó, nap. A műfaji megjelölés túl általános,
csak a vers és próza műfaját különbözteti meg, ez utóbbival jelölve a publi-
cisztikai és kritikai műfajokat is.

SZ:1. Címek és források jegyzéke
14 író betűrendben (Bényei Józseftől Tóth Endréig)
a) időrendi (évenként, majd éven belül is)

M: nincs, tárgyi-műfaji, földrajzi-intézményi jó lett volna.
Tartalomjegyzék

251.
A Hajdú-Bihari Napló közművelődési cikkei 1974—1979. Kiég. államvizsga dol-
gozat. Összeáll. OROSZ Mihályné. Nyíregyháza, 1981, Tanárképző Főiskola. 94
lev. Gépirat. NyTK Szd/147

Tartalomjegyzék
Bevezetés (a lapról közművelődési vonatkozásban, a rep-ról.)
T: szelektív a közművelődésen belül is: 744 tétel. (A bíráló szerint a közművelő-

dést szűken értelmezi.)
C+A: részletes, névjel feloldással, címkiegészítő megjegyzéssel (földrajzi név stb.).
SZ: 1. Tematikus (tizedes rendszerű 6 fő fejezet négyszámjegyű további tago-

lással)
a), időrend

M: 1. Egyesített név-, tárgy- és földrajzi mutató
(a szerzők és a tárgyalt személyek megkülönböztetésével)

— > még: NÉPLAP
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HAJDÜBÖSZÖEMÉNYI HÍEEK (Hajdúböszörmény, 1946. XI. 9 — 1949. III. 12.)
+ BÖSZÖEMÉNYI NÉPLAP (Hajdúböszörmény, 1949. III. 19 — X. 29.)

252.
A Hajdúböszörményi Hírek és a Böszörményi Néplap repertóriuma 1946—1949.
Szakdolgozat. Összeáll. KISSNÉ NAGY Mária Éva. Debrecen, 1977, Tanító-
képző Főiskola. 57 lev. Gépirat. KMK D 1719

Előszó (vázlatos sajtótörténeti áttekintés 1883-tól; a rep-ról.)
A hírlap címleírása (kissé hiányos, pongyola; lelőhely nincs)
T: válogató, a hetilapok cikkeit helytörténeti szempontból veszi föl, tételesen 156

tételt. A cikkek egy részéről csak a kronologikus rész tájékoztat. A bibliográfiai
leírásokat nézve számos cikk tartalma is oda kívánkozott volna.

C: részletes, néhol az álneveket is feloldja. (Az évszám minduntalan leírása elke-
rülhető lett volna, ha élőfejet alkalmaz.)

A: indikatív vagy informatív, egymondatos, a kulcsszavak aláhúzásával, de sokszor
a lényeges információelemek hiányával (a személyek foglalkozása, a mondat
alanya, tárgya stb.).

SZ: 1. Időrendi
(Mechanikus, a tételek közti összefüggésre nem utal.)

M: 1. Földrajzi m. (mindössze 11 településsel való kapcsolatra utal, összevonható
lett volna a tárgymutatóval)

2. Tárgymutató (sajátos csoportképzéssel: kevés számú túl átfogó tárgyszó alatt
újabb betűrendes alosztások)

Eseménynaptár: kishírekkel jól egészíti ki a rep. anyagát. Kár, hogy a rep-ból nem
minden eseménytári adatot vett ki, így a kettő együtt használható kronológiai szem-
pontból. A megfogalmazás néha túl részletező. Tipográfiailag nehezen áttekinthető az
időrend.
Rövidítésjegyzék + Tartalomjegyzék

HAJDÜBÖSZÖRMÉNYI HÍRLAP (Hajdúböszörmény, 1969—)

253.
A Hajdúböszörményi Hírlap első öt évfolyamának válogatott repertóriuma
1969—1973. (Szakdolgozat.) [Debrecen, Tanítóképző Intézet.] Összeáll. NAGY
Éva (SZEKRÉNYES Gézáné). Debrecen, 1974. 115 lev. Gépirat.

KMK D 1195
DTK 2091/szd.

Bevezetés (a sajtótörténeti előzményekről és a repertóriumról — röviden).
T: válogató (a hetilap öt évfolyamának kb. 110 számából 614 számozott tétel), de

így is elég sok az efemer, helytörténeti szempontból is érdektelen cikk.
C: részletes, sőt túl részletező (fölöslegesen ismétli a számok élén már kivetített év,

szám, hó, nap adatait).
A: szükség szerint rövid címkiegészítő, a cikk tárgyára, földrajzi és személyi vo-

natkozásaira utaló.
SZ: 1. Szoros időrend (számról-számra és lapról-lapra haladó).
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália tipográfiailag elkülönítve).

2. Tárgymutató (elég szétszórt és hiányos, utalások nélkül).

HÁLÓZATI HÍRADÓ
— > SOMOGYI-KÖNYVTÁRI HÍRADÓ
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HARGITA (Csíkszereda, 1968—)

254.
[A] Hargita költészete. Bibliográfia 1968. márc. — 1973. márc. (összeáll. BAKÓ
László.) Csíkszereda, (1973), Városi Könyvtár. 27, [4] lev. Soksz.

OSZK OD 29.186

Előszó, módszertani bevezető nincs.
T: a napilapban megjelent versek (eredetiek és fordítások) repertóriuma. Tételszá-

mozás nélkül.
C: rövidített, lapszámközlés nélkül.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
Gyenge stencil sokszorosítás.

HASZNOS MULATSÁGOK (Pest, 1817—1842.)
Főlap: Hazai és Külföldi Tudósítások (1806—1838)

Utóbb: Nemzeti Újság (1840—1848.)

255.
Mutató tábla a' Hasznos Mulatságokhoz. [1817. 1. félév] — 1842. 2. félévéhez.

Mell. a HM félévi köteteihez (1—52. számához), általában 6—8 sztl. p. ter-
jedelemben.

Kultsár István, a szerkesztő már az 1. félévi borítón adott „Jelentés"-ben ígéri, hogy
a félévi „Könyvetskéknek tulajdon Titulusa és Lajstroma is lészen." Ezt az ígéretet
végig be is tartotta a lap.

T: a hetenként kétszer megjelenő irodalmi melléklap teljes repertóriuma.
SZ:1. Tematikus-műfaji. Általánosított szerkezeti váza:

I. Magyar nyelv
1. Költemények
2. Folyóbeszéd s magyar literaturát tárgyazók

II. Tudományos dolgok és szépliteratura [elbeszélések]
III. Történetírás
IV. Eletírások [és Charakteristicai vonatok]
V. Természettudomány

VI. Gazdaság és hasznos házi jegyzetek
VII. Művészet, mesterség, ipar

VIII. Üj találmányok s fölfedezések
IX. [1] Charakteristicai vonatok (vagy)

[2] Geographiai és statisticai jegyzetek
X. hd. IX/2.

XI. Különféle értekezések, elmefuttatások
XII. Nemzeti szokások, helyírások és régiségek

XIII. Ritka történetek és apróságok [Anecdoták, Elmeszikrák, Mesék, Alap-
mondások (aforizmák) — visszatérő rovatok.]

XIV. Rejtettszók

E fejezetek alatt csak a címeket adja meg (néha csak a „rovatcímeket"), általában
a szerzők vagy betűjeleik megjelölése nélkül. (Az 1840-es már a szerzői betűjeleket
is közli.) Általában a kezdő lapszámra hivatkozik, egyes évfolyamokban a füzet szá-
mára is (pl. 1819. 1. félév). A cikkek elemi rendezőelve hol betűrendes, hol időren-
des, hol a kettő keveréke.
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HAVI KÖZLÖNY. Az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság köréből. (Temesvár,
1878—1916.)
Utóbb (1917—1919): PAPOK KÖZLÖNYE

(1920—1944): EGYHÁZI LAPOK

256.
A Havi Közlöny 1—17. [1878—1894] évfolyamának részletes tárgy- és névmu-
tatója. Összeáll. [PERÉNYI] PATZER István. Temesvár, 1895, Csanádegy-
házmegyei ny. LI p.

OSZK H 80.393

Általános megjegyzések (szerkezet, rövidítések, évf. = év)
T: a katolikus teológiai folyóirat teljességre törekvő repertóriuma és indexe.
C: rövidített, csak kötetre és kezdőlapra hivatkozik.
SZ: A) Egyházi hatóságok törvényei és rendeletei

l/a alosztásokkal
B) Világi törvényhozó testületek ::. rendeletei

1/1 alosztásokkal
1:1. C) Tulajdonképpeni tárgy- és névmutató

Tárgyi fogalmak, földrajzi és személynevek alosztásokkal tagolt rendszere.
1:2. D) Irodalom (könyvismertetések)

Szakokra, műfajokra bontva — logikai rendben (Hitoktatás, Szépirodalom,
Katholikus naptárak)

E) Tárca (címek szerint)
.—-.időrend (évfolyamok szerint)

Pótlás a C) részhez (tárgyszavak, utalások)
Az összeállító a lap egyik szerkesztője. • , .
Folytatásai:

257.
A Havi Közlöny 21—25. [Í898—1902] évfolyamainak részletes tárgy- és névmu-
tatója. Temesvár, 1902, Csanád-egyházmegyei ny. XIX, [1] p.

A 26. évf. 1903. évi januári füzet melléklete.

Az előbbihez hasonló felépítésű anonim munka. Valószínűleg azonos az összeállító.

258.
A Havi Közlöny 26—35. [1903—1912] évfolyamainak részletes tárgy- és név-
mutatója. Temesvár, 1913, Csanádegyházm. ny. XXVIII p.

Az 1913. évi 36. évf. melléklete.

Tartalmilag szűkebb körű repertórium (Irodalom és Tárca nélkül). Felépítése az
előbbiekhez hasonló, de a repertóriumon belül az egyes szerkezeti egységeket (ABC)
nem jelzi. Tehát szelektívebb, gyengébb minőségű munka. Ebben az időben már
Kováts Sándor a szerkesztő-kiadó-laptulajdonos, aki korábban Patzner „szerkesztőd
társa" volt. . •

HAZÁNK (Győr, 1847. I. 2 — 1848. VIII. 10.)
Előzmény: (1844—1846): VATERLAND, DAS

259.
PITROFF Pál: A győri sajtó története (1728—1850). Győr, 1915, Nitsmann ny.
150 p.

Rep. 83—99. p.
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A szerzői Előszó szerint a sajtótörténet épp a „Hazánk" korábbi feldolgozásából nőtt
ki, az a magja.
T: A kereskedelmi és szépirod., majd (1848) politikai hírlap válogató repertóriuma.
C: rövidített (szerző, cím, műfaj), az 1. szám bővebb ismertetése — idézetekkel.

Végig lapszám jelölés nélkül.
SZ: 1. Időrendi (1847. I. félév), egy-egy számból 1—3 cikket ír le.

2. Tematikus (1847. U. félév)
I. Kereskedelem és rokon (időrend)

II. Szépirodalom
a) Beszélyek (időrend)
b) Költemények (időrend)

1. Balladák s románcok (időrend)
2. Versek (szerzői betűrend)

III. Vegyes (időrend)
3. A „Hazánk" tartalma 1848~ban (időrendes)

260.
A győri Hazánk története és repertóriuma. Diplomadolgozat. Összeáll. BOL-
GÁR Ivánné. Bp. 1977, ELTE Könyvtártudományi Tanszék. 166 lev. 17 t. Gép-
irat.

Repertórium: 40—165. lev. KMK D 3686

Sajtóbibliográfiai leírás
Módszertani útmutató
T: a heti háromszor megjelenő kereskedelmi és szépirodalmi lap, majd politikai és

irodalmi közlöny szelektív, 1488 tételes repertóriuma. (Hírek, hirdetések, rövid
ismertetések kimaradtak.)

C: részletes, névkiegészítéssel, álnévfeloldással, műfaji megjelöléssel [ ]-ben.
A: szükség szerint tömör, egymondatos, tárgyszavas.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Név- és helymutató

(álnevekkel, jegyekkel, a földrajziak intézményi alosztásokkal; a földrajzi-
intézményi nevek inkább a tárgymutatóba kívánkoznak.)

2. Tárgymutató
— további tárgyi alosztásokkal!

Szokatlanul mutatózott, alapos, kéthasábos repertórium.

HÉBE (Bécs, 1822—1826.)
Címváltozat: ZSEBKÖNYV 1822-RE

261.
A Hébe írói és közleményei (1822—1826). = TAMEDLY Mihály: Igaz Sámuel
és a Hébe. Sopron, 1917. 30—39. p.

A 39 lap terjedelmű műben az 1—29. lap az irodalmi évkönyv történetét írja le.
A repertórium függelékként szerepel.
T: teljes.
C: rövidített (szerző, év: cím), a lapszám hiányzik.
SZ: 1. Szerzői betűrendes

a) időrend

HELIKON [L] (Kolozsvár)
— > ERDÉLYI HELIKON •
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HELIKON [II] (Debrecen — Amsterdam etc. 1938—1943.)

262.
LUDÁNYI Valéria: A „Helikon" c. irodalomelméleti folyóirat története. (Deb-
recen, 1938—1943.) Adalék a magyarországi idegen nyelvű sajtó történeté-
hez. = A Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve, 1955. 2.
r. Debrecen, 1956. 371—400. p.

(Bevezetés: a folyóirat története és sokoldalú értékelése.)
Munkatársak és repertórium (383—398. p.)
T: teljes. A cikkek német, angol, spanyol, francia és olasz nyelvűek.
C: részletes.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) főbb életrajzi adatok (76 szerzőről, forrásjelzéssel)

S S S S } ^kettő «*endben,

HELIKON. Világirodalmi Figyelő (Bp. 1964—)
Előbb (1955—1957): IRODALMI FIGYELŐ

(1958—1963): VILÁGIRODALMI FIGYELŐ

263.
Fejezetek a „Helikon" történetéből. Irodalmi Figyelő (1955—1957), Világiro-
dalmi Figyelő (1958—1963), Helikon Világirodalmi Figyelő (1964—). (Szakdol-
gozat.) (Összeáll. BEDNAR Attiláné, JUHÁSZ Erzsébet.) Bp. 1973, ELTE
Könyvtártudományi Tanszék. 126, 92 lev. 23 mell. Gépirat.

Repertórium: Függ. 22—92. lev.
KMK D 3195

Cikkrepertórium a Helikon 1955—1973. évfolyamaiból
Bevezetés (az 1973. 2—3. sz-ig bezárólag jut el)
T: szelektív hírek, recenziók nélkül) 578 sztl. tétel.
C:. rövidített.
A: ritkán: egy-egy szó, mondat ( )-ben a cím után.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (4 fejezet, alfejezetekkel)

a) betűrend
M: nincs, helyette statisztikai táblázatok a repertórium gyűjtőkörén kívüli műfa-

jókról is:
a) Cikkek tematikus megoszlása (az 578 tételes repertórium konkrét statisztikája)
b) Recenziók országok (nyelvterületek) szerint évenként (17 nyelvterületről 1799

tétel.)
c) Az ismertetett könyvek országonkénti (nyelvi) megoszlása mennyiség szem-

pontjából. (Azonos az előző rovattal, csak itt nagyságrendi sorrendbe állítja az
országokat, nyelveket.)

d) Szerzők nemzetiségi hovatartozás alapján (magyar-külföldi bontásban, 1570
szerző)

A tanulmány és a statisztikai függelék értékesebb, mint a repertórium!
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264. ; .. ;

Helikon. Világirodalmi Figyelő. Repertórium. 1973—1976.
(Szakdolgozat.) Összeáll. RADNAI Ferencné. Debrecen, 1978, Tanítóképző Fő-
iskola. 103 lev. Gépirat.

KMK D 1789

Tartalomjegyzék
Bevezető
Számonkénti bibliográfiai leírás (tematikus számok!)
T: teljes, recenziók is: 727 tétel.
C: részletes, névjel feloldással.
A: sok helyen pár szavas, egymondatos, címfordítás.
SZ: 1. Tematikus-műfaji-korszakonkénti-nyelvterületi

(26 fejezet + 22 alfejezet)
a) tanulmányok
b) recenziók

— betűrend (időrend jobb lett volna!)
Fejezetvégi egyedi utalókkal.
(Fölmerülhetett volna a tematikus számok egységének megtartása!)

M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália tipográfiai megkülönböztetéssel)
Néhány tematikai-műfaji fejezettől és besorolástól eltekintve értékes, a folyóirat
csomópontjait jól megragadó repertórium.

A HERMÁN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE
— > [MÚZEUMI PERIODIKUMOK „1945/1970"]

HESPEKUS (Brünn—Prag—Stuttgart 1812—1827?)

265.
Tudós Hazánkfijai a' Hesperus nevű folyóírásban múlt esztendő [1817] által
e' darabokat közölték. [Összeáll.] Y. [FEJÉR György.] = Tudományos Gyűj-
temény, 1818. II. köt. 111—113. p.

Tudomásunk szerint az első egyedi személyi hungarika-repertórium a Tudományos
Gyűjteményéhez hasonló általános profilú cseh folyóirat cikkeiről.
T+C: 18 (számozott!) cikk címének és szerzőjének hozzávetőleges (szabados) leírása,

a kezdőlapra hivatkozással. PL: 13) Magyar Ország' Geographiájának igazítási
T. Rumi K. Dr. által. 373. 1.

Záradék: „Ezen tudós íróinknak tiszteletéül csak azt mondjuk, hogy vaj ha Hazai
Gyűjteményünket is gyarapítanák illy jeles darabjaikkal. S vajha Tudós Együvé-
dolgozó Hazánkfijai is illy értekezésekkel mozdítanák elő Literaturunkat [!]" A
Hesperus magyar vonatkozású (tartalmi hungarika) cikkeiről később is rendszeresen
számot ad a folyóirat. Ilyen tartalmi hungarika-repertórium pl. a következő is:

266.
A' Hesperus nevű folyó írásban 1818-ik észt. kinyomtatott Értekezések V Tu-
dósítások, mellyek vagy Hazánkfijaitól beküldettek, vagy Magyar Hazánkat
érdeklik. THAISZ András által. = Tudományos Gyűjtemény, 1819. II. köt. 92. p.
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A HÉT (Bp. 1889—1924.)

267.
„A Hét" írói és írásai. 1889—1924. Összeáll. GALAMBOS Ferenc.
1—2. köt. Bp. 1954. 2 db. Gépirat.

1. köt. — 298 lev.; 2. köt. — 435 lev. OSZK SH 151/480

Bevezetés (az irodalmi hetilap és a rep. jellemzése)
T: teljes (az 1923. évi 3. és 6. sz. kivételével).
C: rövidített, „pontatlan".
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO-szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék (kötetenként)

HETI KÖZLÖNY — > DEBRECENI FŐISKOLAI LAPOK

HÉTRŐL-HÉTRE (Subotica—Szabadka, 1934—1935.)

268.
A Hétről-hétre repertóriuma. Összeáll. PATŐ Imre. (Kiad. a) Magyar Nyelv,
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. Újvidék—Szabadka, 1984. 1—
145. p. (333—477. p.)

Klny. a Hungarológiai Közlemények 1983. 3. sz.-ból.
/Életjel könyvek 32./

Tartalommutató: folyó lapszám hibásan + ( )-ben a rep. lapsz. helyesen.
Bevezető (a képes irodalmi hetilapról); Rövidítések és jelek; Nevek azonosítása; Ál-
nevek és névjelek feloldása; Az álneveit és névjelek összesítése.
T: teljes, a borítólap fotók, belső illusztrációk is; összesen: 1440 tétel.
C: részletes, álnévfeloldással, címkiegészítéssel [ ]-foen, műfaj megjelöléssel; a cik-

kek besorolása a valódi név alatt, de mindig közli az álnevet is a címleírásban.
SZ: 1. (A) Időrendi r. (ez a tételszámozott fő rész!)

2. (B) Általános r. (tkp. szaktudományi r. I—XI. fő fejezettel és további arab
számos és számnélküli alfejezetekkel.)

3. (C) Irodalom
I. Általános r.

II. . Magyar nyelvű irodalom
III. Délszláv népek irodalma.
IV. Egyéb irodalmak (1^14)

— időrend (az 1. r. tételszámára hivatkozással.)
M: 1. [C!] Személynév-magyarázatok és névmutató

Életrajzi dátumokkal, a tevékenységi hely és a foglalkozás megjelölésé-
vel, a rep. lapszámára (!) hivatkozással (a bevezetést és a nevekkel fog-
lalkozó fejezeteket is feldolgozza); benne a feloldatlan névjelek is.

Az álnévfeloldás és a mutatózás szempontjából értékes repertórium.

HEVESI MŰVELŐDÉS (Eger, 1969—)
Előbb (1962—1968): TUDŐSlTÖ

269.
Hevesi Művelődés 1962—1973. Repertórium. (Szakdolgozat. Debrecen, Tanító-
képző Intézet miskolci kihelyezett tagozata.) összeáll. SZECSKÓNÉ BUKOLYI
Emőke. (Debrecen—Miskolc), 1974. 50 lev. DTK 2249/szd.
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Bevezetés (A folyóirat részletes története, sajtóbibliográfiai leírása, a repertórium
szerkesztési elvei.)
T: teljes (kivéve a hírek, üzenetek és a fotók, de az egyéb illusztrációkat felveszi).

499 számozott tétel.
C: részletes, ritkán pár szavas annotációval.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (6 fejezet, további alosztásokkal)

a) betűrendes
M: 1. összevont név- és földrajzi mutató (a perszonália nem válik el a szerzőktől)
Tartalomjegyzék

HEVESI SZEMLE (Eger, 1973—)

270.
A Hevesi Szemle 5 éves repertóriuma (1973—1977). Összeáll. BODNÁR Józsefné,
FEKETE Péterné, KÁRPÁTINÉ ÉZSIÁS Edit stb.) H.é.n. [1978] 132 p. Soksz.

A repertórium használatáról
Sajtóbibliográfiai leírás
T: teljes, a képek, illusztrációk és a krónika is — önálló leírással. 1049 tétel. Hon-

ismeret-helytörténet.
C: részletes.
SZ:1. Időrendi

(Élőfejes, a rovatcímeket is feltünteti.)
M: 1. Név- és tárgymutató (Földrajzi nevekkel)

A tételszám melletti + jel a műfordítóra, ill. a „Krónika" rovatban meg-
jelent információra utal. A szerzők és a tárgyalt személyek nem válnak el,
és nem mindig kereshetők vissza. Tárgyszóalkotása hiányos, gyenge.

Tárgyi-műfaji visszakeresésre nehézkesen használható munka.

HÍD (Subotica—Szabadka, 1934—1941; 1945—1950. Növi Sad—Újvidék, 1950—)
Szünetelt: 1941. márc. 1 — 1945. okt.)
Közben (1941. jan. 1 — 1941. márc. 1.): VILÁGKÉP
Melléklap (1953. okt. — 1955. júl./aug.): MŰKEDVELŐ SZÍNPAD

271.
A Híd repertóriuma (1934—1941). Összeáll. PATŐ Imre. (Közread, a Hungaro-
lógiai Intézet, Újvidék.) Újvidék, 1976, Forum. 270 [6] p. illusztr.

Bevezető
Fontosabb irodalom; Rövidítések, zárójelek használata; Nevek azonosítása
T: teljes, 1563 tétel. Társadalmi, irodalmi és kritikai szemle.
C: A B) rész részletes: valódi név, álnév v. névjel, cím, műfaj, terjedelem. A többi

rész röv. leírású + tételsz.
SZ: A) A HÍD könyvészeti adatai

B) A bibliográfiai egységek időrendi felsorolása (1563 t.)
C) Altalános [tematikus!] rész: I. Munkásmozgalom 1—10; II. Nemzetközi kér-

dések 1—7; III. Filozófia; IV. Természettudományok; V. Történettudomány;
VI. Nyelvtudomány 1—3; VII. Oktatás, művelődés 1—7; VIII. Irodalom 1—9
(műfaji fejezet)

D) A HlD szerzői (betűrendes rész)
E) A Híd-könyvtár bibliográfiája
F) Álnevek és szignók: a) feloldása, b) összesítése
G) Ismeretlen szerzők: a) Ismeretlen szignóval v. álnévvel jelölt írók (betű-

rendben), b) Jelöletlen írások (műfaji + időrend)
H) Életrajzi jegyzetek a H. hazai munkatársairól (betűrend)
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M: 1. Név-, álnév- és névjelmutató (perszonália is!)
Tartalom
Sajátos szerkezetű, filológiai precizitású, címlapfakszimilékkel gazdagon illusztrált
értékes repertórium.

HÍD-NAPTÁR (Subotica—Szabadka, 1939— ?)

272.
Híd-naptár 1939. (Repertórium.) Összeáll. PATÓ Imre.
= Híd, 1976. 1. sz. 120—125. p.

Az 1939-es HÍD-naptár
T: teljes, 49 tétel.
C: részletes, név- és címkiegészítéssel [ ]-ben.
SZ: 1. Tematikus-műfaji

I. Általános r.
. II. Cikkek, illusztrációk 1—3.

III. Irodalom
IV. Humor
a) betűrend

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY (Bp. 1921—)
Szünetelt: 1956—1957.

273.
A Hidrológiai Közlöny 1—13. [1921—1933] kötetének tartalmából. = Hidroló-
giai Közlöny, 14. köt. 1934 [1935]. [3] sztl. p. a kötet végén és a hátsó belső
borítón.

iNTpinpt francia, angol és olasz címmel is.

T: válogató, csak a nagyobb (önálló) cikkek, azok eredeti nyelvén.
C: rövidített, lapszám jelölés nélkül.
SZ:1. Időrendi (kötetről-kötetre haladó)
Korábbi kötetek végén kisebb időszakokra vonatkozó előzményei is jelentek meg.
Kiegészítései, folytatásai:
a 7—14. kötetről = 15. köt. 1935. [246] — 247. p.

4—16. kötetről = 17. köt. 1937.
10—17. kötetről = 18. köt. 1938.
13—18. kötetről = 19. köt. 1939.
13—19. kötetről = 20. köt. 1940.

274.
A Hidrológiai Közlöny első ötven évfolyamának (1921—1970) tartalomjegyzéke.
Szerk. VÁGÁS István. (Kiad. a Magyar Hidrológiai Társaság.) Bp. 1974 [1979],
MTESZ Háziny. V, 297 p.

Előszó (a folyóirat története)
A tartalomjegyzék felépítése
A Hidrológiai Közlöny első 50 évf. szerkesztői
T: teljes: 1738 tétel + ismertetések stb. (számozatlanul)
C: részletes, címfordítással (a rezümé nyelvén)
SZ:1. Tematikus-műfaji

a) betűrend
M: 1. Szakági mutató (tárgymutató!) + tételszám

a) szerzői és ckn-betűrend (?)
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2. Földrajzi mutató (szisztematikus)
a) Magyarország

— helységenként .
b) Európa

— országok
városok . •.

c) Magyarország tájegységei
— betűrendben (alosztásokkal)

A fő szerkezeti egység és az 1. sz. mutató elemi rendezőelvétől eltekintve jó mód-
szerű repertórium.
Előzményeit fölöslegessé teszi.

275.
A Hidrológiai Közlöny 1971—1980 [!51—60.] évfolyamainak tartalomjegyzéke.
Szerk. VÁGÁS István. [Kiad. a Magyar Hidrológiai Társaság.] Szeged, 1981
(1982), ATIVIZIG soksz. 206 p.

Bevezető: a folyóirat 10 évéről és a repertórium szerkezetéről. (Ez utóbbit az 1—50.
évfolyam tartalomjegyzékéhez hasonlónak tekinti.)
T: teljes: 757 tétel -f- Ismertetések, Hazai és nemzetközi hidrológiai hírek (kü-

lön-külön), Méltatások, Megemlékezések, Közgyűlési beszámolók, Pályázatok,
Egyesületi és műszaki hírek (tételszámozás nélkül).

C+A: részletes, az idegen nyelvű címek címfordításával, szükség szerint egymon-
datos annotációval (a konferencia helye és időpontja, „hozzászólással" stb.)
A társszerzős cikkeket mindegyik szerző neve alatt leírja — az első szerző-
re utalással. Ilyen esetben a tételszám az első közlés tételszáma (zárójelben).

SZ: 1. Műfaji-rovatonkénti (Tanulmányok, Hozzászólások, Ismertetések stb. Ld.
fentebb a T.-nál.)
a) szerzői betűrend (a hozzászólásoknál a vitatott cikk szerzője, a recen-

zióknál a recenzens a rendszó)
b) időrend (Hazai és nemzetközi hidr. hírek, Méltatások, Közgyűlési be-

számolók)
c) perszonália (Megemlékezések)

Mutatókat sajnos nem tartalmaz, s ezért, valamint a szerkezet mechanikus, formai
rendezőelve miatt tematikus-földrajzi megközelítésre nem alkalmas. Módszertani
szempontból visszalépés a szerkesztő korábbi tartalomjegyzékéhez képest.

HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1961—)

276.
A Hidrológiai Tájékoztató első húsz évfolyamának (1961—1980) tartalomjegy-
zéke. (Összeáll. CZIRÁKY József.) Kiad. a Magyar Hidrológiai Társaság, For-
rás Vízgazdálkodási Egyesülés. Bp. 1985, Vízügyi Dokumentációs Szolg. Leány-
váll. ny. 35 p.
A Hidrológiai Tájékoztató eddig megjelent számai (táblázat)
Bevezetés (a Hidrológiai Közlöny 1971—1980-as repertóriumának mintájára állították
össze a 25 éves jubileumra)
T: teljes: 658 számozott + számozatlan tételek (Ismertetések, Hírek, Pályázatok

rovatok).
C: részletes •
SZ: 1. Tematikus-műfaji (9 fejezet)

a) szerzői betűrend
— címbetűrend

M: nincs, földrajzi kellett volna.
Tartalom
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HISTÓRIA [I.] (Bp. 1928—1932.)
Előzménye (1925—1927): HADIMÜZEOLÖGIAÍ LAPOK

277.
Tartalomjegyzék a História folyóirat és mellékletei 1—4. évfolyamához. = His-
tória, 4. évf. 1931, 3—4. füz. Mell. I—VII. p.

Anonim szerkesztői bevezető a repertóriumról.
T: teljes, sztl. tételek.
C: rövidített: szerző, cím, kötet, szám, a törzslap v. melléklet rövidítése, kezdőlap.
SZ:I. Tematikus-rovatos (1—7. fejezete egy kivétellel az állandó rovatokat, mel-

lékleteket tükrözi):
1. Pestbudai Emléklapok
2. Hadimúzeumi Lapok
3. Magyar Műemlékek
4. Honismeret és Helytörténet .
5. Családtörténeti (Emlék) lapok
6. Külföldi kapcsolatok
7. Vegyes

a) szerzői betűrend
— időrend

M: nincs, földrajzi kellett volna.

278.
A „História" története és repertóriuma. Szakdolgozat. Összeáll. FEDERITS
Istvánné. Bp. 1977, ELTE Könyvtártudományi Tanszék. [2], 71 lev. Gépirat.

Repertórium: 25—71. lev. KMK D 3696

A repertóriumról
Évenkénti és számonkénti sajtóbibliográfiai leírás
T: szelektív: önálló írások és tanulmányok, 216 t.
C: részletes, de a rovatokat és mellékleteket is önálló folyóiratként írja le minden

szerkezeti részben. A leírás végén zárójelben utal a főlap (H) sorszámára.
SZ:1. Betűrendes (szerzői)

a) címbetűrend
2. Tárgyi-tematikus (1—9 fejezet, amely részben igazodik a rovatokhoz és mel-

lékletekhez is, de nem pontosan felel meg azoknak),
a) betűrend

M: nincs, pedig a földrajzi nagyon hiányzik; a helytörténeti anyagok szétszóródnak
az azonos tárgyú rovatok (Buda és Pest helytörténete, Helytörténet) ellenére is.

Kissé pongyola szerkesztésű és „pontatlan" leírású repertórium. A minden ponton,
mechanikus elemi betűrend nem illik a laphoz.

HISTÓRIA [II.] (Bp. 1979—)

279.
A História repertóriuma 1979—1983. Szakdolgozat. Összeáll. NAGY Judit.
Szombathely, 1984, Tanárképző Főiskola. 115 lev. Gépirat.

SZTK N22/1984
Bevezetés
T: teljes. .
C: részletes.
A: szükség szerint rövid, + tárgyszavak.
SZ: 1. Időrendes
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M: 1. Egyesített név- és tárgymutató (címek és földrajzi nevek is)
Tárgyszó és utalórendszere kissé hiányos.

A leíró rész kifogástalan a bíráló szerint.
Nem került kézbe. Leírása Pálvölgyi Mihály bírálata alapján.

280.
A História 1979—1986. évi számainak (1—8. évfolyam) tartalomjegyzéke. Bp
1986, ny.n. 18 p.

Az 1986. 5—6. sz. melléklete.

Előszó, bevezetés nincs.
T: teljes: 713 tétel + térképek.
C: rövidített: szerző, cím, év/szám, kezdő oldal. A névjeleket feloldja.
A: Néhol [ ]-ben címkiegészítő megjegyzések.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (4 fejezet)

A) tárgyidőrend
a) szerzői betűrend

— címbetűrend
2. Térképek

I. Magyar, II. Egyetemes történelem
A) tárgyidőrend (korszakok)

a) címbetűrend
3. Tematikus összeállítások

Betűrendben, év/számra hivatkozással
M: 1. Névmutató (szerzői)
A részletesebb tárgyi, földrajzi, sőt perszonális megközelítésre sem alkalmas anonim.
szerkesztőségi munka.

HITEL (Cluj—Kolozsvár, 1936—1944.)

281.
Tárgymutató. (1936—1938.) = Hitel, 1938. 4. sz. mell. I—VIII. p.

A lap feladatait körvonalazó szerkesztői bevezetéssel és utószóval: „A Hitel három
évfolyamának rendszeres tárgymutatóját csatoljuk e szám anyagához, hogy eleget
tegyünk a régi szükségnek és kívánságnak."
T: a „nemzetpolitikai szemle" (társadalom-, gazdaság-, művelődéspolitika, nemze-

tiségi kérdés) teljes, a műmellékleteket is tartalmazó repertóriuma. 70 munka-
társ 125 tanulmánya — az utószó szerint.

C: részletes: szerző, cím (év, sz., teljes lap)
A: csaknem minden cikk bibliográfiai leírása után néhány mondatos (alfejezeteket

közlő) indikatív annotáció. Néha idézet a cikkből.
SZ:1. Tematikus-műfaji (10 fejezet, alfejezetekkel)

a) betűrend
(A könyv- és folyóiratismertetések a megfelelő tárgykörnél.)

Munkatársaink 1936—1938. (Albrecht Ferenctől Vita Zsigmondig).
A folyóirat tematikai csomópontjait jól megragadó, gondosan annotált anonim (szer-
kesztőségi) munka.

HONGRIE ET LE MONDE, LA
— > MAGYARORSZÁG ÉS A KÜLFÖLD
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HONISMERET (Bp. 1961—)
Közben (1970—1971): HONISMERET, HELYTÖRTÉNET

(1972—1974): HONISMERETI HÍRADÖ

282.
A Honismeret repertóriuma. [1961—1969.] Összeáll. SKRABUT Éva. [Kiad. a]
Hazafias Népfront. Bp. 1974. 97 p. (KERINFORG soksz.)

Sajtótörténeti adatok
Előszó (Töltési Imre, a Hazafias Népfront Honismereti Bizottságának titkára)
Bevezető (a repertóriumról)
T: teljes (hírek is), 124 számozott tétel.
C: részletes (de a betűjeleket nem oldja fel).
A: indikatív és informatív annotációk — váltakozva.
SZ: 1. Időrendes (számról-számra, lapról-lapra), kivéve a kalocsai honismereti kon-

ferencia anyagának számozatlan füzetét (1967), ez a végén található.
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália — elkülönítve)

2. Földrajzi és intézményi mutató (alosztásokkal: Bp.; megyék: járások, váro-
sok-községek; tájegységek; külföld).

Mindkettő a Tallózás rovat — önálló egységeként le nem írt — kis híreit is ana-
lizálja.
3. Tárgymutató

Az azonos című szakdolgozat (Debrecen, 1972, Tanítóképző Int.) átdolgozott kiadása.
Előzménye az 1—6. számról (regisztratív feldolgozásban): DÖMÖTÖR Sándor: A Hon-
ismeret 1—6. füzetének [1961—1964] elemző bibliográfiája. = Népművelési Intézet
Könyvtári és Adattári Tájékoztatója, 1964. 3. sz. 65—82. p.

283.
Honismereti Híradó. Repertórium 1972—1975. Szakdolgozat. (Összeáll.) HOR-
VÁTH Anikó. Debrecen, 1976, Tanítóképző Főiskola. 135 lev. Gépirat.

DTK 2867/szd.

Előszó (előzménye a Honismeret, annak repertóriumát folytatja)
Űtmutató
T: teljes, 496 tétel.
C: részletes, analitikus, rovatos rendszerű, névjel feloldással.
A: indikatív, az illusztrációkat és rejtett bibliográfiát is itt említi meg. (Ez utóbbia-

kat csak a tárgymutatóban mutatózza „Képek" és „Irodalom" tárgyszó alatt.)
SZ:1. Időrendi
M: 1. Névmutató (szerzők, perszonália)

2. Földrajzi és intézménymutató
3. Tárgymutató

A bírálat a 2—3. sz. mutató átdolgozása után kiadásra is alkalmasnak ítélte.

284.
A Honismeret 5 éve. 1973—1977. (Repertórium.) Szakdolgozat. Összeáll. FÁ-
BIÁN Miklós. Bp. 1978, SZOT Központi Iskola. 106, [6] lev. KMK D 1847
Bevezetés (az előző címváltozat 3 számát függelékben közli)
T: teljes: 788 tétel a függelékkel együtt.
C: részletes, névkiegészítéssel.
SZ: 1. Rovatok szerint

14 fejezet a vezércikkektől a könyvismertetésig
a) szerzői betűrend

— időrend
M: 1. Névmutató (szerzők + perszonália elválasztás nélkül)

2. Hely mutató
Kisebb módszertani hibáktól eltekintve precíz, gondos munka.
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HONVÉD (Bp. 1946—1951.)

285.
A „Honvéd" katonai folyóirat repertóriuma. (1946—1951.) (Szakdolgozat. Deb-
recen, Tanítóképző Intézet.) Összeáll. BALLÁ Tamásné. Debrecen, 1971. [2],
[III], 72 lev. Gépirat.

DTK 1380/szd.

Tartalomjegyzék
Előszó (a repertórium használatához)
T: teljes, 761 számozott tétel.
C+A: részletes, [ ]-ben név- és címkiegészítéssel.
SZ: 1. Tematikus (2 fejezet — Hadtudomány, Hartörténet — további alosztá-

sokkal)
a) időrend (vagy tárgyidőrend), az életrajzoknál a tárgyalt személyek

szerinti besorolás.
M: 1. Névmutató (szerzők és személyek tipográfiai elkülönítéssel)

2. Földrajzi (országok szerinti) mutató
Kissé hiányos. A hazai helynevek mutatózására is szükség lett volna.

— > még: HONVÉDSÉGI SZEMLE

HONVÉDELEM (Bp. 1949—)
Címvált. (1949—1956): KATONAI FIGYELŐ

286—287.
Honvédelem. Bp. Zrínyi K. OMKDK soksz. ;

1. r. 1949—1978. (Összeáll. BERKI Imréné, KÖLES Ferencné, RADA Fe-
renc.) 1979. XII, 217 p.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma 1/1./
2. (r.) Tárgymutatók. (Szerk. BERKI Imréné, RADA Ferenc.) 1982. 156 p.
/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma 1/2./
[3. r.] 1979—1983. (Összeáll. BERKI Imréné, KÖLES Ferencné, RADA Fe-

renc.) 1984. VIII, 203 p.
/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma 1/3./

Bevezetés (a sorozat terve; a repertóriumok módszertani elvei és gyakorlata; a H.
története, könyvészeti leírása adatcsoportonként, évenként; a H-re vonatkozó iro-
dalom.)
T: teljes, 6687 tétel. (Különkiadások, mellékletek is.)
C: részletes, cikkfordítások eredeti lelőhelyének közlésével, műfaji megjelöléssel

(a tanulmányok kivételével).
SZ: 1. Időrendi ' ,
M: 1. Szerzői betűrendes

2. Tárgymutató
Precízen összeállított kéthasábos repertóriumok.
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HONVÉDORVOS (Bp. 1949—)
Előbb (1949—50): HONVÉDORVOSI KÖZLEMÉNYEK
Közben (1953—56): KATONAORVOSI SZEMLE

288.
Honvédorvos. (Honvédorvosi Közlemények, Katonaorvosi Szemle.) 1949—1979.
(Összeáll. HOLLÓSI Edit, KOVÁCS Csilla, TÉRI Sarolta, VERSEGHI Mária.
Szerk. a MN Honvédelem szerkesztősége.) Bp. 1983, Zrínyi K. V, 96 p. HM ny.
soksz.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma 3 [4]./

Bevezetés
A H. könyvészeti leírása -j- bibliográfiája
T: Katonaorvos-tudomány; szelektív, de hírek és recenziók is: 2242 tétel. (A „Szol-

gálati használatra" és a T jelzésű mellékletek kimaradtak.)
C: részletes.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Szerzői névmutató

2. Tárgymutató
Benne földrajzi nevek és perszonália is. ,

Tartalomjegyzék
Élőfejes, kéthasábos, igényes kivitelű repertórium.

289.
A Honvédorvos repertóriuma 1980—1984. (Összeáll.) KOVÁCS Csilla, TÓTH
Lászlóné, VERSEGHI Mária. = Honvédorvos, 38. évf. 1986. 2. Különszám.
70—90. p.

Tartalom
Bevezető (a repertóriumról)
Könyvészeti leírás (1980—1984)
T: teljes, hírek és recenziók is: 217 tétel. (A mellékletekről nem szól a bevezetés.)
C: részletes.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Szerzői névmutató

2. Tárgymutató
Benne perszonália is.

Előzményéhez hasonlóan igényes repertórium,

HONVÉDORVOSI KÖZLEMÉNYEK
— > HONVÉDORVOS

HONVÉDSÉGI PÁRTMUNKÁS
— > HONVÉDSÉGI SZEMLE
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HONVÉDSÉGI SZEMLE (Bp. 11. évf. 1960—)
+ HONVÉD (1—6. évf. 1946—1951.) + KATONAI SZEMLE (1—9. 1952—1959.)

Előzmények:
POLITIKAI ÉRTESÍTŐ (1—8. évf. 1950—1957.)
HONVÉDSÉGI PÁRTMUNKÁS (9—10. évf. 1958—1959.)

290.
Honvédségi Szemle (Honvéd, Katonai Szemle, Politikai Értesítő, Honvédségi
Pártmunkás). 1. r. 1946—1978. (összeáll. BENDE Sándorné, BERKI Imréné stb.)
Bp. 1981, Zrínyi K. XVII, 443 p. OMKDK soksz.

/Magyar katonai folyóiratok repertóriuma 3./

Bevezetés: a repertórium tartalmi-módszertani kérdései + részletes sajtóbibliográ-
fiai leírások.
A HSZ-re vonatkozó irodalom
T: teljes, hírek is; 30 év közel 13 000 cikke. Honvédelem, katonapolitika.
C: részletes, az eredeti közléshelyet és az illusztrációkat is jelzi.
SZ: 1. Időrendi (folyóiratonként)
M: 1. Tárgymutató (folyóiratonként)

Átfogó tárgyszavak, országnevek — alosztásokkal.
2. Szerzői névmutató (összesített)

Az ismertetéseket a tételszámok aláhúzásával jelöli.
Az egyes repertóriumok eltérő színű lapokra nyomottak.
A több, egymással részben összefüggő folyóirat módszertanilag érdekes megoldású
repertóriumai.

HORIZONT (Veszprém, 1973—)

291.
Horizont repertórium 1973—1982. Összeáll. KOLOZS Barnabásné. Szerk. TÓTH
Dezső. Kiad. a Veszprém Megyei Tanács V.B. Műv. Osztálya. (Veszprém),
[1985.] 51 p. MOZIROTA soksz.

A folyóirat 1985. évi különszáma.

Előszó (szerkesztői)
Tartalom
A repertórium használatáról
A folyóirat bibliográfiai leírása
T: az oktatási-közművelődési tárgyú megyei lap teljes, a képeket-illusztrációkát

is tartalmazó repertóriuma, 742 tétel + ex librisek.
C+A: részletes, új szabvány szerinti leírás, helyenként címkiegészítéssel [ ]-ben és

rövid, egymondatos, tárgyszavas annotációval. A leírás végén az illusztrációk
(fotók, képek) számát is közli.

SZ: 1. Időrend
(Az ex librisek külön időrendi rész a rep. végén)

M: 1. Szerzői névmutató
2. Tárgymutató (kombinált, tárgyszóláncos)

(Földrajzi, személy- és intézménynevekkel, műfaji tárgyszókkal.)
Élőfejes, kéthasábos, jól szerkesztett repertórium,
ötéves folytatását ld. az 1. sz. Függelékben.
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[HORVÁT TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK „1851/1899"]

292.
Horvát történelmi repertórium. 1—2. köt. (Összeáll.) MARGALITS Ede. Kiad.
az MTA. Bp. (Athenaeum ny.) 2 db.

1. köt. 1900. — XXIV, 783 p.
2. köt. 1902. — LI, 867 p.

Hungarica-repertórium, a magyar kutató számára igen fontos segédeszköz.
T: válogató; öt horvát folyóirat 203 kötetében megjelent 1120 tanulmányról ad át-

tekintést az 1851—1899 közti évekből. A szorosabb értelemben vett történeti cik-
keken kívül a régészeti, jogtörténeti és földrajzi anyagot is figyelembe veszi, míg
a nyelvészeti-nyelvtörténeti és néprajzi anyaggal röviden végez, de ezeket is
legalább címük szerint felsorolja. A feldolgozott periodikumok eredeti sorrend-
ben:

I. ARKIV ZA POVJESTNICU JUGOSLAVENSKU (Archív a Délszláv Tör-
ténethez): 1—12. (Zagreb, 1851—1863);

II. RAD JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI (A
Délszláv Tudományos és Művészeti Akadémia Munkálata): 1—138. (Zagreb,
1867—1899);

III. STARINE (Régiségek): 1—29. (Zagreb, 1869—1898);
IV. KNJI2EVNIK: 1—3. (1864—1866);
V. VIENAC (Koszorú): 1—21. (1869—1899).

C: részletes magyar nyelvű leírások, de a tartalommutatóban az eredeti horvát cí-
meket is megadja.

A: rövidebb-hosszabb kivonatok.
SZ: 1. a folyóiratok fent leírt sorrendjében halad, ezen belül

a) kötetenkénti időrendben.
M: 1. Név- és tárgymutató (oldalszámra hivatkozással) mindkét kötetben.
Tartalommutató (Mindkét kötet elején.)
„Ezt követőleg (1900—) egy időre a Századok vette át, „Szláv szemle" címen, az ide-
vágó anyag kurrens ismertetését." Kosáry: Bevezetés I. (20) 107. p.

HUNGARICA ACTA CHIMICA
— > ACTA CHIMICA

A HUNGAROLÓGIAI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI
(Növi Sad — Újvidék, 1969—1975.)
Utóbb (1975. 26. sz. — ) : HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK
+ TANULMÁNYOK — STUDIJE (Növi Sad — Újvidék, 1969—)

293.
Az intézeti kiadványok repertóriuma 1968—1983. (Összeáll.) KÁICH Katalin.
Kiad. a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. Újvi-
dék, 1983 (1984), „Birografika" ny. Szabadka. 98 p.

/A hungarológiai és komparatisztikai kutatások jugoszláviai bibliográ-
fiája 1./

Tartalom
Egy bibliográfiai kissorozat elé (Bosnyák István)
Bevezető (Káich Katalin)
A két periodikus kiadvány külön-külön repertóriuma:

I. A Hungarológiai Int. Tud. Közi. — Hungarológiai Közi.
Az 1—50. szám leírása.
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T: teljes, számozatlan tételek.
C: részletes, [címkiegészítéssel]
SZ: 1. A folyóirat publikációinak bibliográfiája (Betűrendes)

a) időrend
2. Könyvismertetők [könyvismertetések!] bibliográfiája

a) ism. művek betűrendjében
3. Az Intézet életéből (szerzői betűrendes)

a) időrend
I: 1. Név- és tárgymutató (perszonália!)

— tárgyi- és földrajzi alosztásokkal
2. Szerzői névmutató

II. Tanulmányok
Az évkönyv 1—15. füzetének leírása
T: teljes, sztlan.
C: részletes, névjel- és álnévfeloldással
SZ: 1. Szerzői betűrendes r.

a) időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

2. Szerzői névmutató
III. Az egyedi kiadványok bibliográfiája

67 tétel időrendben + szerzői névmutató.
Gondosan szerkesztett és tipografizált kéthasábos repertóriumok.

HUNGARY AND THE WORLD
— > MAGYARORSZÁG ÉS A KÜLFÖLD

IFJÚSÁGI VEZETŐ (Bp. 1927—1938.)

294.
Az „Ifjúsági Vezető" tizenkét esztendeje [1927—1938] a nemzetnevelés szolgá-
latában. (Összeáll. SÁRPY István.) = Ifjúsági Vezető, 12. évf. 1938. 10. sz.
334—352. p.

Klny. is.

A szerkesztői tanulmány értékeli a folyóirat munkáját, s a végén „Beszámoló"-nak
nevezi a repertórium részt.
T: a jobboldali „népművelési és testnevelési folyóirat" (leventemozgalmi lap) sze-

lektív, a könyvismertetéseket és híreket nem tartalmazó repertóriuma. Kb. 400
tétel.

C: rövidített: szerző, cím, évf. kezdő oldal, de a névjeleket feloldja.
SZ: 1. Tematikus (I—VIII. fejezet)

a) időrend (egy éven belül is!)
M: nincs.
A témaorientált szelektív repertóriumnak jó példája.

IGAZSÁG (Szeged, 1918—1919.)

295.
Az Igazság története. (1918—1919.) Szemelvényekkel és repertóriummal. (Ösz-
szeáll.) PÉTER László. [Kiad. a] Somogyi-könyvtár. Szeged, 1962, Szegedi ny.
52 p. 1 t.

[Bevezető tanulmány]: a végén a repertórium elkészítésének indokai: nehéz hozzá-
férhetőség ; „módszertani kísérlet . . . annak bemutatására, hogy a folyóiratok, hír-
lapok bibliográfiailag a legalkalmasabban az időrend fonalán — az egyes számok
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anyagának címszerű reprodukálásával — tárhatók föl, minden egyéb szempontot
(szerzői betűrend, tárgyi csoportosítás stb.) mutatók segítségével célszerű érvénye-
síteni." (12—13. p.)
Az impresszum adatai (időrendben, a változások jelzésével).
(Szemelvények)
Repertórium:
T: teljes (152 számozott tétel); politikai hetilap.
C: részletes [álnév- és betűjel feloldásokkal, címkiegészítéssel].
SZ: 1. Időrendi (számonként, azon belül lapról-lapra haladó).
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália elválasztás nélkül).

2. Tárgymutató (logikai rendszerű 21 tárgyi fogalom).
A mutatók a tételszámokra hivatkoznak, de ezek nehezen kereshetők vissza a re-
pertórium fő részében, annak sűrű, egybefolyó szedése miatt.

IMPULZUS
— > [SZEGEDI EGYETEMI IFJÚSÁGI LAPOK „1922/1980"]

INFORMATIKA (Bp. 1967—)

296.
Mutató. Az Informatika 1—6. évfolyamához. (1967—1972.) (Összeáll, a KGM
MTTI Hálózatfejlesztési Főosztálya. [Kiad. a] KGM. Műszaki Tudományos Tá-
jékoztató Intézet. Bp. 1973. 21 p. Soksz.

Számítógéppel előállított szövegkörnyezetes permutált index (KWIC-index). A gépi
feldolgozás a JATE Kibernetikai Laboratóriumában történt.
Az Előszó egy példán mutatja be az index felépítését es a számítógépes előállítás sa-
játosságait. A példa és az index egésze nem túl meggyőző.
Hazánkban ez volt a 2., folyóiratindexelésre használt KWIC-index.

INTERPRESS MAGAZIN (Bp. 1975—)

297.
Interpress Magazin repertórium 1976—1977. Szakdolgozat. Összeáll. TÓTH Má-
ria. Szombathely, 1984, Tanárképző Főisk. 113 lev. Gépirat.

SZTK T77/1984

Bevezetés
T: a képes általános tudományos folyóirat teljes repertóriuma (cédulákon 5 év anya-

gát dolgozta fel).
C: részletes.
A: tételenként 2—3 tárgyszó.
SZ:1. Időrendes
M: 1. Névmutató (szerzők, fordítók, folyóiratcímek)

2. Tárgymutató (földrajzi nevekkel)
Az összeállító az IM repertorizálási modelljét kívánta kidolgozni ezzel a kétéves mu-
tatvánnyal.
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IPARGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1970—)

298.
Ipargazdasági Szemle. Az 1970—1974. évi számok tartalomjegyzéke. [Bp. 1974,]
(Kossuth K. soksz.) 21, [4] p.

A folyóirat 1974. évi különszáma, jelölés nélkül.

Előszó nincs.
T: teljes (?), könyvismertetések is, de a kisebb rovatoknak csak a címét és lelő-

helyét jelzi.
C: rövidített: szerző, cím -4- év, szám, kezdőlap. A lelőhelyadatokat rovatos szer-

kezetben közli.
SZ: 1. Rovatok szerinti

a) tematikus
— szerzői és címbetűrend

M: nincs. Tárgy- és névmutató kellett volna.
A kolofonban a folyóirat szokásos adatai találhatók.
Alacsony színvonalú repertórium.

299.
Ipargazdasági Szemle. Az 1970—1978. évi számok tartalomjegyzéke. Bp. 1979,
MTA KÉSZ soksz. 44 p.

Előszó nincs..
Tartalom
T: teljes (?), könyvismertetések is, 611 tétel.
C: rövidített, rovatos rendszerű.
SZ: 1. Rovatok szerinti (Tanulmányok, Nemzetközi tapasztalatok, Tudományos élet,

Szakirodalom)
a) tematikus

— szerzői és címbetűrend
M: 1. Tárgymutató

2. Névmutató (szerzői)
Az előzőnél jobb színvonalú (tételszámozás, mutatók), annak használatát fölöslegessé
tevő repertórium.

IPARI ÉS ÉPÍTŐIPARI STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1956—1988.)
Előbb (1949—1950): STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ [L]

(1950—1955): IPARSTATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ
Utóbb (1989—): GAZDASÁG ÉS STATISZTIKA

300.
Az Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő repertóriuma 1975—1979. [26—30.
évi.] Összeáll. BERECZ Tiborné. Kiég. államvizsga dolgozat. Nyíregyháza, 1980,
Tanárképző Főiskola. 140 lev. Gépirat. NyTK Szd. 116

Bevezetés
A lap története (alapos, de sajtóbibliogr. leírást nem ad)
Rövidítések
T: teljes (kishírek kivételével) — 472 tétel.
C-J-A: részletes, rovatos rendszerű. Helyenként egymondatos annotáció (előzményre,

folytatásra utaló)
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Egyesített betűrendes mutató (nevek, tárgyi fogalmak, intézmények, ke-

vés földrajzi név)
2. Rovatcímek mutatója
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AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE — ANNUAIRE DU MUSÉE
DES ÁRTS DECORATIVS (1—13. évf. 1954—1970. Bp. 1954—1971.)
Címvált. (5—13. évf.): AZ IPARMŰVÉSZETI MÜZEUM ÉS A HOPP FERENC
KELETÁZSIAI MŰVÉSZETI MÜZEUM ÉVKÖNYVE
Folytatása:
ARS DECORATIVA (1. évf. 1973— Bp. 1972—)

301.
Az Iparművészeti Múzeum évkönyveinek összesített tartalommutatója. (1—13.
1954—1970.) — Table des matieres récapitulative des Annuaires du Musée des
Árts Décoratifs. (Összeáll) JAKABFF.Y Imre. = Ars Decorativa, 1. 1973. 187—
198. p.

Előszó nélküli, csak az évfolyam, tárgyév és kiadási év összefüggését jelzi az élen.
T: teljes. 203 számozott tétel.
C: részletes; általában címfordítást is ad, = jel után kötetszámra és teljes lap-

számra hivatkozik.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
M: 1. Műfajok (tárgycsoportok),

2. Korszakok
3. Földrajzi mutató (az ázsiai országokról)
Mindhárom tételszámra hivatkozik.

— > még: [MÚZEUMI PERIODIKUMOK „1945/1970"]
IPOLY

— > [SZÉCSÉNYI HETILAPOK]

AZ ÍRÓ BELESZÓL (Bp. 1937.)

302.
Az író Beleszól. [Repertórium.] (Összeáll. V. TOLDI Sarolta.) [Bp. 197? MSZMP
KB Párttörténeti Intézet.] 9 lev. Gépirat.

PIK k.k. 0383
Bevezetés és sajtóbibliográfiai leírás nincs.
T: teljes, idézetek is: 65 tétel az 1—3. összevont számot megért irodalmi és társa-

dalmi szemléből.
C+A: részletes, rovatos rendszerű, címkiegészítő annotációval [ ]-ben.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
az idézetek a végén: külön betűrendben.

M: 1. Névmutató (perszonália)
IRODALMI FIGYELŐ
— > HELIKON. Világirodalmi Figyelő
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IRODALOMTÖRTÉNET (Bp. 1912—1947, 1949—1956, 1957—1962. Üj f. 1969—)

303.
Az Irodalomtörténet írói és írásai 1912—1951. Összeáll. GALAMBOS Ferenc.
Bp. 1953. III, 314, IX lev. Gépirat.

Mell.: Az Irodalomtörténet 1948. évi kiszedett, de nyomtatásban meg nem
jelent évfolyamának írói és írásai. (IX lev.)

OSZK SH 151/490

Bevezetés
T: teljes.
C: rövidített, „pontatlan" leírással, szám nélkül.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend (I—XLIII. fejezet)

a) betűrend
Tartalomjegyzék

304.
Az Irodalomtörténet repertóriuma 1969—1971. (Szakdolgozat.) Összeáll. BIELIK
Ágnes. Debrecen, 1974, Tanítóképző Intézet. 82 lev. Gépirat.

DTK 2068/szd.

A folyóirat szerkesztésének története, programja, világnézeti, politikai irányvonala
A Repertóriumról
Rövidítések jegyzéke
T: teljes, 208 számozott tétel. (A társszerzős utalások önálló tételszámot kapnak,

kisebb rovatokat viszont összevon.)
C+A: részletes, a cím után [ ]-ben műfajmegjelölés, címkiegészítés, szükség szerint

jeladó annotáció; mindez igen tömören és precízen, az illusztrációkra is utalva.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (a folyóirat tartalmához igazodóan)

a) szerzők, a tárgyalt személyek vagy a címek betűrendjében
M: 1. Névmutató (A szerzőkön, kritikusokon kívül a tárgyalt személyek, folyó-

iratok, társaságok és a címekben előforduló földrajzi nevek is; a szerző-
ket a tételszámok aláhúzásával különíti el a perszonáliától.)

Tartalomjegyzék

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1891—1948. Űj f. 1953—)
Szünetelt: 1946—1947, 1949—1952.

305.
Az Irodalomtörténeti Közlemények írói és írásai 1891—1948. Összeáll. GA-
LAMBOS Ferenc. [Bp. 195?] 320 lev. Gépirat.

OSZK SH 151/495

Bevezetés nélkül.
T: teljes.
C: rövidített, „pontatlan".
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend (I—XLII. fejezet alfejezetekkel, a XXXIX. fejezete Egyes írók

(perszonália).
a) betűrend

Tartalomjegyzék
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ÍROTT KÖ (Szombathely, 1936—1937; 1942—1944.)

306.
Az „írott Kő". Vas vármegye és Szombathely város Kultúregyesülete, Faludi
Ferenc Irodalmi Társaság Szakosztálya szépirodalmi és tudományos folyóira-
tának tartalmi ismertetése. Összeáll. KISKERTI Károly. = Vasi élet és iro-
dalom. Vas megye irodalmának múltja és jelene. Szerk. Palkó István. Szom-
bathely, 1957. 186—199. p.

Rövid sajtótörténeti és bibliográfiai leírás (alcím nélkül)
T: teljes, a recenziók is.
C: rövidített (névjelek feloldása nélkül), de műfaj jelöléssel (a cím után) és rész-

letes lelőhelyközléssel.
SZ: 1. Első sorozat (1936—1937)

a) szerzői betűrend
— időrend

2. Második sorozat (1942—1944)
a) szerzői betűrend

— következetlen időrend

307.
Az „írott Kő". Szakdolgozat. [ELTE Könyvtártudományi Tanszék.] Összeáll.
LAKI Miklós. Bp. (1970.) 92 lev. Gépirat.

KMK D 3384

Az 1—49. p. a folyóirat történetével foglalkozik a szombathelyi irodalmi életbe be-
ágyazottan. Röviden ismerteti a Vasi (Dunántúli) Szemlét is.
A 2. rész a repertórium:
T: teljes, illusztrációk is (külön); a tételek számozatlanok.
C: részletes, rovatos rendszerű: szerző, cím, (a műfajra vonatkozó címkiegészítés)

+ év, szám, lapszám.
SZ: I. Szépirodalom: A) Magyar,

B) Külföldi
1—2. műfaji (vers, próza) alosztással

II. Irodalomtörténet: A) Magyar,
B) Külföldi tanulmányok, bírálatok

1. Általános cikkek
2. Egyes írókról, művekről

Elemi rendezőelv: betűrend (egy szerző művei: időrend)
III. Nem irodalmi tárgyú írások (szerzői betűrendben)

a) időrend
IV. Illusztrációk (alkotói betűrendben)

a) időrend
M: nincs, pedig tárgyi és szerzői-személyi is kellett volna.
Jegyzetek (20 t.) és irodalom (7 t.) egészíti ki.
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ISKOLAI KÖNYVTAROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1959—1965.)
Utóbb: KÖNYV ÉS NEVELÉS (Bp. 1965—)

308.
Iskolai Könyvtárosok Tájékoztatója. 1—30. [sz.] [1959—1965.]
Összeáll. PALOVECZ János. [Bp. 1965, Tankönyvkiadó.] 16 p.

„A szakbeosztásban való keresést tárgy- és névmutató biztosítja." (F: Neveléstudo-
mányi források. Bp. 1971. 37. p.) Nem került kézbe.

309.
Mutató. Iskolai Könyvtárosok Tájékoztatója. 31—35. [sz.] [1965—?] [Folyt.]
— Könyv és Nevelés 1965—1969. (Összeáll. [PALOVECZ János.]) [Bp. 1970,
Tankönyvkiadó.] 8 p.

T: 209 tétel.
C: részletes, de a név jeleket nem oldja fel.
SZ:1. Tematikus-műfaji (22 szakcsoport)

a) betűrendes (a Külföldi könyvtárügy fejezet földrajzi)
M: nincs.

310.
Mutató. Könyv és Nevelés 1972—1973. (14—-15. évf.) [Bp. 1974. IV p.]

Az 1973. évi 15. évf. melléklete.

T: 137 tétel (kisebb rovatok anyaga nélkül).
C: részletes, de a névjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (17 fejezet)

a) betűrend
M: nincs.

311.
Könyv és Nevelés 1973—1978. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. JAKAB
Éva Júlia. Debrecen, 1979, Tanítóképző Főiskola szegedi kihelyezett tagozata.
145 lev. Gépirat. DTK 4.135/szd.

Használati útmutató^
Sajtóbibliográfiai leírás + Rövidítésjegyzék
T: szelektív (egyes rovatok — Könyvespolc, Hírek — anyagát és. az illusztráció-

kat válogatva közli): 539 tétel.
C+A: részletes, címkiegészítő megjegyzésekkel.
SZ: 1. Időrendes

(élőfejes, a rovatok kiemelésével)
M: 1. Névmutató (szerző és perszonália megkülönböztetéssel)

2. Tárgymutató (műfaji fogalmakkal)
3. Földrajzi mutató

Felhasznált irodalom
A hibák kijavítása után kiadásra javasolt repertórium.
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312.
A Könyv és Nevelés repertóriuma 1959—1979. Szakdolgozat. Összeáll. KORPO-
NAI Anna. Nyíregyháza, 1980, Tanárképző Főiskola. 149 lev. Gépirat.

NyTK Szd. 91

Tartalom
Bevezető
A Könyv és Nevelés rövid története (-\- sajtóbibliogr. leírása)
T: teljes (kivéve a híreket): 1522 tétel.
C: részletes, névjel feloldással, de az illusztráltságot nem jelzi; a többszerzős cik-

keket minden szerzőnél felveszi önálló tételként. A többrészes cikkeket nem
vonja össze.

SZ: 1. Tematikus-műfaj ((I—XV. fejezet)
a) időrend (évek)

— betűrend (egy éven belül!)
M: 1. Névmutató (szerzők, recenzensek verzállal, ismertetett könyvek szerzői kis-

betűvel, a perszonáliát nem jelzi semmiféle jellel.)
2. Tárgymutató (utalókkal, alcsoportokkal)
3. Földrajzi mutató (ország, város, megye)

Hibás, mert egyes helyekről a megyére utal, de ott eltűnik a hely az egész
megyére vonatkozó utalószámok rendszerében.

Igen sok apró hiba és módszertani balfogás nehezíti a használatot, különösen a mu-
tatókban.

ISKOLÁINK — NEVELŐINK
— > BARANYAI MŰVELŐDÉS

ISKOLANKÍVÜLI NÉPMŰVELÉS (Debrecen, Bp. 1928—1929.)

313.
Iskolánkívüli Népművelés. Folyóiratrepertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. NYI-
LAS Klára. Debrecen, 1979, Tanítóképző Főiskola. 54 lev. Gépirat.

DTK 4.200/szd.

Előszó
T: az országos közművelődési havi folyóirat teljes repertóriuma. 317 tétel.
C: részletes, sőt túl részletező (folyóiratcím leírása minden esetben), az álnevek fel-

oldására törekvő.
A: szükség szerint címkiegészítő.
SZ: 1. Időrendes

(a rovatokat kiemeli)
M: 1. Névmutató (a szerzők teljes, a perszonália hiányos mutatózásával)

2. Tárgymutató (tárgyi, földrajzi, intézménynevek, folyóiratcímek, sőt személy-
nevek is!)
Nem sikerült: sok a formális, apró tárgyszó, sok cikk ugyanakkor tárgy-
szavazás nélkül maradt.

A folyóiratról
Irodalomjegyzék (38 tétel, a folyóirat elemzéséhez)
JAHRBUCH DES JÓSA ANDRÁS MUSEUMS VON NYÍREGYHÁZA
— > A NYÍREGYHÁZI JÖSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE
— > [MÚZEUMI PERIODIKÜMOK „1945/1970"]
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JASZ-KUNSÁG (Jászberény, 1868—1875.)

314.
A Jász-Kunság (1868—1875) című hetilap első évfolyamának repertóriuma.
Kiegészítő államvizsga dolgozat. Összeáll. NEMES András. Nyíregyháza, 1979,
Tanárképző Főiskola. XX, 67 lev. 2 t. Gépirat. NyTK Szd. 36

Bibliográfiai adatok
A Jász-Kunság c. hetilap első évfolyamáról.
Bevezető (módszertani kísérlet az összes évf. repertorizálása előtt)
Felhasznált irodalom
T: a Jászkun kerület vegyes tartalmú hetilapjának tartalmi teljességre törekvő fel-

tárása: általános és helyismereti érdekű cikkek, szépirodalom. Kimaradtak a
kishírek, a Piaci árak, Tőzsde, Szerkesztői üzenetek. A Különfélék rovat hír-
anyagát külön index tárja fel. 387 tétel.

C: részletes, névjelfeloldó, műfajt jelölő.
A: szükség szerint egymondatos.
SZ:1. Időrendes

(A lap számainak és a megjelenési idő + a teljes lapterjedelem előrevetí-
tésével. A rovatcímeket nem emeli ki.)

M: 1. Egyesített betűrendes m. (nevek, tárgyszavak, műfajok, földrajzi nevek al-
osztásokkal, sok utalóval; a földrajzi-közigazgatási nevek mai formájukban,
a korabeliről utal.)

I: 1. Különfélék c. rész mutatója (személy-, intézmény és földrajzi nevek egyesí-
tett indexe -f- oldalszám)

A hírlaprepertórium és az index kombinációjának érdekes kísérlete.

JÁSZKUNSÁG (Szolnok, 1954—)

315.
[A] Jászkunság Törökszentmiklósra vonatkozó cikkeinek bibliográfiája. 1954—
1972. (Összeáll, a [Törökszentmiklós,] Rózsa Ferenc téri Körzeti Ált. Iskola
„Tóth Sándor" Helytörténeti Szakköre. Vez. KEREK Béla.) [Kiad. a] Török-
szentmiklós, Városi-Járási Könyvtár. Szolnok, [1973.] 87 p. Szolnok Megyei
Könyvtár soksz.

/Helyismereti füzetek 1./

T: válogató.
C: részletes, de csak a kezdőlapszámot közli.
A: a városra vonatkozó kiemelt idézetek, lapszámra hivatkozással.
SZ:1. Tematikus (ipar, mezőgazdaság, kultúra-művelődés, helytörténet-régészet,

egyéb)
a) időrendi

M: 1. Egyesített tárgy-, szerzői és személyi mutató a sorozat 2. sz. füzetében:
Mutató a Helyismereti Füzetek 1. számában megjelent „Jászkunság Török-
szentmiklósra vinatkozó cikkeinek bibliográfiája"-hoz. (Szolnok, 1973. 76—
84. p.). Lapszámra utal (tételszámozás híján).
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316.
Mezőtúr a Jászkunság lapjain. Repertórium. 1954—1974. Kiad. a ([Mezőtúr,]
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár.) Mezőtúr, 1974. 12 p. [Szolnok,] Verseghy
F. Megyei Könyvtár soksz.

/Mezőtúri füzetek 1./

Tájékoztató (A helyismereti munka és a gyűjtemény ismertetése; a sorozat 1. szá-
mának célja, a repertórium szerkezete. A következő számokban a Szolnok Megyei
Néplapban közölt cikkek repertóriumát kívánják közreadni.)
T: nemcsak kifejezetten Mezőtúrral foglalkozó, hanem (zömmel) megyei cikkek is,

46 tétel (1974. IX. l-ig).
C: részletes, de helyenként pontatlan, következetlen. Címkiegészítés, annotáció nincs.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Összevont név- és tárgymutató

317.
A Jászkunság repertóriuma 1954—1974. [Összeáll.] BÁLINTNÉ HEGYESI Júlia,
SELMECZINÉ PÜSKI Anikó. (Szerk. KAPOSVÁRI Gyula, SZURMAY Ernő.)
(Kiad. a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár.) Szolnok, 1976. [2], XVIII, 3—157.
p. Soksz.

Előszó (Kaposvári Gyula: a folyóirat története a programcikkek tükrében.)
Bevezetés (a repertóriumról)
A Jászkunság sajtótörténeti adatai (+ sajtóbibliogr. leírása)
T: az irodalmi-művelődési, ill. honismereti folyóirat teljes, az illusztrációkat is fel-

dolgozó repertóriuma, összesen 1234 tétel + 19 t. a függelékben.
C: részletes, névkiegészítéssel.
A: szükség szerint egyszavas, egymondatos. Megjegyzésben találhatók a rejtett bib-

liográfiára, az illusztráltságra, a rovatok nevére vonatkozó közlések.
SZ:1. Tematikus-műfaji (0—9 tizedes rendszerű fejezet 3 számjegyű tagolással, a

9. fej. az illusztrációk!)
a) időrend

M: 1. Egyesített betűrendes m. (név-, földrajzi név, tárgy- és intézménymutató, a
perszonália a tételszámok aláhúzásával jelölt.)

Függelék: A J. 1975. 1—2. száma (cikkek, illusztrációk, fényképek külön-külön betű-
rendben)

Tartalom
A jó módszerű, igényes repertórium tipográfiája, sokszorosítása elég halovány.

318.
A Jászkunság repertóriuma 1975—1979. Kiegészítő államvizsga dolgozat. Ösz-
szeáll. SIMON Ferencné. Nyíregyháza, 1980, Tanárképző Főiskola. [4], 56 lev.
Gépirat. NyTK Szd. 99

Bevezetés
Bibliográfiai leírás
T: teljes, képek is, összesen 291 tétel. (A verseket egy tételben vonja össze.)
C+A: részletes, [ ]-es és önálló címkiegészítő annotációkkal.
SZ: 1. Időrendes
M: 1. Egyesített név-, cím-, tárgymutató

(Hiányos, gyenge színvonalú.)
Publikált elődjének színvonalát meg sem közelíti.
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JÁVOR (Növi Sad [Újvidék] — Zemun [Zimony] 1862—1893.)

319.
Bács-Bodrogh megye szerb történelmi irodalma. (1—2. r.) [Összeáll. IVÁNYI
István, GROSSCHMID Gábor.] = A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Tár-
sulat Évkönyve, 8. évf. 1892. 51—52; 95—96. p.

Rövid bevezetéssel és utóhanggal a lap érdemeiről.
T: A Jávor c. szerb nyelvű szépirodalmi és tudományos hetilapban 1875-től 1891-ig

megjelent helytörténeti cikkek bibliográfiája.
C: rövidített: eredeti cím (magyar fordítás), szerző, kezdőlap.
SZ:1. Időrendes (évenként)
Valójában anonim munka, az összeállítók neve Káich Katalin évkönyvrepertóriuma
(54) által kikövetkeztetett.

JEL-KÉP
— > RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ SZEMLE

JELENKOR (Pécs, 1958—)

320.
A Jelenkor repertóriuma 1958—1968. (Összeáll, a Baranya Megyei Könyvtár
szerzeményező és feldolgozó csoportja.) [Bp.] 1970, Népművelési Propaganda
Iroda 267 p. Soksz.

Bevezetés
T: teljes (a képanyag és belső illusztrációk is), 1791 számozott tétel. Irodalmi-mű-

vészeti folyóirat — Baranya m.
C: részletes [helyenként címkiegészítő megjegyzéssel].
SZ:1. Tematikus-műfaji (7 főcsoport alosztásokkal; a Szociológia-szociográfia, hely-

ismeret, néprajz fejezeten belül külön Pécs—Baranya alfejezet, a 7. fej. a
művászi és egyéb illusztrációkat tartalmazza,
a) betűrend

M: 1. Névmutató: szerzők, perszonália, folyóiratcím, intézmény- és földrajzi nevek
együttes mutatója. (Szerzők és perszonália tipográfiailag elkülönítve. Az
álneveket, jeleket igyekszik feloldani, ezekről a valódi névre utal.)

Tartalom

JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÜZEUMA [1918—20:
DÉRI MÜZEUMA] . . . ÉVI [1910—: MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS] ÁLLAPOTÁRÓL
(1907—1932. Debrecen, 1908—1933.)
Folytatás:
A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE (1933—, Debrecen, 1934—)

321.
A Déri Múzeum Jelentéseinek és Évkönyveinek repertóriuma 1908—1968. [Ösz-
szeáll.] HÉTHY Zoltán. Debrecen, 1972, Alföldi ny. 59 p.

/Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei 20./
Eredetileg a Déri M. 1969—70. évi Évkönyvében jelent meg.

[Előszó]: Jubileumi alkalom, a Déri Múzeum — különféle sorozatcímek alatt meg-
jelent — kiadványainak 50. kötete adta az ösztönzést. A kiadványok története és je-
lentősége. (Az 50 kötet zömét a jelentések és folytatásaik, az évkönyvek tették ki.
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Ezek analitikus feltárása a repertórium tárgya.) A repertórium céljáról (tudomány-
történeti és gyakorlati) és szerkezetéről.
A Múzeum kiadványai 1—50 (Bibliográfiai leírás.)
T: teljes, analitikus (386 számozott tétel).
C: részletes, [név- és címkiegészítéssel, a névjelek és anonimák feloldásával], (a re-

zümék nyelvén közölt idegen nyelvű címekkel).
SZ:1. Tematikus (a muzeológiai szakrendet követő 8 fejezet), tárgyidőrendi (tör-

ténelem) és műfaji (könyvismertetések) alosztásokkal
a) időrend
Fejezetvégi egyedi szakutalókkal.

M: 1. Tárgymutató (analitikus, földrajzi alosztásokkal)
2. Névmutató (a szerzők, az ism. könyvek szerzői és a tárgyalt személyek más-

más betűtípussal).
Tartalmi, módszertani és tipográfiai szempontból egyaránt értékes.
— > még: A DEBRECENI DÉRI MÜZEUM ÉVKÖNYVE; [MŰZEUMI PERI-
ODIKUMOK „1945/1970"]

JELENTKEZÜNK (Szombathely, 1962—)

322.
A Jeleiitkezünk repertóriuma. 1—25. sz. (1962. dec. — 1974. dec.) Összeáll.
PÁLVÖLGYI Mihály. Szombathely, 1975. 73 p.

Tartalomjegyzék
A folyóirat adatai
Útmutató a repertórium használatához (részletes, módszeres)
Rövidítés jegyzék
T: teljes, számozatlan tételek. (A szombathelyi Tanítóképző, majd Tanárképző

Főiskola diáklapja.)
C+A: részletes, álnevekét feloldó, az illusztrációkat, bibliográfiákat jelző; szükség

szerint 1—2 mondatos annotáció.
SZ: 1. Időrendes
I: 1. Komplex betűrendes index (szerzői és személynevek, címek, tárgyi fo-

galmak, földrajzi nevek) számra és kezdőlapra hivatkozással. Személy-
neveknél zárójelben közli a születési évet, földrajzi neveknél a megyét,
a főiskolai hallgatók neve után a szakot és a végzés évét.

Sajnálatos, hogy a módszertani szempontból mintának szánt repertóriumban sok
nyomdai hiba maradt.
Az Ütmutató szerint korábban is készült két részrepertórium:

1—10. sz. 1962—1967. (ALBERTINI Béla) 11 p.
11—20. sz. 1967—1972. (PRUZSINA Rozália) 12 p.

323.
A Jelentkezünk repertóriuma 26—35. sz. (1975. május — 1980. november.) Szak-
dolgozat. Összeáll. SZABADOS Edit. Szombathely, 1981, Tanárképző Főiskola.
63, [3] lev. Gépirat. KMK D 2707

Bevezetés (a repertorizálás módszertana dióhéjban, főleg az 1974. évi debreceni kon-
ferencia anyagára támaszkodva).
Sajtóbibliográfiai leírás
Útmutató a repertórium használatához
Rövidítés jegyzék
T: teljes, rajzok is.
C: részletes: szám/tételszám. Szerző, cím (műfaj), terjedelem. Számonként újrakez-

dődő tételszámozással.
A: esetenként 1—2 mondat.
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SZ:1. Időrendes
M: 1. Komplex betűrendes mutató (szerzők, perszonália, címek — szépirodalom

—, tárgyszavak, műfajok, földrajzi nevek + szám/tételszámra hivatkozással.
Jegyzetek + Irodalom
A repertórium módszertani szempontból Pálvölgyi Mihály (konzulens tanár) korábbi
munkáját követi, de nem éri el annak színvonalát, különösen a mutatózásban ma-
rad el tőle.

JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT
— > JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

JOGTUDOMÁNYI HETILAP
— > JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (Pest. Bp. 1866—1934. Űj f. 1946—)
Előzménye: JOGTUDOMÁNYI HETILAP (Pest, 1865—1866.)
Melléklapok: JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (Pest, 1871.)

TELEKKÖNYVI KÖZLÖNY (Bp. 1880.)

324.
Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny huszonöt évfolyamához. 1865—1890.
Bp. 1891, Franklin. VIII, 191 p.

Megemlékezés (Kováts Gyula egyet, jogtanár): a folyóirat 25 éves pályafutásáról, je-
lentőségéről, a Jogtudományi Hetilappal való Összefüggéséről. A repertóriumról nem
ír.
T: teljes (?), könyvismertetések is.
C: rövidített: cím, szerző, kezdőlap. A Jogtudományi Hetilapban megjelent cikkeket

a cím után zárójelben (J. H.) jelzi. A névjeleket nem oldja fel.
SZ:1. Tematikus-műfaji (jogágak szerint + vegyes cikkek + jogirodalom -4- kül-

földi jogélet; néhol rovatonkénti további tagolással)
a) évfolyamonkénti időrendes, az évfolyamon belüli sorrend is általában idő-

rendi; a folytatásos cikkek az első közlemény időrendi helyénél összevon-
tan szerepelnek.

A végén külön veszi fel az önálló melléklapokat — időrendben.
M: 1. Betűrendes „tárgymutató" (= szerzői névmutató!) a repertórium oldalszá-

mára hivatkozva.
Rövidítések magyarázata

325.
Tartalommutató a Jogtudományi Hetilap és a Jogtudományi Közlöny negyven
évfolyamához. 1865—1904. Bp. 1904. I—XLIII. p.

Melléklet a JK. 1904. évi 40. évfolyamához. OSZK H 50.149

Megemlékezés: a) 1865—1890 (az 1—25. évf.-ról) Kováts Gyula,
b) 1890—1904 (26—40. évf.-ról) Kenedi Géza.

A JK. döntvénytára (Magyary Géza)
T: teljes (?), recenziók, folyóiratszemle is.
C: rövidített: cím, szerző, kezdőlap (az év előrevetve!)
SZ:1. Tematikus-műfaji (8 fejezet)

a) évenkénti időrend
— logikai (?)

M: nincs, szerzői itt is kellett volna!
Az előző repertórium használatát nem teszi fölöslegessé.
Ritka előfordulású repertórium!
Bűntetőjogi tárgyú részrepertóriumát Id. az 1. sz. Függelékben.
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JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE STATISTIQUE
— > REVUE DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE STATISTIQUE

JÖVENDŐ (Bp. 1903—1906.)

326.
A Jövendő repertóriuma. (1903—1906.) Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1975.
II, 197 lev. Gépirat. OSZK 406.443

Bevezetés (történet, megjelenési adatok, névjelek egy részének feloldása)
T: az irodalmi hetilap teljes repertóriuma, reprodukciók is.
C: részletes, műfajt jelölő, de a névjeleket a leírásban nem oldja fel.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék

A JÖVENDŐ (Hódmezővásárhely, 1910—1912.)

327.
A Jövendő repertóriuma. (1910—1912.) (Szakdolgozat.) Összeáll. NAGY Károly.
Debrecen, 1973, Tanítóképző Intézet. XV, 87 lev. Gépirat.

DTK 1826/szd.

Bevezető (a lap kiadástörténete és tartalmi elemzése)
A repertóriumról
Rövidítések
T: teljes, műfajtól függetlenül (kivéve az 1912. 9—10. sz. Irodalom c. rovatát).

361 tétel, de valójában több egység, mivel egyes rovatokat és egy szerző több
művét egy tétel alatt írja le. Politikai, irodalmi, művészeti és kritikai szemle.

C-f-A: részletes, névjel feloldással és ( )-ben címkiegészítéssel. Az álnevek jelölésére
és feloldására a mutató törekszik.

SZ: 1. Tematikus-műfaji-rovatonkénti (7 fejezet alosztásokkal)
a) szerzői betűrend (az ismertetések az ismertetett mű szerzője alatt)

M: 1. Egyesített betűrendes szerzői, személyi, földrajzi (intézményi) és -folyó-
irat mutató. A feloldott névjelekről, álnevekről a való nevekre utal. A
szerzőket a tételszám aláhúzásával különíti el a perszonáliától.

Felhasznált irodalom (13 tétel)
A Jövendő lelőhelyjegyzéke
Gonda József [főszerkesztő] művei és a róla szóló irodalom
Tartalomjegyzék

JURÁTUS
— > [SZEGEDI EGYETEMI IFJÚSÁGI LAPOK „1922/1980"]

KALANGYA (Újvidék—Növi Sad, 1932—1944.)
Előzménye (1928—1929): VAJDASÁGI ÍRÁS (Szabadka)

328.
A Kalangya írói és írásai 1932—1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. (Bp.) 1957.
II, 136 lev. Gépirat. OSZK SH 151/500

Bevezetés (a lap életrajza)
T: az irodalmi és kritikai folyóirat teljességre törekvő repertóriuma.
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C: rövidített.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. Tematikus (I—XI. fej., az ETO-t követő, de a szépirodalmat és az irodalom-

történetet előre veszi.)
a) betűrend

Tartalomjegyzék

KALOCSAI NÉPLAP (Kalocsa, 1878—1944.)

329.
A Kalocsai Néplap és az 1918. évi 42. évfolyam repertóriuma. (Szakdolgozat.)
Összeáll. ASBÓTH Miklós. [Bp. 1982, ELTE Könyvtártudományi Tanszék.]
136 lev. Gépirat. KVK

Tartalomjegyzék
Bevezetés (módszertani kérdések)
A Kalocsai Néplap rövid története
T: a vegyes tartalmú politikai hetilap szelektív, a releváns helytörténeti infor-

mációkat tartalmazó repertóriuma (szépirodalom és recenziók nélkül).
C+A: részletes, szükség szerint címkiegészítő megjegyzéssel [ ]-ben.
SZ: 1. Időrendi

Élőfejes; az év, hó, nap és szám előrevetve. A Hírek rovat elkülönítve a
cikkektől.

M: 1. Egyesített betűrendes mutató
Szerzők (verzállal), perszonália, földrajzi nevek (tárgyi és személyi al-
osztással), tárgyszavak (földrajzi alosztással).

Jól szelektált és sokoldalúan mutatózott repertórium.
A lap teljes helytörténeti repertóriuma előkészületben.

KARCZAGI HÍRLAP (Karcag, 1905—1938.)
Címvált. (1906. aug. 12.): KARCAGI HÍRLAP
Melléklap (1910): VASÁRNAPI ÉLET

330.
Karcagi Hírlap 1905—1911. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. KERESZTI
Erzsébet. Nyíregyháza, 1981, Tanárképző Főiskola. 68 lev. Gépirat.

NyTK Szd. 137

Előszó (a lapról és a repertóriumról)
Tájékoztató (sajtóbibliográfiai leírás)
T: a politikai, közművelődési és közgazdasági hetilap szelektív repertóriuma: 533

tétel.
C: részletes, de a névjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Betűrendes (címek betűrendje!)
M: 1. Tárgymutató

2. Szerzői névmutató (itt oldja fel a névj elek egy részét)
Lelőhelyjegyzék
Irodalom
Bizonytalan válogatású, alacsony módszertani színvonalú munka.
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KARSZT ÉS BARLANG (Bp. 1961—)
Címvált.: KARSZT- ÉS BARLANGKUTATASI TÁJÉKOZTATÓ (1961. 1, 2. sz.)

331.
A Karszt és Barlangban 1961-től 1972-ig megjelent cikkek bibliográfiája. Ösz-
szeáll. SAIN Béla. = Karszt és Barlang, 1972. 1—2. félév. 61—66. p.

Német és orosz nyelvű címmel is.

Rövid használati útmutató az élen.
T: válogató, az eddig kiadott 21 füzet (benne az 1972. 1—2. félévi is) jelentősebb

cikkei, összesen 248 tétel.
C: részletes: szerző, cím, év/szám, teljes lapszám.
SZ: I. „Szakrendi bibliográfia" (4 — tizedes rendszerű — főosztály, 3 számjegyig

bontott alosztályokkal):
1. Elméleti karsztológia és szpeíeológia
2. Alkalmazott karsztológia és szpeíeológia
3. Gyakorlati szpeíeológia (benne: barlangdokumentáció, -kataszter, -bib-

liográfia)
4. Regionális karsztológia és szpeíeológia

4.1 Magyarország (3 tájegységre bontva),
4.2 Európa, 4.3 Ázsia, 4.4 Afrika, 4.5 Észak-Amerika, 4.6 Közép- és Dél-
Amerika.

Egy címet szükség szerint több helyre is besorol,
a) szerzői betűrend

— időrend
(M:l) II. „Név szerinti bibliográfia" (névmutató) az 1. r. tételszámaira hivatkozással.

KASSAI MUNKÁS (Kassa, 1907—1937.)
Szünetelt: 1915—1917. Címvált.: (1926. III. 2.): MUNKÁS

332.
BOTKA Ferenc: Kassai Munkás 1907—1914, 1918. Irodalmi bibliográfia. = Uő.:
Kassai Munkás 1907—1937. Bp. 1969. 521—548. p.
Folytatása (1919—1937): BOTKA Ferenc: A csehszlovákiai magyar nyelvű szo-
cialista sajtó irodalmi bibliográfiája. 1919—1938. (Bp. 1966) c. közös repertóri-
umban.

T: a baloldali politikai hetilap részleges (irodalom, művészetek) repertóriuma.
C: részletes: év (előrevetítve), szerző, cím (műfaj), hó, nap, szám, lapszám. Helyen-

ként rövid címkiegészítéssel.
SZ: A) Magyar irodalom

I. Altalános rész
1. Irodalmi élet Kassán
2. A Kazinczy-körről
3. Antológiák, időszaki kiadványok
5. Sajtó, folyóiratirodalom

II. Egyes szerzők [A/Z]
— műfaji alosztással

B) Külföldi irodalom
(Az egyes nyelvek, népek irodalmának betűrendjében, ezen belül szerzői betű-
rendben.)

C) Függelék
1. Képzőművészetek
2. Színház és előadóművészetek
3. Munkáselőadások

Az elemi rendezőelv mindenütt időrendi.
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KASSAI NAPLÓ (Kassa, 1918—1929.)
Előbb (1883—): FELSÖMAGYARORSZÁG

333.
A Kassai Napló bibliográfiája. = GYÜRE Lajos: Kassai Napló 1918—1929.
Bratislava—Bp. (1986, Madách—Szépirodalmi K.) 87—257. p.

T: a politikai napilap szelektív (szépirodalom, irodalomtudomány, művészetek, mű-
velődéspolitika), de a híreket is feldolgozó, 3993 tételes repertóriuma.

C: részletes: szerző, cím, év, hó, nap (ám a névjeleket nem oldja fel).
SZ:1. Tematikus-szerzői (szépirodalom)

a) műfaji (hírek, cikkek, versek stb.)
— időrendi

M: nincs, csak a tanulmányhoz készült névmutató.
Szerkesztői jegyzet: a repertóriumból kimaradt 1—2 műves szerzők felsorolása név-
jeleik feloldásával. (Ezek a szerzők a repertórium Szlovenszkói magyar irodalom —
egyes szerzők c. fejezetébe tartoztak volna.)

KATHOLIKUS THEOLOGIAI FOLYÓIRAT (Bp. 1883—1885.)
Folyt. (1890—1913): HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT
Főlap (1841—1930): RELIGIÖ

334.
A „Katholikus Theologiai Folyóirat"-ról. (Összeáll. KISS János.) = Hittudo-
mányi Folyóirat, 1. évf. 1890. 1. füz. 237—243. p. (Irodalmi értesítő)

Utánközlése: = Religió, 49. évf. 1890. 1. félév 43. sz. 343—344. p.; 44. sz.
350—351. p. (Breznay Béla szerkesztő megjegyzéseivel az Irodalom rovatban.)

Rövid szerkesztői előszó a folyóirat életútjától, rovatairól.
T: teljes: 1883—1885.
C: rövidített: cím, szerző (kurzív) — lapszámközlés nélkül.
SZ:1. Időrendes (évfolyamonkénti)

a) rovatok szerint (I. Értekezések, II. Ismertetések, III. Vegyesek)
— betűrend (?)

A repertórium és az éves tartalomjegyzék közti átmeneti műfaj.

KATOLIKUS SZEMLE [I.] (Bp. 1887—1944.)

335.
A Katolikus Szemle repertóriuma. 1887—1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc.
1—2. köt. Bp. 1974. 2 db Gépirat.

1. k ö t : [2], 328 lev.
2. köt.: 489 lev. OSZK 405.793

Bevezetés
T: a katolikus tudományos és társadalmi-politikai folyóirat teljes repertóriuma.
C: részletes, de névjelfeloldás nélkül.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék
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KATOLIKUS SZEMLE [II.] (Róma, 1949—)

336.
Repertórium a Katolikus Szemle 1—30. évfolyamához. 1949—1978. Összeáll.
VÉBER Gyula, VÉBER Gyuláné. (Kiad. a) Külföldi Magyar Katolikus Akció.
Róma, 1980, Tip. Ugo Detti. 186 p. OSZK H 34.102

Előszó (Békés Gellért)
Bevezetés (Véber Gyula)
T: a nyugati magyar emigráció általános tudományos és irodalmi orgánumának tar-

talmi teljességű repertóriuma; hiányoznak: kishírek, idegen nyelvű rezümék,
felhívások, idézetek, hirdetések.

C: részletes, de az álneveket, anonimákat nem oldja fel.
Adatai: Szerző, cím (megyjegyzés), évf., (év), lapszám.

SZ: 1. Tematikus-műfaji (részletesen tagolt 20 fejezet)
a) betűrend

— egy szerzőn belül is (címbetűrend!)
M: 1. Névmutató (műve fettél, róla normál betűvel)

Oldalszámra hivatkozik.
Szerkesztésmetodikai és mutatózási szempontból nem szerencsés repertórium.

KATONAI FIGYELŐ
— > HONVÉDELEM

KATONAI SZEMLE
— > HONVÉDSÉGI SZEMLE

KATONAORVOSI SZEMLE
— > HONVÉDORVOS

KECSKEMÉTI NAGY KÉPES NAPTÁR (1890—1922. Kecskemét, 1889—1921.)

337.
A Kecskeméti Nagy Képes Naptár repertóriuma. [1890—1922.] Szakdolgozat.
(Összeáll.) AGÁRDI Márta. Szombathely, 1982, Tanárképző Főiskola. 104 lev.
Gépirat. SZTK A 26/1982

Bevezetés (naptártörténeti adatok, értékelés)
Űtmutató
T: teljességre törekvő, de néhány évf. nem került kézbe!
C: részletes, az illusztrációkra is utal.
A: szükség szerint.
SZ: 1. Időrendes
M: 1. Egyesített betűrendes m. (személynév, földrajzi név és tárgyszó, ez utóbbi

kissé hiányos, nem elég részletező eleme.)
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[A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS JOGAKADÉMIA ÉVKÖNYVE]
(Kecskemét, 1862/63—1944/47.) Változó címekkel. Első címe:
ÉRTESÍTVÉNY A KECSKEMÉTI HELV[ÉT] HITVALLÁSÚ FŐISKOLÁRÓL

338.
A kecskeméti Református Jogakadémia évkönyvei. Repertórium. Összeáll. BÁ-
LINTNÉ MIKES Katalin. (Kiad. a Bács-Kiskun Megyei Levéltár.) Kecskemét,
1983. 155, [2] p. Rota soksz.

/Bács-Kiskun megye múltjából 8./

A Református Jogakadémia története az évkönyvek tükrében
Az évkönyvek bibliográfiai adatai (tanév, évi, cím és változások, szerkesztő, ter-
jedelem)
T: teljes, 599 tétel: jogtudomány, jogi felsőoktatás.
C: részletes, a névjelek és anonimák feloldásával.
A: a néhány szavastól 1—2 mondatig.
SZ:1. Tematikus-műfaji (8 fejezet)

a) időrend
Rövidítések
M: 1. Név- és helynévmutató

Szerzők és perszonália, országok, tájak, városok. A személynevek után: élet-
rajzi dátumok, foglalkozás, beosztás, életrajzi lexikonokban való előfordulás.
Ezután külön-külön utal a történeti tanulmány („Bev.") oldal-, illetve a
repertórium tételszámára.

Módszertani bevezető híján nem könnyen értelmezhetők a címleírások. Legértéke-
sebb alkotórészei: annotációi és mutatójának biográfiai adattára. Az átfogó temati-
kai-műfaji csoportosítás mellett külön tárgymutatóra vagy az egységes mutató tárgy-
szavakkal való bővítésére is szükség lett volna.

KÉKMADÁR
— > FÜGGETLEN SZEMLE

KELET NÉPE (Berettyóújfalu, Gyula, Biharugra, Bp. 1935—1942.)

339.
A Kelet Népe Móricz Zsigmond szerkesztésében. (1939—1942.) Szakdolgozat.
Összeáll. BRÁDY Zoltánné TÖRÖK Gyöngyvér. Bp. 1968, ELTE Könyvtártu-
dományi Tanszék. (LV), 45 lev. Gépirat. KMK D 3174

Bevezetés
I. A KN Móricz Zs. szerkesztésében (tanulmány)
II. Repertórium (1—45. lev.)
T: a népi írók irodalmi-politikai folyóiratának a korszakon belül teljességre törekvő

repertóriuma. (A tételek számozatlanok.)
C: rövidített, de az álneveket, névjeleket feloldja.
SZ: 1. Tematikus-műfaji

a) szerzői betűrendes
— címbetűrend (!)

M: 1. Névmutató (a Bírálatok, ismertetések fejezethez; oldalszámra hivatkozik, de
pontatlanul, egy oldal „csúsztatással")

A repertórium rész módszertanilag kezdetleges.
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340.
A Kelet Népe repertóriuma 1935—1942. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. [Bp.]
1972. [1], 130 lev. Gépirat. OSZK 404.572
Bevezetés
T: teljes, ismertetések is.
C: részletes, a számot is közli, kiegészítésül a szépirodalmi műfajokat is jelzi rövi-

dítésekkel, de feloldás nélkül.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend (a szépirodalom és irodalomtudomány az élre hozva!)

a) betűrend
(egy szerző művei időrendben)

Tartalomjegyzék

341.
Kelet Népe 1935—1942. Repertórium. Szerk. SZÉNÁSSY Barnáné LUDÁNYI
Valéria, SZÖŐR Árpádné PETRÁNYI Anikó. (Debrecen), 1979, KLTE Könyv-
tára soksz. III, 73 p.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 7./

Előszó helyett (a lapról)
Szerkesztői megjegyzések (a repertóriumról)
T: teljes, illusztrációk is: 1502 tétel.
C+A: részletes, álnevek és névjelek feloldásával; műfajt jelölő és egyéb címkiegé-

szítő megjegyzések [ ]-ben.
SZ: 1. Időrendes (kéthasábos, a rovatokat nem emeli ki a számokon belül.)
M: 1. Tematikus, szakrendi m.

a) szerzői betűrend + tételszám
(A népi írók bibliográfiája szakrendjét követő különleges mutató. A vé-
gén a rovatok anyagát hozza össze szerzők nélkül.)

2. Tárgyi és földrajzi mutató (kombináció nélkül)
(A ritkítással kiemelt tárgyszók az 1. sz. mutatóban vannak részletesen
feltárva!)

3. Névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetés nélkül)
+ Névjelek feloldása (valódi név + névjel)

(Ezeket a névmutató nem dolgozza fel!)
Tartalom
Filológiailag pontos, érdekes mutatózási kísérlettel (1.).

KELETI SZEMLE — REVUE ORIENTALE. Közlemények az Ural-altáji nép-
es nyelvtudomány köréből. 1—21. évf. (köt.) (Bp. 1900—1932.)

342.
Kimutatás a Keleti Szemle 1—18. évfolyamának munkatársairól és közlemé-
nyeiről országok szerint rendezve. = Keleti Szemle, 19. évf. (köt.) 1920—1922.
- r r . - i " •> ','ti i - t • • T^TFTS' Cíl Kf7A

OSZK H 40.073

SZ:A) Külföld
(1) Algériától (14) Törökországig

B) Magyarország
C: rövidített. Mindkét rész a szerzők és címek elemi betűrendjében közli anyagát

a kötet (évf.) számára hivatkozással.
A kumulatív mutató egy-egy évvel csökkentett előzményeit Id.
az 1—16. kötetről: 17. évf. (köt.) 1916—1917,
az 1—17. kötetről: 18. évf. (köt.) 1917—1918 (küső boritóin).
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343.
Kimutatás a Keleti Szemle 1—20. köteteinek munkatársairól és közleményeiről
tárgy- és munkakör szerint rendezve. = Keleti Szemle, 20. évf. (köt.) 1923—
1927. Külső borítók b-c-d lapjai.

Ua. a 21. köt. (1928—1932) borítójának b-c-d lapjain is.

SZ: I—V. Népek és nyelvek szerinti fejezet (németül)
1. műfaji vagy földrajzi alosztásokkal

a) szerzői betűrend
C: rövidített: szerző (munkahely), cím,'kötet.
A bibliográfiákban eddig nem regisztrált repertóriumok.

344.
The Uralic and Altaic series. An analiíical index. Including a complete index
to Keleti Szemle. [Ed.] John R[ichard] KRUEGER. Publ. Bloomington, In-
diana Univ. The Hague, 1970, Mouton. [6], 81 p.

/Indiana Univ. publications. Uralic and Altaic series 100./
OSZK OD 26.906

Bevezetés
T: a sorozat 1—99. száma (125 kötetben), benne a KSz., az Ural-altáji néptudomá-

nyi és nyelvészeti folyóirat szelektív, angol nyelvű repertóriuma. 666 számo-
zott tétel, de több mű.

C: részletes, az eredeti (általában magyar és német) nyelvű közlemények angol
címfordításával.

SZ: A) Szerzők és szerkesztők betűrendes mutatója
a) időrend

(M:l) B) Címmutató (az előbbi rész tételszámára utal)
(M:2) C) Helymutató (tárgyszavakkal kombinált s az A) rész tételszámaira utal)

D) Biográfiai jegyzék
(a sorozatszerkesztőkről)

KELETI VIRÁGOK (Kolozsvár, 1389—1890.)

345.
A Keleti Virágok (1889—1890) repertóriuma. (Összeáll.) MÓZES Huba. = Nyelv-
és Irodalomtudományi Közlemények, 20. évf. 1976. 1. sz. 102—104. p.

Bevezető (néhány mondat a folyóiratról és a rep.-ról.)
T: teljes, a 10 füzet 54 tétele. Tárgya: szépirodalom.A folyóirat az Erdélyi Irodalmi

Társaság szépirodalmi folyóirata volt, de tartalmazott néhány irodalomelméleti-
történeti cikket is. Kizárólag a Társaság ülésein felolvasott műveket közölt.

C: részletes, műfaj jelöléssel.
SZ: 1. Szerzői névmutató

(az egyes szépirodalmi műfajokat a tételszámok eltérő tipográfiájával kü-
lönbözteti meg.)

Időrendes utánközlése a szerző Sajtó, irodalom, kritika c. kötetében. (Bukarest, 1933.
23—26. p.)

KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK
— > A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÉMIAI TUDOMÁNYOK

OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI
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KERESKEDELMI SZAKOKTATÁS (Pozsony, Bp. 1892—1945.)

346.
Kereskedelmi Szakoktatás. A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egye-
sületi Közlönye 1—32. évfolyamának tartalomjegyzéke, 1892. szept. 1-től 1925.
június 30-ig. Összeáll. ANTALFFY Artúr. Kiég. és sajtó alá rend. KRISCH
Jenő. Kiad. a Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesülete. [Bp.
1927], Franklin ny. 135 p.

Tartalomjegyzék
Adományok elszámolása (a rep. kiadására, 1680 P).
Előszó (Krisch Jenő): a rep. kiadástörténete.
Antalffy Artúr (életrajz, gyászbeszédek)
Hol található meg a folyóirat teljes sorozata? (12 köz- és magánkönyvtár felsorolása)
T: teljes.
C: rövidített: szerző, cím (a II—III. és V. részben fordítva), évf., kezdőlapszám.
SZ: I. [Névsorok]: a szerkesztők, az Egyesület elnökei, a munkatársak név-

sora (375 fő).
II—(III. Az Egyesület megalakulása előtti és utáni események iratai és velük

kapcsolatos cikkek
a) időrendben (1—32. év)

IV. önálló cikkek a munkatársak névsora szerint
a) időrend

V. önálló cikkek tárgyi csoportok szerint
(22 tematikus-műfaji fejezet)
a) címek szerinti betűrend

VI. Irodalmi ismertetések
(10 tematikus-műfaji fejezet)
a) címek betűrendje

Egyéni megoldásokat alkalmazó értékes párhuzamos repertórium.

KERESKEDELMI SZEMLE (Bp. 1960—)

347.
Kereskedelmi Szemle, összesített tartalommutató. 1—12. évf. 1960—1971. (Szerk.
GULYA Jánosné. Munkatárs: NAGY László.) [Kiad. a Belkereskedelmi Ku-
tató Intézet.] Bp. 1972, (Petőfi ny. Kecskemét.) 167 p.

Tartalomjegyzék
Bevezetés (sajtóbibliográfiai és statisztikai adatok, tartalom és profil ismertetés a
folyóiratról).
Használati útmutató
T: teljes, könyvismertetések is.
C: a számonkénti tartalomjegyzékeknek megfelelően rövidített (csak kezdőlap).
SZ:1. Tartalomjegyzék fakszimilék, számonkénti sorban
M: 1. Tárgymutató a tárgyszavak betűrendjében

Kb. 50 tárgyszó, benne könyvismertetés is.
a) időrend
A tárgyszavak után kódjelekkel utal az 1. részre.
Pl. X/2—1 = X. évf. 2. sz. 1— (kezdőlap).
A fejezetek végén egyedi szakutalóként ugyancsak kódjelek találhatók.

2. Névmutató, ugyancsak az un. kódra utal.
Az időrendi repertórium érdekes, bár kissé szokatlan variánsa.
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348.
Kereskedelmi Szemle. Repertórium. 13—22. évf. 1972—1981. (Összeáll. LAND-
STOFF Nándorné, NAGY László, VERESNÉ KRAJCÁR Izabella. Szerk. CSA-
PÓ Mária.) Bp. .1982, Petőfi ny. Kecskemét. 116 p.
Tartalomjegyzék
Előszó
T: válogató, 1300 tétel. (Hiányoznak: hírek, statisztikák, irodalomjegyzék, könyv-

es folyóiratszemlék.)
C: részletes, rovatos rendszerű.
SZ:1. Tematikus (27 tárgykör, rovat)

a) időrend
M: 1. Névmutató

2. Tárgymutató (földrajzi nevekkel: országok, megyék)
Az előzőnél sikeresebb, jobb szerkezetű-mutatójú repertórium.

KERESZTÉNY MAGVETŐ (Kolozsvár — Cluj, 1861—1944. Új f. Cluj, 1971—)
Szünetelt: 1862, 1864—1866, 1918. okt. — 1922. jan., 1944. júl—aug. — 1970.
Alcím: Egyházi és iskolai csarnok; (1922—) Az Unitárius írod. Társ. folyóirata.

349.
A Keresztény Magvető 1—47. [1861—1912] évfolyamának tárgymutatója és
tartalomjegyzéke. A KM szerkesztőségének megbízásából összeáll. BORBÉLY
Ferenc. Kolozsvár, 1913, Keresztény Magvető. 150, [2] p.

Bevezetés (cél: az unitárius egyházi művelődés- és irodalomtörténet támogatása; a
folyóirat rövid története; a repertóriumról.)
T: teljes (könyvismertetések, illusztrációk is).
C: részletes, címkiegésztíő megjegyzésekkel (műfaj, tárgykör, illusztráltság stb.), kö-

tet és kezdőlapszámra hivatkozással.
SZ:1. Tárgymutató (8 tematikus-műfaji fejezet)

a) tárgyszavak és címek betűrendjében
Egyes cikkek töbszörös besorolással; gazdag utalórendszerrel.

2. „Tartalomjegyzék" (szerzői betűrendes rész, a végén a névtelen és betűjeles
cikkek időrendben)
a) időrendes

Tártalomjegyzék
Értékes párhuzamos repertórium.

350.
A Keresztény Magvető 48—65. [1913—1932] évfolyamának tárgymutatója és
tartalomjegyzéke. A Keresztény Magvető szerkesztőségének megbízásából ösz-
szeáll. ERDŐ János. Kiad. a Keresztény Magvető szerkesztősége. 2. köt. Cluj,
1934, Grafic Record Soksz. Ipari Szövetkezet. 42, [1] p. OSZK 80.655

Előszó (a lap újabb 17 évének történetéről és a repertórium módszereiről: a szer-
kesztőség kívánságai mellett „ . . . az anyag könnyebb áttekintése céljából tekintetbe
vettem a bibliográfia újabb vívmányait, valamint a régi tárgymutató ellen elhang-
zott kifogásokat és hiányokat.")
T: teljes: könyvismertetések, nekrológok, gyászjelentések, névtelen közlemények is.
C: rövidített (2. r.): szerző, cím (műfaj), évf., kezdőlap.
SZ: 1. Tárgymutató (9 tematikus-műfaji fejezet, alfejezetekkel)

a) címek, nevek, tárgyszavak szótárkatalógusa
2. „Tartalomjegyzék" (szerzői betűrendes rész, a végén a névtelen és betűjeles

közlemények)
a) időrend
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Tartalomjegyzék
A címleírásban zavaró az év jelölésének hiánya, miután külön sajtóbibliográfiai le-
írás sem adja meg az évfolyam és évek konkordanciáját.
Az elődjéhez hasonló, annál részletesebben tárgyszavazott párhuzamos repertórium.
Ritka előfordulású!

[KÉTSZER KETTŐ] 2 x 2
— > A TETT

KINCSKERESŐ (Szeged, Bp. 1971—)

351.
A Kincskereső repertóriuma. 1974—1978. Szakdolgozat. Összeáll. VÁGVÖLGYI
Attiláné. Debrecen, 1900, Tanítóképző Főiskola szegedi kihelyezett tagozata.
113 lev. Gépirat. KMK D 2480
Tartalomjegyzék
Bevezetés (időrend helyett a „hagyományosabb" műfaji és rovatok szerinti csopor-
tosítást választja)
T: teljes, képek is: 1558 tétel.
C: részletes, [ ]-es címkiegészítésekkel
SZ: 1. Szépirodalom

a) 1—7. műnemek szerinti fejezet
— évek szerinti időrend

szerzői betűrend
2. Visszatérő rovatok szerinti felosztás (Tematikus rész)

a) időrend
— betűrend

3. Fényképek, illusztrációk
a) időrend

— betűrend
M: 1. Névmutató

(Érdekesek a minőséget kifejező kiegészítő jelei.)
A fő szerkezeti rend adekvát, a tartalomhoz illő. Elemi rendezőelvül a szoros idő-
rend kellett volna legalább a tematikus részben. Ugyanitt a rovatok mechanikus be-
tűrendje sem indokolt.

352.
Kincskereső. Ifjúsági irodalmi folyóirat repertóriuma. 1971—1978. (Szerk. és
összeáll. KRAUSS Péter, KRAUSSNÉ PAPP Éva.) Kiad. a Palmiro Togliatti
Megyei Könyvtár. Kaposvár, 1981. 265 p. Soksz.

A Kincskereső létrejötte
A folyóirat története
A repertórium célja -\- Útmutató a repertórium használatához
T: teljességre törekvő, képek is: 2425 tétel. (67 számból)
C: részletes, a műfaj jelölésével [ ]-ben rövidítésekkel.
SZ: 1. Tematikus-műfaji-rovatonkénti

a) időrend
M: 1. Betűrendes (tárgy)mutató

Címek, szerzők, személyek, tárgyszók, földrajzi nevek egyesített mutatója,
kb. 3700 tárgyszó

Válogatás a Kincskeresőre vonatkozó irodalomból
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353.
Kincskereső repertóriuma 1971—1980. Szerk. és összeáll. KRAUSS Péter, KRA-
USSNÉ PAPP Éva. (Kiad. a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat.) Szeged, 1982,
Szegedi ny. 97 p.

Az előző repertórium azonos módszerű második átdolgozott, bővített kiadása. 85 szám
3219 tételét tartalmazza. Igényesebb, nyomdai kivitelben.

A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉVKÖNYVEI
(1_4. köt. Pest, 1841/45—1857/59.) Folyt : A ÉVKÖNYVE (1—16. köt.
Bp. 1927—1942.)
Utóbb:

A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE
(1—7. köt. Pest, 1860—1867.)
Utóbb:

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1—76. köt. Pest—Bp. 1869—1944.)
Melléklap:

PÓTFÜZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ (Bp. 1888—1944.
[1900—1901 egyben: ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK és NÖVÉNYTANI KÖZ-
LEMÉNYEK.])
Szünetelt: 1944. okt. — 1946. jan.
Utóbb:

TERMÉSZETTUDOMÁNY (1—3. cvf. Bp. 1946—1948.)
Utóbb:

TERMÉSZET ÉS TECHNIKA (Természettudományi Közlöny Ü. s. 108—112.
évf. Bp. 1949—1953. 11. sz.)
Utóbb:

TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM (112—115. évf. Bp. 1953. 12. sz. — 1956.)
Utóbb (ismét):

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY ([1 (88)—11 (98). évf.] Bp. 1957—1967.)
Utóbb:

TERMESZÉT VILÁGA ([12— (99—) évf.] ([Bp. 1968—)

354.
Névjegyzék és tárgymutató a K[irályi] M[agyar] Természettudományi Társu-
lat 1841-től 1883-ig megjelent folyóiratához. (Évkönyvek 1841—1859, K.M. Ter-
mészettudományi Társulat Közlönye 1860—1867 és Természettudományi Köz-
löny 1869—1883.) Összeáll. LENGYEL István. (Kiad. a) Természettudományi
Társulat. Bp. 1884, (Khór és Wein ny.) 80 p.

Jelek magyarázata
Előszó: röviden a feldolgozott periodikumokról és a repertóriumról.
T: teljes (a fordítások, ismertetések és apró közlemények is). A Népszerű Termé-

szettudományi Előadások Gyűjteményének füzeteit is feldolgozza.
C: rövidített (a szerzőknek csak a vezetékneve és kezdőlapszám), de az álnevek ás

névjelek lehető teljes feloldásával. Minden közleményt a valódi névnél ír le.
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SZ:1. Szerzők névjegyzéke
Gazdag utalórendszerrel: álnévnél a valódi névre, fordítás esetén az eredeti
mű szerzőjére, külföldi szerzőnél a fordítóra stb. utalással,
a) időrend

2. Tárgyjegyzék (földrajzi és személynevekkel)
a) betűrendes tárgyi alosztásokkal

Mindkét szerkezeti egység a feldolgozott periodikumok rövidítésére (É, K, T, N)
• - + a kötetszámra és a kezdő lapszámra utal lelőhelyként. Az illusztrált cikkek

lapszámát *-gal jelzi.
Tartálom

355—356.
Névjegyzék és tárgymutató a K[irályi] M [agyar] Természettudományi Társu-
lat folyóiratához . . . Összeáll. ANDORKŐ Kálmán. [Kiad. a] Természettudomá-
nyi Társulat. 'Bp. (Pesti Lloyd ny., Centrum ny.)

1841-től 1904-ig. — 1905. IV, 300 p.
1905-től 1929-ig. — 1929. IV, 272 p.

Módszertani szempontból teljesen az előbbi repertóriumot követik. Tartalmilag ki-
egészülnek a „PÖTFÜZETEK" feldolgozásával.

357.
Névjegyzék és tárgymutató a K[irályi] M [agyar] Természettudományi Társu-
lat folyóirataihoz 1841-től 1941-ig. Összeáll. ANDORKÖ Kálmán. [Kiad. a] Ter-
mészettudományi Társulat. Bp. 1943, (Sylvester Rt. ny.) 618 p.

A társulat centenáriumára készült repertórium, melynek megjelenését a háborús vi-
szonyok késleltették.
Az Előszót követően a periodikumok kötetszámának és megjelenési évének össze-
függését kimutató táblázat található — ,,újítás"-ként az előbbiekhez képest.
Tartalmi és módszertani szempontból az előző repertóriumok kumulált és bővített
kiadása, kiegészítve az újabb Évkönyv (1827—1942) feldolgozásával.
Mind a négy mintaszerűen gondos, analitikus repertórium (kéthasábos szedéssel, jó
tipográfiai megoldással).

358.
A K[irályi] M[agyar] Természettudományi Társulat növénytani értekezletein
1891. dec. 9-től 1895. jan. 9-ig és növénytani szakosztályának ülésein 1895. febr.
13-tól 1901. dec. 11-ig tartott előadások betűsoros jegyzéke. Az ülésekről szóló
tudósítások magyarul a Természettudományi Közlönyben (T.T.K.) [1892—1902],
németül a „Botanisches Centralblatt" megfelelő köteteiben jelentek meg. (ösz-
szeáll. RAPAICS Raymund.) = Botanikai Közlemények, 30. köt. 1933. [1934.]
6. füz. 240—247. p.

Német címmel is.

A 30. köt. 6. füzetében közölt két „Register" közül ez az I. számú. Folytatását Id. a
NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK alatt.
Visszapillantás (magyar és német nyelven) vezeti be Mágocsi-Dietz Sándortól, a nö-
vénytani szakosztály tiszteletbeli elnökétől. (A Társulat növénytani szakosztályának,
s annak előtte értekezleteinek története, amelyek munkáját reprezentálják e reper-
tóriumok.)
T: teljes (könyvismertetések is).
C: rövidített: szerző (vezetékneve s a keresztnév kezdőbetűje), cím + (TTK éve,

kezdőlapszám). Csak a TTK-ra utal, a Botanisches Centralblattra nem.
SZ: 1. Szerzői betűrendes

a) időrendi
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359.
Természettudományi Közlöny. 1957—1967. Repertórium. (Szakdolgozat.) Össze-
áll. ERDÉLYI Ida. Debrecen, 1968, Tanítóképző Intézet. [86] sztl. lev. Gépirat.

DTK 749/szd.

Előszó (a repertóriumról)
T: az önálló közleményeket illetően teljes; csak a kishírek, a könyv- és folyóirat-

szemle és a hivatalos társulati közlemények maradtak ki. Összesen 2033 számo-
zott tétel.

C: részletes: szerző, cím, év, szám lapszám. A névjeleket nem oldja fel.
SZ: í. Szerzői betűrendes

a) címbetűrend
A társszerzős művek csak az első szerzőnél, a többi helyen utalás.

M: 1. ETO szerinti „témamutató" (részletes, 5 számjegyig tagolt, kb. 300 szakcso-
port) + tételszám.

2. Tárgymutató (az ETO szerinti mutatóhoz) + ETO szám.
Fő érdeme a nagy anyag pontos leírása. Kár, hogy mechanikus szerkesztési elvet
követ, ezért csak áttételekkel lehet tematikus keresésre használni. Földrajzi mutató
is kellett volna.

KISALFÖLD (Győr, 1956—)
Előzmények (1945—1946): DUNÁNTÜLI SZABAD NÉP

(1946—1948): GYŐRI ÜJSÁG
(1948—1950): GYŐRMEGYEI HÍRLAP
(1950—1956): GYŐR-SÖPRÖNMEGYEI HÍRLAP

360.
Könyvismertetések, könyvbírálatok és a könyvre vonatkozó közlések a Győr-
Sopron megyei kommunista napilapban. (1945—1975.) Szakdolgozat. Összeáll.
MÁTYÁS Edit. (Szombathely, 1977, Tanárképző Főiskola.) IV, [82 sztl.], 19 lev.
9 t. Gépirat. KMK D 1756

Tartalomjegyzék
Bevezetés •+- Könyvészeti adatok
T: könyvkiadás, könyvpropaganda, könyvismertetés (recenzió) téma- és műfajkör-

ben a magyar anyag teljes, a külföldi irodalom szelektív közlése. Összesen 1325
tétel.

C: részletes, a névjelek feloldására törekvő.
A: egymondatos, egyszavas + az ismertetett könyvek szerzője és címe.
SZ: 1. Időrendes
M: 1 Névmutató (szerzők a tételszám aláhúzásával, perszonália, recenzált mű szer-

zője + jellel.)
2. Hely- és tárgymutató

Mindössze 1 oldal, kevés összefoglaló tárgyszóval: könyvév, könyvhét (me-
zőgazdasági, ünnepi), könyvhónap (mezőgazdasági), könyvnap, könyvvásár.

Melléklet: könyvpropaganda plakátok fotómásolatai az újságokból.
Egy napilap 30 évének értékes műfaji hosszmetszete, sok tanulsággal.

KISDEDNEVELÉS
— > ALAPNEVELÖK ÉS SZÜLÖK LAPJA
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KISDOBOSOK ÉVKÖNYVE (Bp. 1975—)

361.
Évkönyvekből ajánljuk. A Kisdobosok évkönyveinek feltárása. [1975—1981.]
Összeáll. DETRICH Istvánná. [Kiad. a Kaposvár, Palmiro Togliatti Megyei
Könyvtár.] Kaposvár, 1981. 20 p. Soksz.

Bevezetés
T: válogatás III—IV. osztályos tanulók számára az évkönyv történeti, néprajzi, kör-

nyezetismereti, életrajzi és vers anyagából. Összesen 149 tétel.
C: részletes.
SZ:1. Tematikus-műfaji

a) betűrendes
M: 1. Tárgymutató (?)

a) osztályonként
— szakonkénti, műfajonkénti szakmutató

Tartalom

KISEBBSÉGI STUD (Pécs, 1939—1943.)
A STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ (1939—1944) kisebbségi melléklete.

362.
Mutató az Intézet Kisebbségi Stud (a Statisztikai Tudósító keretében megje-
lenő) kőnyomatosának cikkeiről. = Kisebbségi Körlevél, 1940. 2. sz. — 1943.
6. sz. között két szám kivételével (1940/5. és 1943/5. sz.) minden számban.

OSZK H 13.904

T: a kőnyomatos hetilap cikkeinek havi kurrens repertóriuma.
SZ:a Kisebbségi Stud tartalmának tükröződése a Kisebbségi Körlevélben:

1940.
1940.

1941.

1942.

1943.

C: csak a
nélkül

I—II.
III—IV.
IV—VI.

VII—X.
X—XII.

XII.
I—II.

II—IV.
IV—VI.
VI—VII.

VIII—X.
X—XI.

XII.
I—II.

II—IV.
IV—VI.
VI—VIII.

VIII—X.
XI—XII.

XII.
I.

II—IV.
V—VI.

VII—X.

1— 7. sz.
8—13. sz.

14—23. sz.
24—37. sz.
38—46. sz.
47—48. sz.\
1— 6. sz.j
7—14. sz.

15—22. sz.
23—30. sz.
32—39. sz.
41—45. sz. (H: 40. sz.)
46—47. sz.\

1— 6. sz.J
7—13. sz.

14—22. sz.
23—31. sz.
32—39. sz.
40—47. sz.
48—49. sz.l

1— 5. sz./
6—13. sz.

15—22. sz. (H: 14. sz.
25—35. sz. (H: 23—24. sz.)

i cikkek címeinek felsorolása — gondolatjelek

1940. 2. sz. 47—48. p
3. sz. 47. p.
4. sz. 49—50. p
6. sz. 63. p.

1941. 1. sz. 59. p.

2. sz. 122. p.
3. sz. 202. p.
4. sz. 267. p.
5. sz. 327. p.
6. sz. 391. p.

1942. 1. sz. 62. p.
2. sz. 130. p.

3. sz. 193. p.
4. sz. 259. p.
5. sz. 330. p.
6. sz. 394. p.

1943. 1. sz. 62. p.
2. sz. 126. p.

3. sz. 196. p.
4. sz. 266. p.
6. sz. 402. p.

között — lapszám közlése
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KÍSÉRLETÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1898—1947. Űj f. 1956—)

363.
Tárgymutató a „Kísérletügyi Közlemények" 1. (1898.) — 7. (1904.) kötetéből.
= Kísérletügyi Közlemények, 7. köt. 1904. 6. füz. mell. (I)—XIII. p.

364.
Tárgymutató a „Kísérletügyi Közlemények" 8. (1905.) — 12. (1909.) kötetéből.
= Kísérletügyi Közlemények, 12. köt. 1909. 6. füz. mell. (I)—XII. p.

365.
Tárgymutató a „Kísérletügyi Közlemények" 13. (1910.) — 18. (1915.) kötetéből.
= Kísérletügyi Közlemények, 18. köt. 1915. 6. füz. mell. (I)—XVIII. p.

Előszó nincs.
T: teljes (?), mezőgazdasági kísérletügy
C: rövidített, a társszerzős műveket csak az 1. sz., szerzőnél írja le. Rovatos rend-

szerű, kötetre és kezdő lapszámra hivatkozik.
SZ: 1. Szerzői betűrendes rész (a végén a hivatalos és egyéb címrendszós közlemé-

nyek)
a) időrend (a 3. rep.-nál címbetűrend, ill. logikai)

2. Szakrendi rész (ált. 15 tárgykör, további alosztással)
a) további tárgyi-logikai (?) . •
(E rész címrendszós és a szerző nevét rövidítve közli.)

Mindhárom repertórium azonos szerkezetű.

366.
összefoglaló tárgymutató a Kísérletügyi Közlemények 1916. (19.) — 1927 (30.)
évi köteteiből. Összeáll. KÁROLY Rezső. = Kísérletügyi Közlemények, 30. köt.
1927. 6. füz. 771—801. p.

Az összeállító a folyóirat szerkesztője.
Előszó nincs. A címhez fűzött lapalji jegyzetben a három előzmény repertórium le-
lőhelyéről tájékoztat.
T: teljes.
C: rövidített, a társszerzős műveket csak az első szerzőnél írja le. Rovatos rendsze-

rű. Évre, kötetre és kezdő lapszámra hivatkozik.
SZ:1. Szerzői betűrendes rész (a végén a hivatalos és egyéb címrendszós közlemé-

nyek)
a) időrend

2. Szakrendi rész (19 tárgykör, szükség szerint további alosztással)
a) további tárgyi-logikai (?)

(E rész címrendszós, a szerző teljes nevét a cím után kurzívval írja le.)
3—4. Idegen nyelvű összefoglalók (rezümék) repertóriuma

— ugyancsak két fő részben, német nyelvű fejezetcímekkel. A címleírásokat
a rezümé nyelvén közli, általában németül, ritkán angolul és franciául.
Lelőhelyként a rezümé kezdő lapszámára hivatkozik.
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KISFALUDY TÁRSASÁG ÉVLAPJAI (Pest, Bp.)
Régi f. 1. köt. (1836—1840) 1841. — 7. köt. (1845—46) 1846.
Új f. 1. köt. (1860/62—1862/63) 1868. — 59. köt. (1933/36) 1936.

367.
Név- és tárgymutató a Kisfaludy Társaság Évíapjaihoz. Régi folyam 1—7.
[1836/40—1845/46] köt. Új folyam 1—40. [1860/62—1905/06] köt. Egybeállította
TETZEL Lőrinc. Bp. 1907, (Franklin riy.) CCLIII, [1] p.

Az 1906—1907. évi 41. kötet melléklete.

Előszó nincs, csak egy Megjegyzés, mely szerint a *-gal jelölt kötetek a régi folya-
mot jelölik.
T: teljes, analitikus; szépirodalom, irodalomtudomány.
C: rövidített, ül. index-szerű. Kötet -f- kezdőlapra hivatkozik.
I: 1. Szótárkatalógus rendszerű: személynevek (szerzők, perszonália) és tárgyszók

egységes betűrendjében, de a szerzők nagyobb cikkeinek és a jelentősebb
róluk szóló irodalom címét a szerzői név alatt közli.
a) Egy szerző műveire a megjelenés időrendjében utal, a róla szóló irodal-

mat a tárgyszavak (címek) betűrendje határozza meg.
Érdekes szerkezetű, jól tipografizált, 3 hasábos szedésű index.
Időben a 49. kötetig egészíti ki az alábbi két társulati rejtett bibliográfia:

368.
A Kisfaludy Társaság összes kiadványai. 1831—1910. = A Kisfaludy Társaság
Évlapjai. Üj f. 45. köt. 1910/1911. Bp. 1911. 243—258. p.

T: az évkönyvek kötetenkénti tartalomjegyzékét is közli az 1909/1910. évi 44. kö-
tettel bezárólag.

C: rövidített: szerző, cím, műfaj. (Lapszám nincs.)
SZ:1. Kötetről-kötetre haladó időrendi

369.
A Kisfaludy Társaság kiadványai. 1911—1917. =. A Kisfaludy Társaság Év-
lapjai. Üj f. 50. köt. 1916/1917. Bp. 1917. 201—203. p.

T: az évkönyvekből csak az önálló műveket (tanulmányok, szépirodalom) közli,
a hivatalos közlemények nélkül.
45(1910—1911) — 49(1914—1915, 1915—1916) kötet.

C+SZ: az előbbivel azonos.

KISKUNSÁG (Kecskemét, 1955—1969.)
Közben: BIZTATÓ (1960) és ARANYHOMOK (1962) c. antológia.
Folytatása: FORRÁS [II.] (Kecskemét, 1969—)

370.
A Kiskunság című kecskeméti folyóirat analitikus repertóriuma [1955—1969].
(Szakdolgozat.) Összeáll. MADARÁSZ Imre. Debrecen — Szeged, 1972, Tanító-
képző Int. szegedi kihelyezett tagozata. [2], IV, 97 lev. Gépirat.

DTK 1784/szd.

Tartalomjegyzék
Bevezető: a folyóirat és repertóriumáról.
A Kiskunság sajtóhibliográfiai leírása.
T: teljes, a hírek és illusztrációk is. 716 számozott tétel, -f- Képek jegyzéke.
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C: részletes, névkiegészítéssel és névjelfeloldással.
A: rövid: műfajra, tárgykörre, belső illusztrációkra utaló megjegyzések; a címleírás

mellett a jobboldali hasábon.
SZ:1. Időrendi

2. Képek jegyzéke: az önálló illusztrációk felsorolása az alkotók betűrendjé-
ben, a címmel ellátottak címét is közli zárójelben.

M: 1. Szerzői névmutató (a Képek jegyzéke alkotói is benne)
2. Személyi névmutató: analitikus, a cikkekben megemlítettek is, a jelentősebb

irodalom tételszámának aláhúzásával.
3. Hely- és tárgymutató: analitikus; a nagyobb tételszámmal rendelkező vá-

rosoknál intézményi alosztás. Benne: a Könyvszemle, Film- és szinikritika
tárgyszók is, alattuk a szerzők és/vagy címek felsorolása.

A két utóbbi mutató a Képek jegyzékét nem nem mutatózza.
Módszertani és szerkesztéstechnikai szempontból egyaránt értékes.

371.
Forrás repertórium 1969—1973. Szakdolgozat. Összeáll. ÁBRAHÁMY Sándorné.
Debrecen, 1976, Tanítóképző Főiskola szegedi kihelyezett tagozata. 162 lev. 1 t.
Gépirat. KMK D 16S3

Bevezetés -\- Előszó
Bibliográfiai adatok
T: teljes, illusztrációk is: 1317 számozott tétel (számugrásokkal).
C: részletes.
SZ: 1. Időrendes (élőfe)es, a rovatok kiemelésével)
M: 1. Egyesített név- és tárgymutató (földrajzi nevekkel és műfaji fogalmakkal, a

tárgyi-műfaji és földrajzi elemek kombinálásával.)
Nagy és módszeres munka, sok apró kivitelezési és gépelési hibával.

372.
A Kiskunság és a Forrás repertóriuma. 1955—1978. (Összeáll. LISZTES László.
HELTAINÉ HEGEDŰS Júlia anyaggyűjtésének felhasználásával.) [Közread, a]
Katona József Megyei Könyvtár. Kecskemét, 1980 (1981), Verseghy Ferenc Me-
gyei Könyvtár (Szolnok) soksz. 626 p.

Tartalom
Bevezetés (Lisztes László) -f- Rövidítések
A Forrás első évtizede (Pomogáts Béla — az előzményekről is)
Sajtóbibliográfiai leírás (kollacionálás és bibliogr. adatok)
T: az irodalmi, szociográfiai, művészeti és tudományos folyóirat(ok) és antológiák

teljességre törekvő, az illusztrációkat is feldolgozó repertóriuma. 3296 tétel, de
több közlemény.

C: részletes, név- és címkiegészítéssel [ ]-ben. A hírek összevont leírást kaptak.
A: a C-t követő — jel után rövid, egymondatos (a tárgyra, a forrásra, a szöveghűen

vagy hasonmásban közölt dokumentumokra és az összefüggő tételekre való uta-
lással).

SZ: 1. Időrendi (szöveges közlemények 1—2788. tétel)
Élőfejes és rovatos rendszerben: tétel, lapszám, C+A.

2. Művészi alkotások és dokumentumok reprodukciói (2789—3296. tétel)
Ugyancsak időrendben. Ha az illusztráció az 1. részben leírt tételhez kap-
csolódik, arra való utalással.

M: 1. Mutató a 2. részhez (műfajcsoportonként, alosztásokkal)
a) a szerző, művész, ábrázolt személy, tárgy stb. betűrendjében -f- tételszám.

2. Név- és tárgymutató (egyesített, kombinált)
Földrajzi és intézménynevekkel, az átfogó tárgyak tematikus és a szűkebb
fogalmak mechanikus rendjében.
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Idegen nyelvű összefoglalók (6 nyelven)
A Kislexikon a folyóirat munkatársairól külön füzetben jelenik meg. (A Bevezetés
szerint eredetileg függelékként a kötet végén kapott volna helyet.)
Igen alapos, módszeres munka. Képrepertorizálási és mutatózási megoldása különö-
sen figyelemreméltó és példamutató.

KNJIZEVNIK
— > [HORVÁT TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK „1851/1899"]

KOHÁSZATI LAPOK (Bp. 1951—1967.)
Melléklap: ALUMÍNIUM (1951—1956); ÖNTÖDE (1951—1967)
Előbb (1868—1950): BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK
Utóbb (1968—): BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK. KOHÁSZAT

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK. ÖNTÖDE

373.
Kohászati Lapok tartalommutatója. 84—100. évi. 1951—1967. (Szerk. ÓVÁRI
Antal. [Közrem.] BÁRCZY Zoltán, LOMNITZY Dezső stb.) [Kiad. az] Országos
Bányászati és Kohászati Egyesület. Miskolc, 1969, (Borsodm. ny.) 89 p.

Előszó (Gyulay Zoltán): a három repertórium összefüggése.
Bevezetés (szerkesztési kérdések)
T: teljes, a melléklapok évkörbe eső anyagát is felveszi.
C: rövidített, címrendszós, kezdő lapszámmal. A három folyóiratot betűjelekkel (KL,

A, Ö) különíti el.
SZ:A) Nagyobb tanulmányok

1—4. tizedes rendszerű fejezet
B) Kisebb közlemények (hírek, könyvismertetések)

1—5. tizedes rendszerű fejezet,
a) időrendi (mindkét rész elemi rendezőelve)

M: 1. Földrajzi (országok és városok betűrendjében) év + kezdőlapra hivatko-
zással, a 3 folyóirat anyagát betűjelekkel választja el.

2. Névmutató
a) KL'-f- A együtt
b) az Öntödéről külön névmutató vari.

— > még: 'BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

KOHŐ- ÉS GÉPIPARI SZABVÁNYOSÍTÁS (Bp. 1964—1981.)
Utóbb (1982—): IPARI SZABVÁNYOSÍTÁS

374.
Szabványosítás és információ, a KGM szabványosítási lapja. (A „Kohó- és
Gépipari Szabványosítás" c. folyóirat.) Szakdolgozat. Összeáll. SZVINYUK
Ibolya. Bp. 1980, SZOT Központi Iskola. 39, XXXV lev. Gépirat.

Repertórium: I—XXXV. lev. KMK D 3977

A repertórium a szöveges feldolgozás melléklete.
T: az '̂ 64—1979 közti évekről teljes, könyvismertetések is. Számozatlan tételek.
C: részletes, de „pontatlan" lapszámközlésű.
SZ: 1. Szerzői betűrendes.

a) időrend
M: nincs.
Tematikus-szakrendi csoportosítás alkalmasabb lett volna a tárgyhoz!
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KOMAROM MEGYEI KÖNYVTÁROS (Tatabánya 1968—)

375.
[A] Komárom Megyei Könyvtáros repertóriuma. [1968—1975.] Szakdolgozat,
(összeáll.) SZAKÁLY Erzsébet. Szombathely, 1977, Tanárképző Főiskola. 103
lev. Gépirat. KMK D 1738

Bevezetés
T: szelektív (különösen a Hírek, Krónika rovatok): 684 tétel.
C: részletes.
A: szükség szerint egyszavas, mondatos, illetve a tárgyhelyeket leisoroló.
SZ: 1. Rovatok szerinti (10 rovat)

a) időrend
M: 1. Egyesített név-, földrajzi név és tárgymutató

(a szerzők és perszonália elválasztása és alcsoportok, kombinációk nélkül.)
A mutató módszerétől eltekintve alapos, pontos munka, szerkezete megfelel a folyó-
irat és a keresés igényeinek.

KOMAROMI LAPOK [I.] (Komárom, 1871. ápr. 1 — dec. 30.)

376.
KOMAROMI Lapok. 1871. ápr. 1 — 1871. dec. 30. Repertórium. Összeáll.
SCHENK Lászlóné. Tatabánya, 1982, József A. Megyei Könyvtár soksz. 85 p.

Bevezetés (a Megyei Könyvtár repertorizáló munkájának célja)
Az 187l-es KL megjelenésének történeti körülményei és a lap jellege
Útmutató a repertórium használatához
T: teljességre törekvő (a 18. sz. híján), a politikai hetilap 641 tétele. (A hírek és

hirdetések összevont leírással.)
C: rövidített (évet, évfolyamot nem közöl), de a névjelek, álnevek egy részét fel-

oldja + műfaj jelölés, címkiegészítés [ ]-ben.
A: rövid, néha csak név és egyéb adatközlés.
SZ: 1. Időrendes
M: 1. Egyesített betűrendes mutató (szerző, perszonália — aláhúzott tételszámmal

—, földrajzi és intézménynév, egyesületek, társulatok, folyóiratok neve,tárgy-
szavak; a névjelekről, álnevekről utal a teljes valódi névre.)

Forrásjegyzék (a tanulmányhoz)
Tartalom
Első változata tanárképzős szakdolgozat volt. (Szombathely, 1981.)

KOMAROMI LAPOK [II.] (Komárom, 1880—1944.)

377.
Komáromi Lapok. 1880—1884. Repertórium. Összeáll. KORDA Rudolfné. Tata-
bánya, 1980, József Attila Megyei Könyvtár soksz. 225 p.

378.
Komáromi Lapok. 1885—1888. Repertórium. Összeáll. KORDA Rudolfné. Tata-
bánya, 1981, József Attila Megyei Könyvtár soksz. 261 p.

Előszó: a lapról és a repertóriumról (1980) + Ütmutató (1981)
T: Szelektív (kutatási célú), de hírek, hirdetések, szépirodalom is. 1902 + 2226 tétel,

a társadalmi és közgazdasági (ismeretterjesztő) hetilapból.
C: részletes, címkiegészítéssel [ ]-ben, álnévfeloldással.
A: rövid, 1—2 szavas, mondatos (személy-, intézmény- és helynevek stb.)
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SZ: 1. Időrendi (alapadatok az élőfejben: év, évf., hónap)
M: 1. Egységes betűrendes mutató

(Szerzők, perszonália, intézmény- és földrajzi nevek, folyóiratcímek, tárgyi
fogalmak, irodalmi művek címeinek analitikus, jól tagolt, tipográfiailag elkü-
lönített, kéthasábas mutatója.)

. Értékes, jól válogatott analitikus repertóriumok. Érdekes a hírek és hirdetések éven-
kénti összevont feldolgozása. A két egymást kiegésztíő kötet előzménye szakdolgozat
volt az 1880—1890 közti évekre (1978).

379.
Komáromi Lapok. 1918. okt. 5 — 1919. aug. 9. Repertórium. (Összeáll.) SZE-
RENCSE Ferencné. Tatabánya, 1979, József Attila Megyei Könyvtár soksz.
XXXVII, 99 p.

Komárom város rövid története
Komárom sajtója a KL megindulása előtt
A KL megjelenési körülményei, a lap krónikája
A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság eseményeinek tükröző-
dése a KL-ban
Irodalomjegyzék
Útmutató a repertórium és a mutatók használatához
T: szelektív, de hírek is: 647 tétel. (Hirdetések nem!)
C: részletes: szerző, cím = szám, nap, lapszám (az év, évf., hónap neve az élőfej-

ben, így viszont zavaró a sok szám az = jel után!)
A: — jel után 1—2 mondatos.
SZ:1. Időrendi (élőfejes)
M: 1. Egységes betűrendes mutató

(Jól tagolt, tipografizált szerzői, személyi, tárgyi és földrajzi mutató.)
Az igényes repertórium első változata tanárképzős szakdolgozat volt (Szambathely,
1979).

KORUNK (Cluj—Kolozsvár, 1926—1940. Űj f. 1957—)

380.
A Korunk költészeti anyagának repertóriuma. (1932—1940.) Összeáll. BONY-
HÁTI Jolán. = A Korunk irodalma. Szerk. Méliusz József. 1. (Bonyháti Jolán
— Méliusz József — Szász János): A Korunk költészete. [Antológia.] Bukarest,
1967. 607—646. p.

A repertórium az antológia függeléke.
Előszó: a repertórium céljáról, felépítéséről.
T: az időhatárok közt és a verseket illetően teljes. A Szemle rovatban közölt ver-

sesköteteket is felveszi.
C: részletes, a versek címváltozatait és (zárójelben) a folyóiratban jelzett gyűjtő-

címet is közli. Névjel- és álnévfeloldással. (A műfordítók neve alatt felvett for-
dításoknál csak a szerzőt és címet közli.)

SZ: 1. A költők betűrendjében (a fordítók két helyen is szerepelnek)
a) időrend
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381.
A „Korunk" (1926—1940) világirodalmi repertóriuma. (Szakdolgozat.) Össze-
áll. DOMOKOS Judit. Bp. 1969, OSZK KMK szaktanfolyam. XIX, 106 lev.
Gépirat. KMK D 816

Bevezetés: a folyóiratról és a repertóriumról, irodalommal.
Rövidítések jegyzéke
T: a tematikai határokon belül teljes (szépirodalom, tanulmányok, recenziók),

1261 tétel.
C+A: részletes (műfaj jelöléssel), szükség szerint annotációval (a címleírásban,

szögletes zárójelben).
SZ: 1. Egyes népek irodalma (az országok-népek betűrendjében)

1. szerzői betűrend
a) időrend

2. recenziók a recenzensek betűrendjében.
Az ismeretlen szerzőjű vagy betűjeles cikkek időrendben. Az egyes népek
irodalmának egészére vonatkozó cikkek az egyes fejezetek végén.

M: 1. Névmutató (a szerzők és tárgyalt személyek elválasztása nélkül)
Szerkezetileg nem válik el világosan a személyek munkássága a róluk szóló iroda-
lomtól és a recenzióktól.

382.
A Korunk repertóriuma 1926—1940. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1970.
III, 348 lev. Gépirat. OSZK 404.418

OSZK SH 151/560

Bevezetés (sajtótörténet, módszertani útmutatás, a szerzői betűjelek feloldása)
T: teljességre törekvő.
C: rövidített (a számot nem jelzi), de közli a név jel- és álnévfeloldásokat.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend (hez igazodó tematikus O—IX. főosztály, alosztályokkal)

a) betűrend
M: nincs.
Tartalomjegyzék

383.
A Korunk repertóriuma. [1926—1940.] Kiég. államvizsga dolgozat. Összeáll.
FEJÉRNÉ DOMOKOS Judit. Bp. 1979, SZOT Központi Iskola. XXXI, 162 lev.
Gépirat. SZOT KI K 74/79 II.

Előszó (a repertórium szerkezete)
Bevezetés (a folyóiratról)
Felhasznált irodalom
T: szelektív: társadalomtudományok, szépirodalom, irodalomtudomány, művészetek:

1562 tétel. (A szaktudományi fejezetekben néhány tételt több helyre is besorol.)
C: részletes: szerző (lakóhelye), cím, (műfaj), év, lap (ok); az álnevek és névjelek

feloldásával, műfajt jelölő címkiegészítő megjegyzésekkel.
A: szükség szerint egy mondat a C után; a rovatcímeket is itt jelöli zárójelben (!)
SZ: 1. Tematikus-műfaji (1—8. fejezetéből a 8. az irodalom)

a) időrend (szakirodalom)
b) az Irodalom fejezet a tárgyalt irodalmak szerinti betűrendben (amerikai

irod. — spanyol irodalom), azon belül szerzői + perszonália betűrendben
van. Egy szerző művei időrendben. Az irodalom egészét tárgyaló szak-
cikkek a fejezet végén betűrendben. (Időrend helyett!)
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M: 1. Névmutató (szerzők -f" perszonália megkülönböztetés nélkül.) Hiányos, pon-
tatlan: az 1—302. tétel kimaradt, a műfordítókat nem veszi föl.

A durva szakcsoportosítás részletes tárgymutatót is megkívánt volna. A Domokos
Judit néven 1969-ben beadott szakdolgozat bővített, átdolgozott változata. Vö. 381.
tétel.

KORUNK SZAVA (Bp. 1931—1938.)

384.
A Korunk Szava repertóriuma. 1931—1938. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp.
1975. II, 218 lev. Gépirat. OSZK 406.447

Bevezetés
T: a katolikus társadalmi és kritikai folyóirat teljességre törekvő repertóriuma.
C: részletes, de az álneveket, névjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO-hoz igazodó szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék

KOSZORÚ [I.] (Pest, 1863—1865.)
— > SZÉPIRODALMI FIGYELŐ

KOSZORÚ [II.] (Bp. 1879—-1886; 1934—1944.) "

385.
A Koszorú írói és írásai 1879—1886. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1957.
100 lev. Gépirat. OSZK SH: 151/550

386.
A Koszorú (a Petőfi Társaság közlönye) repertóriuma. 1879—1886, 1934—-1944.
Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1976. 2, 170 lev. Gépirat. OSZK 406.454

OSZK SH 151/770

Bevezetés
T: a szépirodalmi, kritikai folyóirat teljes repertóriuma.
C: részletes, de név jel feloldás nélkül
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO-t követő szakrend (I—X. fejezet, a X. képanyag)

a) betűrend
Tartalomjegyzék
Az előző tétel 2. átdolgozott, bővített — azt fölöslegessé tevő — változata.

A KÖNYV + KÖNYVBARÁT
— > KÖNYVTÁROS, (A)

KÖNYV ÉS NEVELÉS
— > ISKOLAI KÖNYVTÁROSOK TÁJÉKOZTATÓJA

KÖNYVGYÜJTŐK ÉVKÖNYVE
— > KÖNYVTÁRI SZEMLE
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KÖNYVTÁRI FIGYELŐ (Bp. 1955—)

387.
Könyvtári Figyelő. Repertórium 1955—1974. (Összeáll. SZINAINÉ LÁSZLÓ
Zsuzsa.) Kiad. az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp. 1978,
Népművelési Propaganda Iroda. 465 p. Soksz.
Tartalom
Bevezető (szerkesztőségi a folyóiratról és a repertóriumot megelőző módszertani di-
lemmákról.)
A KF rövid története
Tudnivalók a bibliográfiai rész felépítéséről
Az alkalmazott betűjelek, Hl. műfaj-jelölések
T: teljes, a recenziók, referátumok is: 55 001—74 147. tétel.
C: részletes, a rejtett bibliográfiákat, ábrákat, mellékleteket is közlő, [ ]-ben cím-

kiegészítő megjegyzésekkel, a tételszám után alkalmazott betűjeles műfaj-jelö-
léssel (13 műfajról). A tételszámozás évenként újrakezdődő, első két jegye az
évszám utolsó két tagja.

SZ: 1. Időrendi
Tudnivalók az index felépítéséről
M: 1. Index (egységes betűrendes permutált tárgyszóláncos index, de az időrendi

rész tételszámaira hivatkozással.)
Elemei: szerző(k), perszonália, tárgyszavak (testületek, intézmények is), föld-
rajzi jelzet, ill. földrajzi tárgyszó.

Rövidítésjegyzék (az indexben használt földrajzi és intézményi rövidítések feloldá-
sával.)
Érdekes módszertani megoldásokat alkalmazó kéthasábos repertórium és a gépit után-
zó permutált index, illetve mutató.

388.
A Könyvtári Figyelő repertóriuma. 1974—1978. Szakdolgozat. Összeáll. BÖNÁ-
NÉ PALLAGI Judit. Debrecen, 1979, Tanítóképző Főiskola népművelő-könyv-
tár szak, levelező tagozat. 66 lev. Gépirat. DTK 4162/szd.
Bevezető -f- Használati útmutató
T: teljes, a tételek évenkénti újrakezdődő sorszámozásával: 74 000—78 107. tétel.
C: rövidített: szerző, cím, alcím, évf., lapszám.
A: tárgyszavas: személy, intézmény és földrajzi nevekkel, egy címleírásban átlag

3 tárgyszó.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Egyesített betűrendes mutató (szerzők, perszonália, földrajzi nevek, tárgyi

fogalmak — sok utalással, altárgyszavakkal).
A bíráló szerint szakszerű, megbízható munka.
389.
[A] Könyvtári Figyelő repertóriuma. 1975—1980. Szakdolgozat. Összeáll. GEL-
LÉN Istvánné. Szombathely, 1982, Tanárképző Főiskola. 249 lev. Gépirat.

SZTK G 35/1982
Előszó (a KF publikált repertóriumának anyagát egészíti ki, módszerét részben kö-
vetve, részben korrigálva)
T: teljes, 550 tétel. (Az elődhöz hasonló tételszámozással!)
C: részletes.
A: tételenként 3—4 kulcsszó.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Tárgymutató (a címből vett tárgyszavakkal és egyéb deszkriptorokkal)

2. Névmutató
A tanári bírálat szerint a tárgymutató kevésbé sikerült, a szinonimákat nem tárja
fel.
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KÖNYVTÁRI JEGYZÉSEK (Békéscsaba, 1967—)

390.
Könyvtári Jegyzések, 1967—1983. Repertórium. (Összeáll. SZAKÁCS Rudolf né.)
[Közread, a Békéscsabai Megyei Könyvtár.] Békéscsaba, 1985, Megyei Könyv-
tár soksz. [20] p.

Bevezetés (történet, módszertani kérdések, bibliográfiai adatok)
T: Teljes, 457 tétel. Könyvtárügy, helytörténet — Békés megye.
C: részletes, de a névjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Egyesített betűrendes mutató

(szerzők, perszonália, tárgyszavak, íöldrajzi nevek)
Tartalom

KÖNYVTÁRI SZEMLE (Bp. 1913—1917.)
6. évf.: KÖNYVGYÜJTÖK ÉVKÖNYVE 1919-re. (Bp. 1918.)

391.
Könyvtári Szemle, 1913—1917. Szakdolgozat. (Összeáll.) BORBÉLY Imréné FÜ-
LE Sára. Bp. 1977, ELTE Könyvtártudományi Tanszék. 24, 61 lev. Gépirat.

Bibliogr. 22—23. lev. KMK D 3729
Rep. 1—61. lev.

Könyvészeti leírás
T: teljes, benne az Évkönyv is, 582 tétel.
C: részletes, névjel feloldásokkal, helyenként zárójeles megjegyzéssel a cím után.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (1—21. fejezet, a 21.: a Kézikönyvtár önálló egységnek

jelzett, de folyamatos tételszámozással).
a) szerzői betűrend

(a 21. fejezet: az ismertetett művek betűrendjében)
M: 1. Névmutató (szerzői, testületi szerzői, intézményi)
Tartalomjegyzé k

392.
A „Könyvtári Szemle" c. folyóirat 1913—1918. Szakdolgozat. Összeáll. MAKAI
Sándorné. Bp. 1980, SZOT Központi Iskola. 92 lev. Gépirat.

Függelék: A KSZ repertóriuma. 57—91. lev.
KMK D 2383

T: teljes (benne az Évkönyv is!), de egyes rovatokat nem analizál (pl. Kézikönyv-
tár), összesen 350 tétel.

C: részletes, álnév- és név jelfeloldásokkal (az utóbbiakat csak a névmutatóban old-
ja fel). A rovatok neve / /-ben a cím után.

SZ:1. Időrendi
M: 1. Névmutató (szerzők + a recenzált művek szerzői)

2. Tárgymutató (alosztásokkal)
(A rovatok közül csak a Kézikönyvtár van kiemelve.)

A folyóirat rovatok szerinti tagolódása nem derül ki világosan sem az időrendi szer-
kezetből sem a tárgymutatóból.
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393.
A „Könyvtári Szemle" repertóriuma. (1913—1918.) (Összeáll.) KÁRPÁTI Miklós.
Bp. 1983, Művelődéskutató Intézet. 82 p. Dabasi ny. soksz.

/Közművelődéskutatás./

Tartalom
Bevezetés (a lapról)
A repertóriumról -f- Sajtóbibliográfiai leírás
T: teljes, a hírek is, de ez nem teljes. 521 tétel.
C+A: részletes, névjel- és álnévfeloldással, [ ]-ben címkiegészítéssel (műfaj, tárgy-

kör).
SZ: 1. Betűrendes (!)

a) 1—5. évf. 1—472. tétel.
b) Könyvgyűjtők Évkönyve 1919-re (473—510. tétel)
c) A „Magyarország bibliográfiája" c. melléklap közleményei (511—521. t.)

— címbetűrendes (mindhárom alkotórész!)
M: 1. Névmutató (szerzők, perszonális, földrajzi és intézménynevek), a névje-

leket itt is feloldja.
2. Tárgymutató

(hiányos, durva tárgyszavazással)
Függelék: A KSZ-ben ismertetett művek jegyzéke (könyvek, folyóiratok, antikvár-
katalógusok stb.). Műfajonkénti betűrendben. Hiányos felsorolás.
Módszertani szempontból igen konzervatív repertórium (kettős betűrend a szerke-
zetben!). Csak a feltárás mélysége dicsérhető — a függelék kivételével. Valójában ez
a publikált repertórium sem oldotta meg a folyóirat teljes anyagának szakszerű fel-
tárását.

KÖNYVTÁROS, (A) (Bp. 1951—)
Címváltozatok: KÖ'NYVBARÁT, A KÖNYV

394.
A Könyvtáros tíz éves mutatója (1951—1960). Összeáll. KÖRTÉS Júlia, FUTA-
LA Tibor, F. WIESINGER PIROSKA. Bp. 1963, OKDT. XV, 223 p. Soksz.

Előszó
T: válogató (csak könyvtártudományi-könyvtárügyi cikkek és recenziók).
C+A: részletes, részben annotált.
SZ: 1. Szakrendi rész (tizedes rendszerű 14 fő íejezet négy számjegyig menő ta-

golással, összesen 155 szakcsoport).
2. Földrajzi-intézményi rész (helységek, megyék, országok egységes betű-

rendjében)
3. Szerzői és címbetűrendes rész

a) egyszerzős cikkek
b) társszerzős cikkek
c) a szerző ismertetett művei és ismertetései

Általában mindhárom rész elemi elrendezése időrendi. Kivételek: könyvtári
kiadványok (az ism. művek betűrendjében), könyvtártörténet (a szerzők betű-
rendjében), perszonália (a tárgyalt személyek betűrendjében).
Az 1—2. részt utalók kötik össze.

M: 1. Szakrendi séma
2. Betűrendes tárgymutató (az 1. részhez), amely a tizedes számokra és az

oldalszámra hivatkozik.
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395.
A „Könyvtáros" c. folyóirat 1961. évfolyamának tárgymutatója lyukkártyán.
(Szakdolgozat. KMK szaktanfolyam.) Összeáll. MAYER Lászlóné. Rp. 1967.
3 + 4 lev. + 569 cédula + lyukkártya mell.

KMK D 412

Bevezetés (Módszertani mintája a Martin Scherle által feldolgozott Beitrage zur Na-
turkunde Niedersachsens című folyóirat 10 éves kumulált mutatója.)
T: teljes. 569 tétel címleírás, katalóguscédulákon.
C: részletes, tárgyszavakkal ellátott (kb. 110 tárgyszó)
SZ:1. Szerzői betűrend (cédulák)

2. Tárgyszórend (optikai lyukkártyák)
Terv: 5 év anyagának hasonló módszerű feldolgozása.
Érdekes kísérlet, bár használata helyhez kötött.

396.
A Könyvtáros könyvtári és könyvtári vonatkozású közleményeinek tíz éves
mutatója /1961—1970/. Összeáll. F. WIESINGER Piroska, J. MÁTRAI Judit.
Bp. 1972 [1974], Népművelési Propaganda Iroda. 558 p. Soksz.

Előszó: a repertóriumról + a rövidítések feloldása.
T: szelektív, de a könyvtári vonatkozásokban teljességre törekszik (kisközlemények,

recenziók, illusztrációk is).
C: részletes (névjel- és álnévfeloldással, álanonim cikkek szerzőinek kiderítésével,

címkiegészítéssel, a rejtett bibliográfiák, fényképek, illusztrációk jelzésével). Az
1. r. címleírásai és kiegészítő adatai a legrészletesebbek.

SZ: 1. Személyi-szerzői rész — adatai 5 alcsoportra bontva:
a) NÉV, álnév, rövidítések;
b) zárójelben: fotója, kitüntetései, jutalmai, egyéb életrajzi információk;
c) önálló vagy társszerzős cikkek;
d) ismertetései (kisebb számú mű esetén önálló cikkei közé sorolva és I be-

tűvel jelölve);
e) önálló műveinek kritikái („M:" rövidítés után).
Az elemi elrendezés e csoportokon belül mechanikus betűrendes. (Időrend
jobb lett volna.)

2. Földrajzi-intézményi rész (a megyék, járások, városok, községek és a külföldi
országok nevének egységes betűrendjében; a megyék alatt utal az egyes te-
lepülésekre)
a) szerzői betűrend (kivéve a „Kisközl." és a „Fotó" rendszók alatt össze-

vont és időrendben leírt információkat).
3. Tárgyszavas rész: 209 változatos terjedelmű és mélységű tárgyszó, követke-

zetlen belső utalórendszerrel. Jórészt megismétli, kismértékben kiegészíti
(anonim, szerkesztőségi cikkekkel, a Margó és Hírek rovat fiktív című köz-
leményeivel) az 1—2. részt. Helyenként a 2. részre is utal.
a) időrendi elemi elrendezés.

Tartalomjegyzék (A szerkezeti egységek és — a 3. részen belül — a tárgyszavak rész-
letes felsorolásával.)
Módszertani szempontból is érdekes kísérlet ez a hármas mellérendelő „párhuzamos
repertórium". Különösen figyelemre méltó az 1. rész. Sajnálatos, hogy a feldolgozás-
szerkesztés közben a terjedelem csökkentése céljából alkalmazott tartalmi szűkíté-
sek sok következetlenséget eredményeztek.
Technikai szerkesztése (kéthasábos szedés, betűtípusok, kiemelések stb.) nem sikerült.
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KÖRÖSI CSOMA-ARCHlVUM (Bp. 1921—1943.)

397.
Index 1926—1932. = Körösi Csorna-Archívum. 1932. 2. köt. 6. sz. mell. I—
XXII. p.

398.
Index 1935—1939. = Körösi Csorna-Archívum, 1939. 1. kiég. köt. 5. sz. mell.
I—XVI. p.

Előszó, bevezetés nincs.
T: teljes (?); orientalisztika, nyelvészet, őstörténet.
C: rövidített.
SZ: 1. Tartalom — Inhalt (betűrendes cikkfelsorolás)
I: 1. Index (név-, tárgy- és földrajzi)
Azonos rendszerű anonim (szerkesztőségi) repertóriumok.

KÖRÖSTÁJ
— > BÉKÉS MEGYEI NÉPÜJSÁG

KÖZÉPDUNÁNTÜLI NAPLÓ
— > VESZPRÉMI NÉPÜJSÁG

KÖZÉPFOKÚ SZAKOKTATÁS (Bp. 1968—1975.)
Előzmény (1959—1968): MUNKA ÉS ISKOLA

399.
A Középfokú Szakoktatás repertóriuma. 1968—1975. [Összeáll. HORÁNSZKY
Nándor.] = Középfokú Szakoktatás, 8. évf. 1975. 10. sz. 7—48. p.

Önállóan is megjelent: OSZK 628.706

Előszó: Hét és fél év után (Horváth Gy. fel. szerk.)
Tartalommutató
T: teljes, 690 tétel.
C: részletes, névjelfeloldással.
A: néhol címkiegészítés [ ]-ben
SZ: 1. Tematikus (1—5. fejezet)

a) betűrendes (egy szerzőn belül is)
Egyedi utalókkal más szakcsoportokra.

M: 1. Névmutató
-j- Tárgyszójegyzék a tartalommutatóhoz
A szöveg közben különféle statisztikai táblázatok vannak beékelve a folyóirat cik-
keinek évenkénti tematikai, valamint a szerzők foglalkozás szerinti megoszlásáról.
Az OSZK önálló példányában található a szerzőséget igazoló levél másolata. (A lap-
ban anonimként jelent meg.)

KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE
— > KÖZGAZDASÁGI SZEMLE
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KÖZGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1895—1949.)
Előbb (1874, 1877—1892): NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE

(1893—1894): KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE

400.
A Közgazdasági Szemle 1. régi [1874] és 1—25. [1877—1901] új évfolyamának
tartalom-mutatója. Közli: BARCZA Imre. = Közgazdasági Szemle, 25. évf.
1901. 26. köt. mell. XXXVIII p.

Előszó nincs, a cím alatt a folyóirat sajtóbibliográfiai adatait (cím, kötet, év, szer-
kesztők) közli.
T: a közgazdasági és közigazgatási tárgyú folyóirat teljességre törekvő repertóriuma

(az adott évkoron belül).
C: rövidített (a névjeleket, álneveket nem oldja fel): folyóiratcím röv., évfolyam,

év, kezdő oldal.
S2:l. Értekezések (szerzői betűrendben)

a) időrend
2. Közlemények — Könyvismertetések — Könyvészet (szerzői és címbetűrend-

ben, illetve — a könyvismertetések — az ismertetett művek szerzőinek be-
tűrendjében)
a) időrend
Egyes rovatokat (Könyvészet, Könyvszemle) tételesen és összevontan is leír.

M: nincs, ezért tárgyi megközelítésre nem alkalmas.

401.
A Közgazdasági Szemle repertóriuma 1893—1949. (Összeáll. HERNÁDI László
Mihály. Közrem. HUNYADINÉ NASZÓDOS Edit.) [Közread, a] KSH Könyv-
tár és Dokumentációs Szolgálat. Bp. 1983, Statisztikai Kiadó. VI, 763 p.

Bevezetés (A folyóiratról, A repertóriumról alcímekkel)
T: teljes (?): 2970 sztl. tétel.
C: részletes (1. r.), számítógépes: szerző, cím, évf., évf., oldal(ak) (Néhol K vagy KK

rövidítés = ?)
SZ:1. Szerzői betűrendes rész

a) időrend
2. Tárgyszavas rész (KWOC-index)

a) időrend
A repertórium a Központi Statisztikai Hivatal IBM 370-es számítógépével a TEXT-
PAC programcsomag alapján készült. Az összeállító változtatott a korábbiakhoz ké-
pest (Demográfia, Statisztikai Közlemények stb.) a programon: mindkét része kiírja
a szerzőt is (a tárgyszavas eddig nem közölte). így viszont a szerzői betűrendes rész-
ben a szerző neve kétszer szerepel: először a címleírásból kiemelten, másodszor a
címleírásban!
Az ún. „párhuzamos repertórium" számítógépes változata.

— > még: STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK
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KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE MÚLTJÁBÓL (Lőcse, 1909—1918.)

402. . . ' '
Név- és tárgymutató a Közlemények Szepes Vármegye Múltjából 1—7. (1909—
1915.) évfolyamához. = Összeáll. TAKÁCS Sándor = Közlemények Szepes
Vármegye Múltjából, 7. évf. 1915. 49—160, p.

Előszó: (Cél: a tudományos kutatás és a családtörténeti érdeklődés szolgálata.
A „mutató" szerkezete.)
Rövidítések
T: a Szepesvármegyei Történelmi Társulat negyedéves folyóiratának teljes reper-

tóriuma. Helytörténet — Szepes vármegye.
C: (2. r.) részletes, a névjeleket is feloldja, kötet és teljes lapszámra hivatkozással.
SZ: 1. Egyesített betűrendes analitikus név- (perszonália) és tárgymutató. (Benne
(I:) földrajzi nevek is. Sok alosztással, kötet- és teljes lapszámra hivatkozással.)

2. Függelék: Tartalommutató
A) Értekezések, cikkek, ismertetések szerzők szerint (közben: „Név nélküli

közlemények" is az N betűnél.)
B) Ismertetett könyvek, folyóiratok, cikkek, felolvasások ezek szerzői és

szerkesztői szerint
a) időrendes (mindkét egységen belül)

Az 1. r. kéthasábosan, a 2. r. egyhasábosan tördelt.
Valójában az index és repertórium párosítása.

KÖZNEVELÉS (Bp. 1945—)
Melléklete (1954—1962): ALSÖTAGOZATI OKTATÁS-NEVELÉS

403.
A „Köznevelés" tíz éve. 1945—1954. (Bibliográfia.) Összeáll. MOLNÁR István.
Bp. 1957, Pedagógiai Tudományos Intézet. [6], 335 p. Jegyzetsoksz.

/Pedagógiai Tudományos Intézet. A Neveléselméleti és Neveléstörténeti Osz-
tály iratai./

T: teljes (6594 számozott tétel).
C+A: részletes, címkiegészítéssel, szükség szerint 1—2 soros annotációval.
SZ: 1. Szakrendi (8 szakcsoport — 190 fejezet)

a) cikkek, b) könyvismertetések, c) hírek
— szerzői betűrend

M: 1. Névmutató
Értékes, módszeres összeállítás. Kár, hogy nincs teljes körű folytatása.

404.
Bibliográfia a Köznevelés „Alsótagozati oktatás-nevelés" c. mellékletében az
1954—58. években megjelent jelentősebb cikkekről. Összeáll. VÉKONY Lajos.
Szerk. SZABÖ Ödönné. Bp. [1958], Tankönyvkiadó. 23 p.

Mell. a Köznevelés 1958. 23—24. számához.

T: válogató, csak az önálló cikkek.
C: rövidített, csak a kezdőlap.
A: rövid, indikatív.
SZ:1. Tematikus

a) szerzői betűrend
— időrend

M: nincs, névmutató kellett volna.
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KRITIKA (Bp. 1963—)

405.
A Kritika 15 éve. Repertórium 1963—1977. (Szerk. BORNEMISZA Lászlóné.
Közrem. BORDÁCS Andrea stb.) Közread, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.
Bp. 1982, 291 p. Soksz.

Tartalomjegyzék
A folyóirat fontosabb adatai
Útmutató a repertórium használatához
T: az irodalom- és művészetkritikai lap teljes, 4102 tételes repertóriuma.
C+A: részletes, analitikus, szükség szerint címkiegészítéssel.
SZ: 1. Időrendi (cikkek)

2/1. Reprodukciók; b e t ű r e n d e s

2. Fényképek \ oeturenaes
3. Címlapképek időrendes repertóriuma

(Ez utóbbiak a mutatók után!)
M: 1. Tárgymutató

2. Fontosabb viták mutatója (magyar irodalom — világirod.)
3. Könyvkritikák
4. Névmutató

Érdekes, egyéni arculatú repertórium.

KRÓNIKA (Pécs, 1920—1921.)

406.
A Krónika (1920—1921) repertóriuma. (Összeáll.) TÜSKÉS Tibor. (Kiad. a [Pécs]
Baranya Megyei Könyvtár.) Pécs, 1978, Pécsi Szikra ny. 77, [3] p. 4 t.

Repertórium: 63—77., [3] p.

Az avantgárdé vonzásában. Egy évtized (1915—1925) Pécs művészeti életében. (Ta-
nulmány.)
Szemelvények a Krónikából
Bibliográfiai adatok
T: teljes, hírek is, összesen 165 t. Avantgárdé szépirodalmi, művészeti és kritikai

folyóirat.
C: részletes, névjel- és álnévfeloldásokkal, a tanulmányokat ismertető fejezetben

szükség szerinti annotációval.
SZ: 1. - Tematikus-műfaji (I—III. fejezet további alosztásokkal)

I. Programcikkek (időrendben)
II. Szépirodalom

1. Magyar irodalom
Vers (szerzői betűrend)
— időrend
Széppróza, jelenet (hasonló bontásban)

2. Külföldi irodalom
Vers (szerzői betűrend)
— időrend

• Széppróza (hasonló bontásban)
III. Tanulmányok, cikkek

1. Művészeti tárgyú írások (Általában, Képzőművészet, Zeneművészet,
Színművészet)

2. Irodalom (+ könyvkritika), 3. Egyéb cikkek, 4. Hírek, 5. Szerkesztői
üzenetek
a) az utolsó kivételével betűrendben (!)

M: 1. Névmutató (Névjel- és álnévfeloldással, a perszonáliát a tételszám kurzív
szedésével jelzi.)
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KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG (Bp. 1974—)
Előzmény (1960—1973): NÉPMŰVELÉSI ÉRTESÍTŐ

407.
A Kultúra és Közösség című elméleti folyóirat 1974—1976-ban megjelent cik-
keinek ismertetői. (Szerk. B. VÖRÖS Gizella.) (Kiad. a) Kultúra és Közösség
szerkesztősége, Népművelési Intézet. Bp. 1977. 217 p. FSZEK soksz.

Angol és orosz nyelvű kiadása is megjelent.

Bevezetés, előszó nincs!
T: szelektív: művelődéselméleti, -történeti, -politikai, -szociológiai, -szociográfiai,

-pszichológiai, -esztétikai (elméleti, módszertani, szervezési) cikkek, publicisz-
tika, interjúk + néhány recenzió is. Kb. 125 sztl. tétel.

C: részletes, de „pontatlan" lapszámok. A szerzők hol elől vannak, hol hátra vetve
a cím után zárójelben.

A: minden cikkről bőséges (0,5—3 old.), sőt helyenként bőbeszédű informatív anno-
tációk — belső utalással az összefüggő cikkekre.

SZ:1. Tematikus-műfaji (13 fejezet)
a) szerzői betűrend

M: 1. Betűrendes (szerzők és címek szerint vegyesen)
2. Időrendi mutató (számonként) szerző cím -(- a rep. lapszáma)

Tartalomjegyzék (a mutatók előtt)
Nehezen áttekinthető, módszertani és technikai szempontból egyaránt rosszul szer-
kesztett munka. Csak az annotációk dicsérhetek. Az 1977/78-as évek anyagáról is
jelent meg hasonló összeállítás (magyar, angol és orosz nyelven).

408.
A Kultúra és Közösség című művelődéselméleti folyóirat története, helye és
szerepe művelődési életünkben. Melléklet: A Kultúra és Közösség repertóriuma.
[1974—1983.] Szakdolgozat. Összeáll. PAUNOCH Éva. Bp. 1985, SZOT Központi
Iskola. 24, 72 lev. Gépirat.

Repertórium: 1—72. lev. KMK D 4248

Útmutató
T: teljességre törekvő.
C: részletes, a rovatcímeket a leírás végén ( )-ben adja, ahelyett, hogy — időrendes

szerkezetű lévén — előrevetítené. Tételszám: évszám utolsó két jegye + szám,
kezdő oldal. PL: 8163.

SZ: Időrendi
M: 1. Névmutató (szerzők + perszonália)

2. Rovatmutató
Indokolás: „Mivel a lapban a cikkek többsége valamilyen rövatjelzés kere-
tében jelent meg, fontosnak éreztem, hogy az egyes témakörök célszerűbb
összehozása érdekében így is szerepeljenek a cikkek."

3. Tárgymutató
Földrajzi is, továbbá néhány olyan alkotás szerzője és címe, amelyet alapo-
san elemeztek a folyóiratban.

A rovatmutató ritka és érdekes kísérlet, de mellette jó lett volna az időrendes szer-
kezetben a rovatokat világosabban feltüntetni vagy még inkább: fő rendezőelvként
alkalmazni, s csak a rovatokon belül az időrendet.
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409.
A Kultúra és Közösség című művelődéselméleli folyóirat cikkeinek ismertetői.
1979—1984. 1—2. köt. (Összeáll. B. VÖRÖS Gizella. Szerk. PÁLFY Ágnes.)
Kiad. a Művelődéskutató Intézet. Bp. 1986, Dabasi ny. soksz. 2 db.

1. köt. 233 p.
2. köt. 180 p.

Tartalomjegyzék (kötetenként)
T: szelektív: számonként 10—20 cikk, ismertetés, interjú, bibliográfia (!), összesen

kb. 300 tétel. (Számozatlan tételek.)
C: részletes, de helyenként „pontatlan", pongyola.
A: bőséges indikatív és informatív referátumok (rezümépótlók) 1—2 oldalnyi ter-

jedelemben.
SZ:1. Időrendi (évenként, számonként, oldalanként)
M: 1. Betűrendes mutató (szerző és cím vegyesen)

2. Tematikus mutató (21 téma, műfaj, rovat)
a) szerzői vagy cím betűrend

Mindkettő a repertórium rész kötet- és lapszámára hivatkozik. A mindkét kö-
tetet feltáró mutató mindkettő végén megtalálható.

Rezümé (magyar, orosz, angol nyelven): a lap méltatása, ez a műfaj (annotált re-
pertórium) a lapban hiányzó rezümé funkcióját tölti be.
Módszertanilag sokat módosult, „tisztult" e rezümépótló összeállítás előzményéhez
képest (vö. 407.). Nem biztos azonban, hogy az időrend felel meg az elsődleges ke-
resési szempontoknak, igényeknek.

KULTÚRMÉRNÖKI JELENTÉSEK
— > VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK

KULTÜRPROBLÉMÁK
— > FÜGGETLEN SZEMLE

KÜLÜGY — HADÜGY (Bp. 1914—1919.)

410.
A Külügy—Hadügy 1914. évfolyamának repertóriuma. Szakdolgozat. Összeáll.
ÜJFALUSI Éva. Szombathely, 1984, Tanárképző Főiskola. 125 lev. Gépirat.

SZTK U 23/1984

Bevezetés: a magyar katonai sajtó története, a hetilap célja, tartalma, szerkezete,
rovatos rendszere.
T: teljes (a hírek és hirdetések kivételével), a képek és térképek leírás'ával.
C: részletes, a rovatcímeket azonban fölösleges ismétlődéssel írja le, ahelyett, hogy

előrevetítené. Címkiegészítő megjegyzésekkel, álnévfeloldással.
SZ: 1. Időrendes

-j- a végén külön a képek és térképek jegyzéke.
M: 1. Névmutató

2. Tárgymutató
Ismertetése a szaktanári bírálat alapján történt.
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KÜLÜGY ISZEMLE (Bp. 1920/21—1925, 1929—1944.)

411.
A Külügyi Szemle a második világháborúban. [1938—1944.] Egy fejezet a szel-
lemi ellenállás történetéből. Irta BAROSS György. Bp. 1946, Officina. 31 p.

Előszó: a papírhiány és a drágaság miatt ez csak „kivonat a kivonatból."
T: a külpolitikai folyóirat 1938—1944-es évkörének szelektív bemutatása.
SZ: átmenet a tematikus-rovatos repertórium és a szemletanulmány, illetve az idé-

zetgyűjtemény között. Pl.: Baross György szerkesztő „A rádió a külpolitika szol-
gálatában" címmel megjelent tanulmányában (Külügyi Szemle, 1940 január) így
írt: „ .. ." Majd: „ . . ." Továbbá „ . . ." A Tanulmányokon kívül a további témá-
kat, rovatokat is hasonlóképpen vagy lábjegyzetben közölt adatokkal ismerteti.
A Bibliográfia fejezetben (Bödey József összeállításában) helyszűke miatt csak
rövid időrendes leírását adja a KSz-ben ismertetett könyveknek. (Szerző, cím,
kiadó, év — néhol ez is elmarad.)

Tehát szükségből egy referált repertórium lett a munkából a tervezett tanulmány
helyett.

LADÁNYI HÍRADÓ (Püspökladány, 1973—)

412.
Ladányi Híradó. Püspökladány nagyközség tanácsának lapja. 1973—1977. Re-
pertórium. (Összeáll. ULVECZKY Józsefné, LASKAI Irén. Bev. Matolcsy La-
jos.) (Kiad. a [Püspökladány] Nagyközségi és Járási Könyvtár.) Püspökladány,
1978. 32 p. Soksz.

413.
Ua. 1978—1980. (Összeáll. LASKAI Irén.) Püspökladány, 1983. [8] lev. Soksz.
Csak az első repertórium került kézbe.
T: teljes, illusztrációk is, összesen 338 tétel.

Honismeret — Püspökladány.
C+A: részletes, szögletes zárójelben címkiegészítő annontációk.
SZ: 1. Tematikus-rovatonkénti

a) betűrend
M; 1. Név- és tárgymutató
Tartalomjegyzék

LANTOS MAGAZIN
— > LITERATURA

LÁTHATÁR (Bp. 1933—1934, 1936—1944.)

414.
A Láthatár repertóriuma. 1933—1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1973.
II, 145 lev. Gépirat. OSZK 404.571
Bevezetés (a folyóirat története, jelentősége, a repertórium szerkezete.)
T: teljes.
C: rövidített, a betűjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO-t követő szakrend (I—IX. fejezet)

a) betűrend
Tartalomjegyzék
A másolati példányon sok a javítatlan gépírási hiba.
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415.
Láthatár. (1933—1944.) Repertórium. [Összeáll] KOVÁCS J. Béla. [Kiad. az]
Állami Gorkij Könyvtár, Művelődéskutató Intézet. Bp. 1986. XL, 210, [6] p.
Dabasi ny. soksz.

/Közművelődéskutatás/
Tartalom
Láthatár 1933—1944 (Történeti értékelő tanulmány)
Sajtóbibliográfiai adatok (alcímek, szerkesztők, szerkesztőségi címek, nyomdák, meg-
jelent számok részletes leírása; Kisebbségi Körlevél c. melléklete számonkénti leírá-
sa; Kisebbségtudományi munkaközösségének személyi változásai)
T: a „kisebbségi kultúrszemle" alcímmel megjelent folyóirat teljességre törekvő re-

pertóriuma. 1650 számozott tétel, de több mű, mert egyes rovatokat összevontan
ír le. • .

C: részletes, névjelfeloldásokra törekvő;
A: címleírást kiegészítő megjegyzést csak az utolsó négy szerkezeti egységben (Négy

világtáj krónikája; Hírek, őrhely; Délszláv-magyar szemle, Gazdaságpolitikai
Láthatár) alkalmaz. A többi fejezetben viszonylag ritkán található egy-két sza-
vas megjegyzés is.

SZ:1. Tematikus-műfaji-rovatok szerinti (13 fejezet)
a) szerzői v. címbetűrend

— időrend
M: 1. Névmutató

Szerzők és perszonália elválasztása nélkül; a bevezető tanulmányt is feltárja.
Magyar—német—orosz nyelvű rezümével.
A zömmel műfajokra-rovatokra orientált feltárás miatt tárgyi és földrajzi mutató
is kellett volna.

LÁTÓHATÁR (Zürich—Bécs—Párizs—München, 1950—1958.)
Közben (1952): EGÉSZ LÁTÓHATÁR
Utóbb (1958—): ÜJ LÁTÓHATÁR

416.
Üj Látóhatár repertórium 1950—1975. Összeáll. CZIGÁNY Lóránt. Közrem.
BORBÁNDI Gyula, SZILÁGYI Attila. München, 1976, Molnár J. ny. 183 p.

Az Üj Látóhatár 1976. évi .27. évf. 1—2. száma.
Bevezetés (Borbándi Gy. fel. szerk.): a folyóirat története.
A repertórium (Czigány Lóránt)
T: a nyugati emigráns irodalmi-politikai folyóirat teljes repertóriuma (kivétel: an-

gol ny. összefoglalók és idézetek).
C: részletes: szerző, cím (fordító, ism. könyv szerzője, címe), év, oldalszám (1950—

52-ben és 1958-ban füzetszám is). A betűjeleket feloldja, az1 annonimákat 3 csil-
lag jelzi.

A: esetenként a címleírást kiegésztő egymondatos.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (I—XV. fő fejezet)

arab számos alfejezetekkel
a) szerzői betűrend

— a címek betűrendje (!)
M: 1. Névmutató

Szerzők és perszonália az oldalszámra hivatkozással.
Kéthasábos, gondosan nyomtatott repertórium.
Folytatását (1976—1987) ld. az 1. sz. Függelékben (27. t.)

LETOPIS MATICE SRPSKE
— > SERBSKE LETOPISI
LEGÜJABBKORI TÖRTÉNETI MÜZEUM ÉVKÖNYVE
— > [MŰZEUMI PERIODIKUMOK „1945/1970"]
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LEVÉLTÁRI HlRADÖ (Bp. 1951—1960.)
Utóbb:
LEVÉLTÁRI SZEMLE (Bp. 1961—)

417.
Levéltári Híradó 1—10. 1951—1960. évfolyamainak tartalommutatója. Összeáll.
BOGDÁN István, HORVÁTH Jánosné, RAJK Lászlóné. [Kiad. a] Művelődés-
ügyi Minisztérium Levéltári Osztálya, (Levéltárak Országos Központja). Bp.
1964. 202 p. „TEMPÓ" KSZ soksz.

Tartalomjegyzék
T: teljes.
C: részletes, cím- és névkiegészítéssel: év, szám, teljes lapszám.
A betűrendes mutatóról
SZ: I. Betűrendes mutató (?)

1—10. műfajcsoport: 1. Értekezések, 2. Fordítások, 3. Ismertetések, 4. Ism. mű-
vek, 5. Dokumentáció, 6. Hírek, 7. Személyi hírek, 8. Nekrológok,
a) szerzői és személyi betűrend (címrendszós cikkek a csoport végén)

— egy szerzőn belül: címbetűrend.
(M:l) 9. Személyi, földrajzi, intézmény és folyóirat mutató, amely a repertórium lap-

számára hivatkozik, tehát e fejezet az 1—8. fejezet összevont mutatója is;
(1:1) 10. Személyi hírek névmutatója (a 7. fejezet anyagát analizálja, év + szám

+ lapra hivatkozással).
A szakmutatóról -j- szakrendi séma
(M:2) a szakrendi séma betűrendes tárgymutatója
SZ: II. Szakmutató: 0—9 sajátos levéltári szakrendi fejezet

(részletesebb bontás nélkül)
a) szerzői betűrend (a címrendszós cikkek a fejezet végén)

Szerkesztési és mutatózási szempontból igen alacsony színvonalú munka. A stencil
sokszorosítás is gyenge minőségű.

418.
A Levéltári Szemle 11—15. 1961—1965. évfolyamainak tartalommutatója. Ösz-
szeáll. BOGDÁN István, HORVÁTH Jánosné, RAJK Lászlóné. [Kiad. a] Mű-
velődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya, (Levéltárak Országos Központja).
Bp. 1966. 181 p. „TEMPÓ" KSZ soksz.

Módszerét tekintve az előbbihez hasonló repertórium. Különbség csak az I. r. feje-
zeteinek számában (1—15.), illetve a II. r. fejezeteinek megoszlásában mutatkozik.
Sokszorosítása sikerültebb, mint az előzőé.

419.
Levéltári Szemle. Mutató 16—27. évf. 1966—1977. (Összeáll. FARKASNÉ SOM-
KUTI Éva.) [Közread, a] KM Levéltári Osztálya. Bp. 1979 [1980], Magyar Or-
szágos Levéltár. 69 p.

Bevezetés (az Archívmitteilungen példáját követi)
T: teljes, 771 tétel.
C: rövidített, rovatos rendszerű.
SZ: 1. Tárgymutató (tárgyszavas rész 37 tárgyszóval)

— időrend (az irodalom tárgyszó alatt betűrend)
M: 1. Szerzői névmutató
Előzményeinél világosabb, áttekinthetőbb rendszerű repertórium.
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LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1923—1946, 1954—)

420.
A Levéltári Közlemények története. + A 1—47. évfolyamainak (1923—
1946; 1954—1976) repertóriuma. (Összeáll. TÓTH Róbert.) Bp. 1979. 63, 144 lev.
Gépirat. OSZK 407.549/550.

Az OSZK példányához hozzákötve a folyóirat történetét tárgyaló tanulmány
is (63 lev.).

Előszó (a betűrendes szerkezettel a „könnyebb utat" választja, mivel egy szerző mun-
kája. A szakrendi csoportosítástól levéltári szakirodalmi szakrendszer híján is elte-
kintett. Hasonlóan a modern folyóiratrepertóriumokhoz [?] nem tartalmazza a könyv-
es folyóiratismertetéseket — írja Szentmihályi János bibliográfiai egyetemi jegyze-
tére hivatkozva, tévesen).
T: az archívisztikai (levéltártudományi) és történeti segédtudományi folyóirat sze-

lektív repertóriuma, tételszámok nélkül.
C: részletes, de címkiegészítés nincs.
SZ:1. Betűrendes
M: 1. Személynévmutató

(Szerzők és perszonália elválasztás nélkül!)
2. Helységnévmutató (Földrajzi m.)

Külföldi országok, városok is.
3. Tárgymutató

alosztásokkal, utalásokkal.
Tartalom
Tudatosan rossz módszertani megoldásokat választott az összeállító!

421.
A Levéltári Közlemények repertóriuma 1923—1981. Összeáll. HERNÁDI LÁSZ-
LÖ MIHÁLY. Pécs, 1985. 253 lev. Gépirat. (Xerox soksz.) OSZK

Bevezetés
T: szelektív, kimaradtak a recenziós és bibliográfiai rovatok. Számozatlan.
C: részletes, de a névjeieket nem oldja fel; az előzményre és folytatásra vonatkozó

megjegyzések szögletes zárójelben. Néhol címkiegészítő megjegyzés: földrajzi
nevek a cím után [ ]-ben.

SZ: 1. Szerzői betűrendes r.
a) időrend

2. Tárgyszavas r. (tárgyi fogalmak, földrajzi és személynevek)
a) időrend
A KWOC-index továbbfejlesztett kézi változata: „Olyan — ciklikusan per-
mutált számítógépes index, amelynek előállításában a számítógépet intellek-
tuális munkák sorozata és — egy régi írógép helyettesítették." (Bevezetés)

Tartalom

LEVÉLTÁRI SZEMLE
— > LEVÉLTÁRI HÍRADÓ

LIBANON (Bp. 1936—1943.)

422.
A Libanon repertóriuma. 1936—1943. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1977.
73 lev. Gépirat. OSZK 406.847

Előszó (a zsidó egyházi tudományos, irodalmi és kritikai folyóiratról, sajtóbibliog-
ráfiai adatokkal)
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T: teljes, a képmellékletek is.
C: részletes, de a névjeleket nem oldja fel.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék

LITEBARISCHE BERICHTE AUS UNGARN (Bp. 1877—1880.)
Utóbb: UNGARISCHE EEVUE (1881—1895.)

423. . . .
Register zu Literarische Berichte aus Ungarn, Bánd 1—4. 1878—1881 und Un-
garische Revue, Jahrgang 1—13. 1882—1894. Bp. 1894, (Druck. Franklin) 54 p.

A címlapon az évszámok hibásak. Helyesen: 1877—1880 (1—4.), 1881—1893
(1-13).

Szerkesztői előszó (Kari Heinrich)
Tartalomjegyzék és rövidítések jegyzéke
T: teljes, könyvismertetések is; tudományos és irodalmi folyóirat.
C: rövidített, csak a kötet és kezdő lapszámot közli (a két folyóirat rövidített címe

után).
SZ: 1. Tematikus-műfaji (24 fejezet: a tárgykörök betűrendjében)

1. Tematikus-műfaji (24 fejezet; a tárgykörök betűrendjében)
a) szerzői betűrend

•—• időrend
M: nincs.
Német nyelvű folyóirat német nyelvű repertóriuma.

LITERATURA (Bp. 1926—1929, 1931—1938.)
Közben (1930. I. 1. — IX. 1.) a LANTOS MAGAZIN rovata.

424.
A „Literatura" története (1926—1938). Supka Géza irodalmi riportázs-lapjának
tizenhárom esztendeje. (Összeáll.) RÓNAY Mária. [Bp. 1959.] [115] lev. Gépirat.

Repertórium: 55—115. lev. FSZEK Bq 0910/163

Bevezetés: az egykori munkatárs szubjektív hangú méltatása a lapról és a szerkesz-
tőről; teljes terjedelmében közli annak Tíz év (1926. jan. 1. — 1936. jan. 1.) c. év-
fordulós cikkét (Literatura 1936. 1. sz.) és az 1. szám belső borítójának „magyarázó-
szöveg"-ét, majd a rovatokat ismerteti. A továbbiakban — a visszaemlékezés össze-
kötő szövegébe ágyazottan — az alábbi eredeti dokumentumokat iktatja be:

1. A magyar könyvnap (Tervezet.) A L. melléklete.
2. Számvetés (L. 1927. nov. szám.)
3. A szerkesztő felhívása az 1933. márciusi számra
4. . . . és mégis vagyunk. (L. 1938. szept. 15.)
5. Kézirású levél helyett a L. olvasóinak. Bp. 1939. I. 1.

(4 oldalas nyomtatott körlevél a megszűnés alkalmából.)
Végül a repertóriumról, az álnevek, névjelek egy részének feloldásával.
T: teljes (a Lantos Magazin „Literatura" rovatát is repertorizálja), de egyes rovato-

kat csak jelez (Könyvismertetések, „Kurzívok", Irodalmi élet, Honművész).
C: rövidített: szerző, cím (vagy fiktív cím a cikk tárgyáról, esetleg alcím). A lap-

számot nem közli.
SZ: 1. Időrendi, számról-számra haladó, a royatcímek jelölésével.
M: nincs.
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A végén mintegy függelékként az alábbi összeállításokat közli:
1. A L-val együtt élt kortárs hazai folyóiratok címjegyzéke

149 tétel betűrendben. (Cím + szerkesztő neve, é. n.)
2. A szomszédos államokban megjelent magyar folyóiratok

8 tétel. (Cím, szerkesztő, kiadási hely.)
Mindkét lista a laphoz beküldött folyóiratpéldányok alapján készült.
3. A Literatura egykori munkatársainak visszaemlékezései

(Benedek Marcell, Ráth-Végh István, Kárpáti Aurél, Kemény István, Tiszay
Andor — forrás megjelölése nélkül. Feltehetően a szerző felkérésére készül-
tek.)

A bevezető tanulmány laza szerkesztése, a repertórium gyengesége, leírási hiányai
ellenére egészében értékes, forrás jellegű munka.

425.
A Literatura írói és írásai 1926—1938. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. (Bp. 195?)
II, 243 lev. Gépirat. OSZK SH 151/590

Bevezetés
T: teljes. Irodalmi-művészeti, recenziós folyóirat.
C: rövidített.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék

A LUDOVIKA AKADÉMIA KÖZLÖNYE (Bp. 1373/74—1907.)

426.
Átnézeti tartalomjegyzék a Ludovika Akadémia Közlönye 1—25. évfolyamában
(1874—1898) megjelent és tárgy szerint csoportosított közleményekről. A Köz-
löny 25 éves fennállásának emlékére a szerkesztőség megbízásából összeáll.
ISTVÁNFFY Miklós. Bp. 1899, Pesti Könyvnyomda Rt. 94 p.

Mell. a Ludovika Akadémia Közlönye 1899. jún—júl.-i számához.

Tartalomjegyzék
T: teljes (a folyóiratszemle rovat kivételével, de könyvismertetések és mellékletek

is).
C: rövidített: cím, szerző (rangfokozatával), év, szám. A megjelenési adatok rovatos

szerkezetben. Az álneveket, névjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Tematikus-műfaji: 28 fejezet, alosztásokkal.

a) meghatározhatatlan, ill. esetenként időrendi
M: nincs.
A lapszám közlésének hiánya miatt az éves mutatókat is használni kell.

MA
— > A TETT

MAGUNK
— > [SZEGEDI EGYETEMI IFJÚSÁGI LAPOK „1922/1980"]
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MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ (Pest, 1840—1866. Szünetekkel.)
Utóbb: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE (1867—1889.)

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (Uj f. 1890—1955.)
MAGYAR TUDOMÁNY (Uj f. 1956—)

427.
Név- és tárgymutató a Magyar Tudományos Akadémia Értesítőjének 1—8. év-
folyamához. (1867—1874.) Bp. 1875, MTA. 158 p.

Bevezetés nincs.
T: teljes (?)
C: részletes: 1. r. Szerző; cím, évf., teljes lapszám.

2. r. Cím, vagy címből kiemelt tárgyi rendszó, vagy perszonália;
szerző, évf., teljes lap.

SZ: 1 Névmutató (betűrendes rész)
Szerzős cikkek!

2. Tárgymutató
Címek, perszonália, tárgyi fogalmak, műfajok
— sok alosztással, főleg a perszonália

Jól tipografizált „párhuzamos" repertórium.

428.
Név- és tárgymutató a Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 9—17. év-
folyamaihoz. 1875—1883. Bp. 1884, MTA. 73 p.

F: 46/b: 322. p.
Nem került kézbe. A korszak éves tárgymutatóiból ítélve az előbbihez hasonló mód-
szerű repertórium. Használatukat a két újabb repertórium fölöslegessé tette.

429.
Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma. 1840—1960. (Ösz-
szeáll. GERGELY Pál, MOLNÁR Zoltán.) (Kiad. az MTA Könyvtára.) Bp. 1962,
ÉM ÉDOK soksz. VI, 377 p.

/A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei 33./

Bevezetés (a folyóirat vázlatos története, használati útmutatás + a szakcsoportok
jegyzéke)
Tartalomjegyzék
T: teljes (könyvismertetések is): 3874 számozott tétel.
C: részletes [szükség szerint címkiegészítéssel], az 1850-es évek végéig megjelent

cikkek fiktív címekkel.
SZ: 1. Szakrendi (36 szakcsoport)

a) időrend
A fejezetek végén egyedi szakutalók.

M: 1. A címben előforduló nevekről (személynevek, akadémikusok, folyóiratok, in-
tézmények)

2. Szerzői névmutató
Értékes hagyományos repertórium. Használatát átd. bőv. kiadása (430. t.) sem tette
fölöslegessé az adott évkörben.
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430.
Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe, 1840—1970. 1—3. köt.
(Szerk. DARABOS Pál, DOMSA Károlyné. A repertóriumot összeáll. PÉTER-
VÁRI LÁSZLÓNÉ, Sz. GARAI Judit.) Kiad. az MTA Könyvtára. Bp. 1975. 3 db.
Soksz.

1. köt. XVIII, 473 p.
2. köt. 474—846. p.
3. köt. 847—1241. p.
/A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai. — Publica-

tiones Academiae Scientiarium Hungaricae 73—75./

Útmutató az index és repertórium használatához
(Benne: Évfolyamjelzés-jegyzék, nem pontos címekkel.)
Rövidítésjegyzé k
T: általános tudományos folyóirat szelektív repertóriuma és teljes indexe.
C: (2.) részletes, [címkiegészítéssel]
SZ: (I:) 1. Index (személynevek, testületek, tárgyszavak, földrajzi nevek részben

permutált — évfolyamra, évre és teljes lapszámra utaló — indexe.) Tel-
jesebb a repertóriumnál.

2. Repertórium (3.köt. 1169—1241. p.)
a) szerzői betűrend

— időrend
A betűrendes repertóriumnak és az egyesített indexnek értékes kombinációja.

MAGYAR BELORVOSI ARCHÍVUM (Bp. 1947/48—)
Címváltozat (1951—1954):
MAGYAR BELORVOSI ARCHÍVUM ÉS IDEGGYÓGYÁSZATI SZEMLE

431.
Magyar Belorvosi Archívum. Tartalomjegyzék az 1960., 1961., 1962. évből, 13.,
14. és 15. évfolyamról. Bp. 1962. 8 p.

A folyóirat 15. évf. 1962. évi mell.

Előszó nincs.
T: teljes (?)
C: rövidített: szerző, cím, év, kezdőlap.
SZ: 1. Szerzői betűrendes rész

a) időrend
(I:) 2. Névmutató

Rövid névalak + év, kezdőlap.

MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNETI SZEMLE (Bp. 1935—1944.)

432.
A Magyar Családtörténeti Szemle 3—7. évfolyamának tárgymutatója. Összeáll.
BAÁN Kálmán. = Magyar Családtörténeti Szemle, 7. évf. 1941. 12. sz. Függ.
I—V. p.

Bevezetés nincs.
T: teljes (?), Kérdések és Könyvismertetések rovat is.
C: rövidített: szerző, cím, évf. lap.
SZ:1. Szerzői betűrendes

a) időrend
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A betűrendbe be van illesztve 3 rovat (Feleletek, Kérdések, Könyvismerte-
tések) is, ugyancsak személyi (szerzői) betűrendes bontásban.

MAGYAR CSILLAG
— > NYUGAT

MAGYAR DÉL (Temesvár, 1910.)

433.
A Magyar Dél repertóriuma. Összeáll. BOGDÁNOVITS Kornélia. = Könyvtár,
1981. 4. sz. 12—14. p. /Pályázat./

A Művelődés c. folyóirat 1981. 12. számának melléklete.

Bevezetés (történeti értékelés)
T: a szépirodalmi, társadalomtudományi és nemzetgazdasági folyóirat teljességre

törekvő repertóriuma.
C: rövidített: szerző, cím, szám, kezdő oldal.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (7 fejezet)

a) betűrend
M: nincs.

MAGYAR DIÁK EGYSÉG SZERVEZŐBIZOTTSÁGÁNAK KÖRLEVELE
— > [SZEGEDI EGYETEMI IFJÚSÁGI LAPOK „1922/1980"]

MAGYAR ÉLET (Bp. 1936—1944.)

434.
A Magyar Élet repertóriuma 1936—1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp.
1977. 107 lev. Gépirat. OSZK 406.849

Bevezetés (a lapról, a repertóriumról -|- megjelenési adatok)
T: a népi írók jobbszárnyának irodalmi-politikai folyóirata teljes, a reprodukciókat

és képeket is regisztráló repertóriuma.
C: részletes, a műfajt jelölő, de az álneveket és névjeleket nem oldja fel.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
T ártalom j egy zé k

MAGYAR ÉLETKÉPEK
— > ÉLETKÉPEK

MAGYAR EXLIBRIS (Debrecen, 1935—1936.)

435.
Magyar Exlibris 1935—1936. Repertórium. Ein repertórium. (Bev. és összeáll.
LENKEY István.) Debrecen, 1980, KLTE Könyvtára soksz. 22 p. 2 t.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 8./

Bevezetés (magyar és német nyelven)
T: teljes: 40 tétel cikk + illusztrációk (számozatlan)
C: részletes, névjelfeloldással.
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A: csaknem minden tételről 1 mondat.
SZ: 1. Tematikus-műfaji

a) betűrend vagy logikai
M: 1. Névmutató

Szerzők és perszonália megkülönböztetés nélkül.
Illusztrációk jegyzéke (1—15 ex libris: szerző, műfaj, méret) a folyóiratban megje-
lent és a repertórium végén elhelyezett ex librisekről.

MAGYAR FIGYELŐ (Bp. 1911—1918.)

436.
A Magyar Figyelő írói és írásai 1911—1918. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp.
1956. 129 lev. Gépirat. OSZK SH 151/630

Bevezetés
T: a konzervatív nacionalista politikai folyóirat teljes repertóriuma.
C: részletes, műfaj jelöléssel, de álnévfeloldás nélkül.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend (I—XI. fejezet)

a) betűrend
Részletes tartalomjegyzék

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE (Bp. 1957—)

437.
A Magyar Filozófiai Szemle első tíz évfolyamának tartalomjegyzéke (1957—
1966.) (Összeáll. PÖCSI Sándorné.) = Magyar Filozófiai Szemle, 11. évf. 1966.
6. sz. 1085—1120. p.

T: teljes.
C: részletes.
SZ:1. Rovatonkénti (Tanulmányok, A filozófia klasszikusaiból, Figyelő, Vita, Az

oktatás kérdései, Konzultáció, Könyvismertetések: a) a recenzensek, b) a
könyvek szerzői szerint, Folyóiratismertetések, Bibliográfia)
a) szerzői betűrend

— címbetűrend
M: nincs, név- és tárgymutató kellett volna.
Kumulált folytatása (1957—1981) használatát fölöslegessé teszi. Ld. 1. sz. Függelék.

MAGYAR GAZDÁK SZEMLÉJE (Bp. 1896—1944.)

438.
TÖLGYES ISTVÁN: A magyar agrármozgalom tükre. A Magyar Gazdák Szem-
léjének 25 éve. [1896—1920.] = Magyar Gazdák Szemléje, 26. évf. 1921. 3—4.
sz. (márc. — ápr.) 243—256. p.

A lapot méltató 25 éves jubileumi tanulmány keretébe foglalt tematikus áttekintés
a főbb cikkekről, recenziókról. A szerző „összefoglaló statisztika" megnevezéssel il-
leti valóban rendhagyó repertóriumát, tartalomjegyzékét.
T: agrárgazdaság, agrárpolitika, agrártörténet, szövetkezetügy. Szelektív, tételszá-

mozás nélküli.
C: rövidített: cím, szerző (évfolyam)
SZ:1. Tematikus-műfaji (I—XX. fejezet)

a) időrendi
M: nincs.
Bibliográfiánk korábbi kiadásában kérdéses létezésűként szerepelt.
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MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNELMI SZEMLE (Bp. 1894—1906.)

439.
A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle repertóriuma. (1894—1906.) Összeáll.
VÁCZ Elemér. Bp. 1935, Magyar Társaság Falukutató Intézete. 31 p.

T: teljes
C: rövidített.
SZ:1. Nagyobb cikkek, értekezések (szerzői betűrendben)

2. Kisebb cikkek és adatok (rec. is, szerzői betűrend)
3. Névtelenül, álnév, jelek alatt megjelent cikkek (a címek betűrendjében)
4. „Folyóiratok szemléje" (a Szemle rovat repertóriuma, a szemlézett folyóira-

tok betűrendjében).
Kár, hogy semmiféle (név-, tárgy-, földrajzi) mutató nem készült hozzá.

440.
A Magyar Gazdaságtörténclmi Szemle repertóriuma. 1894—1906. Összeáll. HER-
NÁDI László Mihály. Közrem. JANKÓ Gézáné. Bp. 1982, KSH Könyvtár és
Dokumentációs Szolgálat — MTA Történettudományi Intézet. 260 p.

Bevezetés
T: teljes, de a könyvismertetések csak rovatként, globálisan.
C: részletes, néhol „szabad" címkiegészítéssel

A(datok) + E (vegyesek) rovatok tételei után (A) + (E) betűk.
SZ:1. Szerzői betűrendes r.

a) időrend
2. Tárgyszavas r.

a) időrend
Számítógépes KWOC-index fejlettebb változata (TEXT-PAC programcsomag sze-
rint készült).

MAGYAR GÉNIUSZ (Bp. 1892—1903.)

441.
A Magyar Géniusz írói és írásai 1892—1903. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp.
1956. 286 lev. Gépirat. OSZK SH 151/600

Bevezetés
T: teljes; társadalmi, irodalmi és művészeti hetilap.
C: részletes, a cikkek műfaját is jelöli.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék
Ld. még a Nyugat repertóriumánál is!

MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉRTESÍTŐJE
(Bp. 1925—1947.)

442.
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője 1—5. (1925—1929.) év-
folyamának névjegyzéke és tárgymutatója. Összeáll. HORVÁTH Jenő. Bp.
(1930), Főisk. ny. Pápa. 66 p.

Német címmel is.
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Tájékoztató (a tárgymutató vezérszavairól)
Rövidítések
T: teljes, referátumok is.
C: rövidített: szerző, cím (műfaj), évf., kezdő oldal..
SZ: 1. Névjegyzék (szerzői betűrendes r.)

a) időrend
I: 1. Tárgymutató

általában latin műszavak szövegösszefüggésében (teljes mondatokban) —
utalókkal, évfolyamra és kezdőlapra hivatkozással.

Mindkét alkotórész rövidített német nyelvű változatban is.
MAGYAR HÍRMONDÓ (Pozsony, 1780—1788.)

443.
Mutató tábla [1780]. [Összeáll. BENKÖ József.] = Magyar Hírmondó 1780. évi
1. (bekötött) évf. élén 24 sztl. p.

Utánközlése: Magyar Hírmondó. Az első magyar nyelvű újság. Válogatás.
Sajtó alá rend., bev. és jegyz. Kókay György. Bp. 1981. 469—492. p. (Fakszi-
mile.)

A bekötött első évfolyam élére írt „Elöljáró beszéd gyanánt való utolírás"-ában a
szerkesztő, Rát Mátyás elárulja, hogy a mutatótábla nem az ő munkája: „Ezt nem
én készítettem (jóllehet magam is kezdettem volt egyet készítgetni), hanem Benkő
József uramnak köszönöm. Néhol bátorkodtam valami keveset abban változtatni s
toldozgatni, tudván azt, hogy némely tudósításaim feledékenységet érdemlenek in-
kább, hogysem utóibi emlékezetet."
T: teljes, a hirdetések kivételével.
I: 1. Valójában egységes név- (főként perszonália) és tárgymutató, benne földrajzi

nevekkel, kezdő oldalszámra hivatkozással. Néhol utalásokkal (pl. Belgák
Lásd: Hollandusok, Canada Lásd: Kanada) és egy-egy cím (tárgyszó) több
helyre való besorolásával (pl. Flóra Tyrnaviensis 592; Tyrnaviensis Flóra
592), mintegy a permutált index első hazai (halvány) kísérleteként.

Első magyar nyelvű hírlapunk (hetilapunk) első (éves) „mutató táblája", tárgyi in-
dexe. Egyben az első mutató-kísérlet tárgyidőszakunkban.

MAGYAR ÍRÁS [I.] (Bp. 1921—1927.)

444.
Magyar írás (1921—1927). Repertórium. (Összeáll.) LAKATOS Éva. Bp. 1973,
Petőfi Irodalmi Múzeum. 188 p. Kossuth K. soksz.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 3./

Előszó (a folyóirat története és értékelése, a repertóriumról)
A MI könyvészeti leírása
A MI könyvkiadványai (időrendben)
A Ml-ra vonatkozó irodalom (időrendben)
T: az irodalmi és művészeti folyóirat teljes repertóriuma (hírek, illusztrációk is):

1580 számozott tétel.
C: részletes (a cím után a műfaj jelölésével), a művészeti alkotások méretét is közli.
A: szükség szerint rövid, indikatív (zárójelben). A képzőművészeti alkotások „tar-

talmát" annotáció-szerűén írja le.
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SZ:I. Tematikus-műfaji (a tartalomhoz igazodó I—VI. fejezet)
1. további tematikus és földrajzi tagolással

(az egyes népek irodalmánál és művészeténél):
(a) általános rész
(b) egyes szerzők (művészek)

— irodalom (műfajok: vers, elbeszélés stb.)
— művészetek: alkotások, majd (beljebbezéssel):
— — róla szóló cikkek, kritikák
Az elemi rendezőelv mechanikus szerzői és címbetűrendes, kivétel
az I. fejezet, ahol időrendes.

M: 1. Névmutató (szerzők és tárgyalt személyek analitikus mutatója — elkülönítés
nélkül, álnévfeloldással)

MAGYAR ÍRÁS [II.] (Kassa, Tornaija: 1932—1937.)

445.
A. Magyar írás írói és írásai 1932—1937. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp.
1957. 2, 113 lev. Gépirat. OSZK SH 151/580

Bevezetés
T: a csehszlovákiai magyar irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat teljes reper-

tóriuma.
C: részletes, műfaj jelöléssel.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék

MAGYAR IZRAELITÁK ORSZÁGOS KÉPVISELETÉNEK ÉVKÖNYVE
— > ÉVKÖNYV [IZRAELITA MAGYAR IRODALMI TÁRSULAT]

MAGYAR JOGÁSZEGYLET! ÉRTEKEZÉSEK (Bp. 1881—1932.)
Utóbb (1933—43): MAGYAR JOGASZEGYLETI ÉRTEKEZÉSEK ÉS EGYÉB

TANULMÁNYOK

A Magyar Jogászegylet kiadványainak jegyzéke, tárgy- és névmutatója. [1879—
1904.] = Magyar Jogászegyleti Értekezések, 30. köt. 7. füzet, 243. sz. 1905. márc.
55—79. p.

T: teljes.
C: rövid, sem évet, sem lapszámot nem ad.
SZ:1. A) A kiadványok jegyzéke

a) Jogászegyleti Értekezések (1—30. köt. 1—243. számának tartalomjegy-
zéke). Adatai: cím, szerző(k)

b) Külföldi törvények magyar fordításban
(I:) 1. B) Tárgymutató

Valójában betűrendes címmutató a szerzők hátravetett jelzésével (záró-
jelben a kötet- és füzetszámra hivatkozással).

(I:) 2. C) Névmutató
Szerzők + kötet- és füzetszám.

Igen alacsony színvonalú tartalomjegyzék és index.
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447.
A Magyar Jogászegyleti Értekezések bibliográfiája (1881—1943.) [Összeáll.]
HORVÁTH ATTILA. Bp. 1984, ELTE soksz. 44 p.

/Állam- és jogtörténeti bibliográfiák 11./

Bevezetés (a folyóiratról és a repertóriumról röviden)
T: teljes (?), fejezetenkénti tételszámozással.
C: részletes: szerző, cím, év (évf., sz.) teljes lap.

A régi és új folyamokat nem jelzi a leírásban.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (8 számozatlan fejezet)

a) szerzői betűrend (időrend helyett)
M: nincs.
Hiányzik a sajtóbibliográfiai leírás.
Módszertani szempontból amatőr munka.

MAGYAR KIRfÁLYI] FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE (Bp. 1877—1938.)
Utóbb: MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE

(1939—40— Bp. 1950—)

448/a
Mutató a Magyar Kir[ályi] Földtani Intézet évi jelentése 1882—1891. évfo-
lyamaihoz. Összeáll. PÁLFY Mór. Bp. 1899, Franklin ny. 122, [2] p.

/A Magyar Kirfályi] Földtani Intézet kiadványai./

448/b.
General-Register der Jahrgange 1882—1891 des Jahresberichtes der Kgl. Un-
garischen Geologischen Anstalt. Zgst. von Moriz PÁLFY. Bp. 1899, Druck.
Franklin. 124 p.

Az előbbi mutató német nyelvű változata.

449.
Mutató a Magyar Kirfályi] Földtani Intézet évi jelentése 1892—1901. évfolya-
maihoz. Összeáll. BALLANEGGER Róbert. Bp. 1916, Fritz ny. VII, 119 p.

/A Magyar Kirfályi] Földtani Intézet kiadványai./

A két repertórium teljesen azonos módszerű.
T: teljes.
C: (1. r.) rövidített: szerző, cím, év, kezdőlapszám.
SZ: 1. Névmutató (szerzői betűrendes rész)

a) időrend
(I:) 2. Helymutató (községek, városok után a megyét is jelzi)

a) szükség szerint tárgyi alosztással
(I:)3. Tárgymutató

a) szükség szerint földrajzi alosztással
(I:) 4. Ásvány- és kőzetmutató

a) földtörténeti korok szerinti és földrajzi alosztás
(I:) 5. Paleontológiái mutató
Az utolsó 4 index évre és kezdőlapra hivatkozik.
A Jelentés előző köteteinek (1877—1881) feldolgozását ld. HALAVÁTS Gyula: A ma-
gyarhoni Földtani Társulat 1852—1882. évi összes kiadványainak betűsoros tartalom-
mutatója (Bp. 1884) c. testületi bibliográfiájában (hely-, őslénytani és tárgymutató-
val).
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MAGYAR KIR[ÁLYI] FÖLDTANI INTÉZET ÉVKÖNYVE (1—37. köt. 1. füz.
Bp. 1871—1943.)

Német nyelvű párhuzamos kiadása:

MITTHEILUNGEN AUS DEM JAHRBUCHE DER KÖNIGLICHEN
UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN ANSTALT

1926—1932 között egyesül a kettő, majd ismét különválnak.
Utóbb (37. köt. 2. füz. 1946—):
MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET ÉVKÖNYVE

450/a.
Mutató a Magyar Kir[alyi] Földtani Intézet Évkönyvének 1—10. [1871—1894]
kötetéhez. Összeáll. HALAVÁTS Gyula. Bp. 1897, Franklin ny. 71, [1] p.

450/b.
General-Register der Bande 1—10. [1871—1894] der Mittheilungen aus dem
Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt. Zgst. von Július HA-
LAVÁTS. Bp. 1898, Druck. Franklin. 69, [1] p.

/Publikationen der Kgl. Ung. Geologischen Anstalt [5.]/

T: teljes.
C: (1. r.) rövidített: szerző, cím, kötet, kezdőlapszám.
SZ: 1. Névmutató (szerzői betűrendes rész)

a) időrend
(I:) 2. Helymutató (községek, városok után a megyét is jelzi)
(I:) 3. Tárgymutató
(I:)4. Ásvány- és kőzetmutató
(I:)5. Paleontológiái mutató
Az utolsó négy index kötetre és kezdőlapra hivatkozik.

MAGYAR KIRÁLYI JÓZSEF NÁDOR MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁ-
NYI EGYETEM. BÁNYA-, KOHÖ- ÉS ERDÖMÉRNÖKI KAR, SOPRON. A
BÁNYA- ÉS KOHÓMÉRNÖKI OSZTÁLY KÖZLEMÉNYEI
— > A SOPRONI MAGYAR KIRÁLYI BÁNYAMÉRNÖKI ÉS ERDÖMÉRNÖ-

KI FŐISKOLA BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI OSZTÁLYÁNAK KÖZ-
LEMÉNYEI

MAGYAR KISEBBSÉG (Lugoj—Lúgos, 1922—1942.)
Társlapja (1923—1937): GLASUL MINORITÁTIROL — DIE STIMME DER

MINDERHEITEN — LA VOIX DE MINORITÉS c. háromnyelvű lap.
Melléklapjai: KISEBBSÉGI ISKOLAÜGY (1929—1930),

KISEBBSÉGI JOGÉLET (1930)

451.
Adatmutató a nyelvi, faji és vallási kisebbségek jogi, politikai, kulturális és
gazdasági helyzetéről, különös tekintettel a magyar kisebbségekre. A „Ma-
gyar Kisebbség" nemzetpolitikai szemlében 1922 szeptember 1-től 1934 augusz-
tus 31-ig közölt anyagból. Közzéteszi JAKABFFY Elemér. = Magyar Kisebb-
ség, 13. évf. 1934. szept. 1—16. és okt. 1. 17/19. sz. 473—580. p.

A folyóirat hármas összevont különszáma.
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Bevezetés (a folyóirat és e repertórium célja, módszerei)
T: az egyetemes nemzetiségpolitikai-jogi kérdések legjobb (romániai) magyar nyel-

vű folyóiratának az adott évkoron belül teljességre törekvő, a könyvismerteté-
seket is leíró repertóriuma.

C: részletes: szerző, cím, kötet, teljes lapszám (címkiegészítés szükség szerint); egy-
egy cikk tárgyától függően több fejezetben is megtalálható teljes leírással.

SZ: I. Tematikus-etnikai (4 fő rész)
1. A kisebbségi kérdés általános jogi és nemzetközi vonatkozásai (a 16 te-

matikus-műfaji fejezetből a 12. bibliográfia)
2. A kisebbségi kérdés alakulása és problémái az utódállamok területén, kü-

lönös tekintettel a magyar kisebbségekre.
A) Románia (1—35. fejezet)
B) Csehszlovákia (1—14. fejezet, az utolsó bibliogr.)
C) Jugoszlávia (1—8. fejezet)
D) Burgenland (1—2. fejezet, a 2. bibliográfia)
E) Az utódállamok magyar nemzeti kisebbségeinek együttműködéséről

és ennek nemzetközi vonatkozásairól
3. Más nemzetkisebbségek helyzetképeiből

1—21. Albániától Törökországig
22. Más nemzetkisebbségek

4. I. A világpolitika különös tekintettel a nemzetkisebbségekre
II. Az összmagyarság kultúrája

III. Vegyesek
a) A fejezeteken belüli elemi rendezőelv betűrend vagy időrend.

M: nincs, etnikai jó lett volna.
A folyóirat sokrétű tartalmához, csomópontjaihoz igazodó értékes szerkesztői reper-
tórium.
A folyóirat egészét feldolgozó teljes repertórium kéziratban. Ld. 1. sz. Függelék.

MAGYAR KÖNYVBARÁTOK DIÁRIUMA
— > DIÁRIUM

MAGYAR KÖNYVSZEMLE (Bp. 1876—1946. Űj f. 1955—)

452.
A Magyar Könyvszemle írói és írásai 1876—1945. Összeáll. GALAMBOS Fe-
renc. [Bp.] 1954. II, 340 lev. Gépirat. OSZK SH 151/610

Bevezetés
T: a könyv- és könyvtártudományi folyóirat teljes repertóriuma.
C: részletes, de „pontatlan" lapszámozással.
SZ:1. Szerzői betűrendi rész

a) időrend
2. Szakrendi rész (5 fő fejezet, azon belül további római számos alfejezet)

a) műfaji, személyi, földrajzi tagolás
aa) tanulmányok
ab) ismertetések

— betűrend
Tartalomjegyzék
A nagymúltú folyóirat érdemi analitikus feltárását, indexelését nem oldotta meg.
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453.
A Magyar Könyvszemle repertóriuma. 1961—1965. Szakdolgozat. [KMK szak-
tanfolyam.] Összeáll. VERMES Mária. Bp. 1967. [2], 51 lev. Gépirat.

KMK D 331

Bevezetés (a repertóriumról)
T: a Hírek rovat kivételével teljes, kb. 1000 sztl. tétel.
C: részletes (a rejtett bibliográfiákat is jelöli), a recenziók mind a recenzensnél,

mind a bírált mű szerzőjénél megtalálhatók; a többszerzős műveket minden név-
nél felvette.

SZ:1. Szerzői betűrend
a) címbetűrend
Az ismertetéseket a szerző önálló cikkei után közli újrakezdődő betűrendben.

M: 1. Tárgymutató (csoportképzéses, alá- fölérendelő), lapszámra és hasábszámra
hivatkozással (tételszámozás híján). A recenziók lelőhelyét a szám aláhúzá-
val különbözteti meg.
a) szakok, országok, személyek és idő szerinti alosztásokkal.

A mechanikus rendezőelv nem szerencsés.

MAGYAR KÖZÉPISKOLA (Bp. 1908—1944.)

454.
KERÉKGYÁRTÓ Imre: A Magyar Középiskola cikkei. 1908—1938. (Könyvé-
szeti tanulmány.) [1—9.] = Magyar Középiskola, 32. évf. 1939. 16—18, 48—50,
83, 108—110, 151—152, 180—182, 211—212, 263—268, 283—285. p. (9 közlemény.)

Előszavában röviden méltatja a folyóiratot, utal a repertórium módszertani mintá-
jára (Tettamenti B.—Márer E.: A Magyar Pedagógia 40 évf.-ának repertóriumára).
„Könyvészeti tanulmány"-nak a repertóriumot tekinti.
T: válogató (hírek, könyv- és lapszemle nélkül), de ezen túl teljességre törekedett.
C: rövidített. (Az álneveket nem oldja fel, csak kezdőlapot közöl. A lelőhely rovatos

rendszerű.)
SZ:1. Tematikus-műfaji (12 fejezet alosztásokkal)

a) szerzői és címbetűrend
A folytatásokban közölt repertórium részei tematikailag különülnek el egymástól.
Az egyes fejezetek további tagolása, számozása ingadozó.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS, MÉLY- ÉS VÍZÉPÍTÉS
— > MÉLYÉPÍTÉSTUDOMÁNYI SZÉMLÉ

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG (Hódmezővásárhely, 1911—1913.)

455.
Magyar Köztársaság 1911—1913. Történet és repertórium. Összeáll. BERTA
Tibor, PETRIK Ágnes. (Kiad. a szegedi Somogyi-könyvtár.) Szeged, 1986. 102
p. Démász soksz.

/Csongrád megyei könyvtári füzetek 17./
Repertórium: 50—102. p.

A Magyar Köztársaság és a Nagy György vezette köztársasági mozgalom
(Berta Tibor)

Sajtóbibliográfiai leírás
Bevezető (módszertani kérdések)
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T: a politikai folyóirat teljes, 404 tételes repertóriuma.
C: részletes, az évf., szám, év, hó, nap adatai előrevetve, a rovatcím az első tétel

előtt.
A: szükség szerint egyszavas (műfaj), egymondatos indikatív.
SZ:1. Időrendi

Utalásokkal (előzmény, összefüggés)
M: 1. Egységes betűrendes mutató

Szerzők, perszonália (tételszám aláhúzással), földrajzi nevek (tárgyi alosz-
tással), intézmények, testületek, rovatok, a hírlapok címe (aláhúzással), tárgy-
szavak (földrajzi alosztással), műfajok.

A szegedi iskola metodikája szerint készült jó minőségű repertórium. Előzménye
Petrik Ágnes szakdolgozata volt a debreceni Tanítóképző Intézet szegedi kihelyezett
tagozatán (1972).

MAGYAR KRITIKA (Bp. 1897—1901.)

456.
A Magyar Kritika írói és írásai 1897—1901. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp.
1955. II, 126 lev. Gépirat. OSZK SH 151/620

Bevezetés
T: a kritikai (irodalom, színház, képzőművészet, zene) folyóirat teljes repertóriuma.
C: rövidített.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék

MAGYAR KULTÚRA (Bp. 1913—1944.)

457.
A Magyar Kultúra repertóriuma 1913—1944. 1—3. köt. Összeáll. GALAMBOS
Ferenc. Bp. 1976—1977. 3 db. Gépirat.

1. köt. 350 lev.; 2—3. köt. 516 lev. OSZK 406.44S

Bevezetés
T: a katolikus világnézeti folyóirat teljes repertóriuma.
C: rövid, a névjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

b) betűrend
— időrend (egy szerzőn belül)

Tartalomjegyzék

MAGYAR LANT (Győr, 1901—1905.)

458.
A Magyar Lant története ós repertóriuma. 1901. jún. 1 — 1905. nov. 1. Szak-
dolgozat. Összeáll. FODOR Tiborné. Szombathely, 1979, Tanárképző Főiskola.
139.: lev. IX t. SZTK F 67/1979

Bevezető fejezetek (Győr zenei élete és a ML története, elemzése)
Könyvészeti leírás .. .
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T: teljes, hírek és kották is. Zenetudomány, zeneművészet.
C: részletes, kéthasábos.
SZ:1. Időrendes
M: 1. Egyesített név- és tárgymutató

(A tárgymutatózás kevésbé sikerült.)
A képek (címlap, beköszöntő) és a fotók másolatai jól illusztrálják a repertóriumot.

A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÜZEUM KÖZLEMÉNYEI
(1— 1962— Bp. 1962—)

459.
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményeinek repertóriuma. [1—10. köt.]
1962—1983. Összeáll. HERDÁDI László Mihály. Pécs, 1984. 113 lev. Gépirat.
Xerox soksz. OMgK B 14.684

Bevezetés
í : az agrártörténeti-múzeológiai évkönyv teljes repertóriuma
C: részletes, a 2. részben is közli a szerzőt.
SZ:1. Szerzői betűrendes rész

a) időrend
2. Tárgyszavas rész

a) időrend
A KWOC-index továbbfejlesztett „kézi" változata. (Ld. a Történeti Lapok reper-
tóriumáról írottakat.)

Tartalom
Szűk publicitású, az összeállító által terjesztett repertórium.
— > még: [MÚZEUMI PERIODIKUMOK „1945/1970"]

A MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI MÜZEUM ÉVKÖNYVE
— > [MÚZEUMI PERIODIKUMOK „1945/1970"]

MAGYAR MŰHELY (Párizs, 1962—)

460.
A Magyar Műhely indexei. 1962—1972. [1971!] 1—39. [sz.] Összeáll. KOZOCSA
Sándor. Montrouge [Paris], 1972. 96 p.

Megjelent: a MM 10. évf. 40. számaként, a folyóirat alapításának 10. év-
fordulóján (1972. jún. 15-én). OSZK H 34.676

Tartalomjegyzék (a külső borító 2. lapján)
Az 1—39. szám és a megjelenési év összefüggése (a címlapon)
T: az „Irodalmi művészeti és kritikai folyóirat" teljes (a borítók anyaga és az

illusztrációk is) repertóriuma.
C: részletes, pontos, (név- és címkiegészítéssel, műfaji megjelöléssel az 1. részben).
SZ: 1. A Magyar Műhely írói és művészei (betűrendben)

a) időrend
2. Műfajok (12 műfajcsoport, az utolsó kettő az illusztrációs anyagot és a

folyóiratra vonatkozó irodalmat tartalmazza).
•— szerzői betűrend

időrend
(1:1.) 3. Névmutató: név, folyóiratszám/teljes lapszámra hivatkozik. Nemcsak az 1.

rész szerzőit ismétli meg, hanem kiegészíti a perszonáliával is. Az álneve-
ket már feloldott alakjukban szerepelteti.

Rövidítésjegyzék (jórészt az 1. r. műfajjelöléseiről.)
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MAGYAR NEMZET (Bp. 1938—1944. Űj f. 1945—)

461.
Magyar Nemzet. 1938. augusztus 25 — 1944. március 22. Repertórium. (1938—
1939.) Összeáll. KENDÉNÉ PALÁGYI Erzsébet. Bp. 1980, Petőfi Irodalmi Mú-
zeum. XII, 391 p. MTA KÉSZ soksz.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai./

Előszó (Botka Ferenc): a sorozat célkitűzéseiről, a szelekció szempontjairól.
A Magyar Nemzet 1938—1944. (Vásárhelyi Miklós)
Bevezetés a kötet használatához — Rövidítésjegyzék
T: a haladó, népfrontos politikai napilap szelektív repertóriuma: szépirodalom és

kritikai cikkek + az irodalmi érdekű anyag (publicisztika, szociográfia, színház-,
film- és képzőművészet). Műfajilag:, hírek, tudósítások, nekrológok is. összesen
5733 tétel.

C: részletes, álnév- és névjelfeloldással, műfaj jelöléssel. Az összefüggő cikkekre
kölcsönös utalás; a sorozati cikkeket, folytatásos szépirodalmi műveket az első
előfordulásnál írja le.

A: a nem szépirodalmi művekről szükség szerint egymondatos címkiegészítő (a cím-
leírás után zárójelben).

SZ: 1. Időrendi
(egy számon belül is lapról-lapra haladó)

M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália elválasztás nélkül) Benne a névjelek és
álnevek is, a valódi névre hivatkozással. A valódi neveknél pedig közli a
névjeleket és álneveket is.

Folytatását tervezik, s az utolsó kötethez összesített tárgymutató készült.
Ld. még 1. sz. Függelék.

A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA KÖZLEMÉNYEI
— > [MÚZEUMI PERIODIKUMOK „1945/1970"]

A MAGYAR NEMZETI MÜZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK ÉRTESÍTŐJE
(Bp. 1900—1916.) 1917—1925 között szünetelt.
Utóbb: A MAGYAR NEMZETI MÜZEUM NÉPRAJZI TÁRÁNAK ÉRTESÍ-
TŐJE (1926—1936.)
Utóbb: A NÉPRAJZI MÜZEUM ORSZÁGOS MAGYAR TÖRTÉNETI MÜ-
ZEUM NÉPRAJZI TARA ÉRTESÍTŐJE (1937—1943.) 1944—1953 közt szüne-
telt.
Utóbb: NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ (1954—)

462. , '
Mutató a Néprajzi Múzeum Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára
Értesítője 1—32. [1900—1940] évfolyamához. A Magyar Néprajzi Társaság meg-
bízásából összeáll. CS. SEBESTYÉN Károly. Bp. 1942, Kertész ny. Karcag. IV,
128 p.

Előszó (az összeállítótól): a két néprajzi folyóirat (Ethnographia-Népéjet és a Nép-
rajzi Értesítő) repertóriumának jelentősége. A mutatózás módszerei és nehézségei.
Használati útmutató.
T: teljes és analitikus: könyvismertetések, illusztrációk is.
C: részletes: szerző, cím (műfaj), évf.: teljes lapszám. (A névjeleket azonban nem

oldja fel.) Többszerzős cikkek minden szerzőnél.
SZ: 1. Szerzők és cikkeik (betűrendben, a névjelek is besorolva)

a) időrend
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I: 1. Szó-, tárgy- és személynévmutató (A vastag számok a szövegközti ábrákat,
a római számok a képes táblákat jelölik.) Adatai: évf.: teljes lap.

I: 2. Helymutató. Faluk, városok, vidékek, tájak, vármegyék. (Községeknél a me-
gyét, külterületeknél a község nevét is jelzi kiegészítőleg.) A végén külön
betűrendben a külföldi földrajzi nevek.

Jól egészíti ki az Ethnographia—Népélet 1—50. évfolyamának hasonló módszerű
repertóriumát (ld. 186. t.).

MAGYAR NÉPNYELV (1—6. köt. Debrecen, 1939—1949.)
Folytatása :
MAGYAR NYELVJÁRÁSOK ( 1 — köt. Debrecen, 1951—).

463.
Mutató a Magyar Népnyelv 1—6. [1939—1949] és a Magyar Nyelvjárások 1—
10. [1951—1964] kötetéhez. (Összeáll.) SEBESTYÉN Árpád. Debrecen, 1965, Al-
földi ny. 107—195. p.

/Klny. a Magyar Nyelvjárások 11. kötetéből./
/A Debreceni KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 46./

Bevezetés
1. Cél: elsősorban a nyelvjáráskutatás iránt érdeklődő hallgatók számára készült.
2. A feldolgozott évkönyvek könyvészeti adatainak leírása.
3. A mutató szerkezete. + Rövidítések. (Mintája: a Magyar Nyelv Juhász Jenő ál-

tal összeállított mutatói.)
T: teljes, analitikus.
C: részletes
S Z : 1 . Tartalommutató

A) önálló közlemények: a) szerzői betűrend — időrend
B) Idegen nyelvű kivonatok: a) ld. mint fent
C) Ismertetett könyvek: a) ld. mint fent. (Itt az ismertetők nevei nem sze-

repelnek. Ld. A) részben!)
D) Nem lapszámozott mellékletek (általában térképvázlatok) a) időrendben.

I: 1. Tárgymutató
(Hangok, nyelvtani fogalmak, tárgyalt személyek, intézmények.)

2. Szómutató
A) Magyar szómutató

(Tájnyelvi, köznyelvi szavak, a névtani munkákban önálló címszóként
felvett és magyarázott helynevek.)

B) Idegen szavak mutatója
(Magyarból átkerültek — a hovatartozás jelzésével.)

3. Helységnévmutató
Főleg az egyes kötetek adattári részében közölt nyelvjárási anyagot, de ezen
túl az egyéb tanulmányokat is feldolgozta. (Cél: a kezdő, helytörténeti ér-
deklődésű kutatók segítése.) Az egyes helynevek után — a Magyar Nyelv-
járási bibliográfia mintájára — zárójelben nagybetűk jelzik az anyag jelle-
gét.

Az indexek rendszavai után a kötetszámot (MNy: római számmal, MNyj: arab szám-
mal) és a teljes lapszámot közli.

464.
A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Népnyelv és a Ma-
gyar Nyelvjárások c. időszaki kiadványokban. (Összeáll.) MATIJEVICS Lajos.
= Hungarológiai Közlemények (Üjvidék), 9. évf. 1977. 30—31. sz. 153—159. p.

Előszó: az évkönyvekről és a repertóriumról.)
T: szelektív, Jugoszlávia magyar nyelvterületére vonatkozó anyag.
C: részletes.
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SZ: 1. Tartalommutató (időrendes rész)
2. Táj és helységmutató,
3. Tárgymutató

(I:) 4. Névmutató (szerzői)
Évf., év -j- lapszámra hivatkozással.

MAGYAR NYELV (Bp. 1905—)

465.
A Magyar Nyelv 1—25. [1905—1929] évfolyamának mutatója. Szerk. JUHÁSZ
Jenő. Kiad. a Magyar Nyelvtudományi Társ. Bp. 1931, (Egyet, ny.) VIII, 347 p.

Előszó, szerkesztőségi: a Társulat már 1913-ban elhatározta az 1—10., majd az 1—15.
évf. mutatójának kiadását, "de ez a háború miatt elmaradt. Az 1—25. évet vállaló Ju-
hász Jenőt Sági István és Pais Dezső segítette.
Tájékoztató (a repertóriumról, rövidítések).
T: teljes.
C: rövidített: szerző, cím (rendszó) + kötet és kezdőlap.
SZ: 1. Tartalom: szerzői betűrendben (az álnevek és névjelek is betűrendbe so-

rolva) .
a) időrend

I: 1. Tárgymutató (perszonália is), részletes alosztásokkal, bő utalórendszerrel
2. Szómutató

1—19. nyelvek szerint
3. Népnyelvi mutató

1. Hely nélkül
2. Vidékek, tájak
3. Vármegyék és községek

466.
A Magyar Nyelv 26—50. [1930—1954] évfolyamának mutatója. A Magyar
Nyelvtudományi Társ. megbízásából szerk. [Összeáll.] JUHÁSZ Jenő. (Szerk.
MIKESY Sándor.) Bp. 1958, Akad. K. VI, [II], 576 p.

Előszó, szerkesztőségi: eredetileg Mikesy Sándort bízták meg a munkával, de ő az
I. fejezet elkészítése után lemondta. Az elmúlt 25 év alatt a mutatókészítés is fejlő-
dött, elsősorban éppen Juhász J. műfaji tapasztalatai révén (vö. MNy. 53. köt. 535—
540. p.). Az új szempontokat már ez a kötet is alkalmazza.
Tájékoztató: a repertóriumról részletesen.
Jelzések és rövidítések
T: teljes, analitikus.
C: részletes; szerző, cím (rendszó) + kötet és teljes lapszám (az utóbbi az indexek-

ben; ugyanitt a fontos helyekre dőlt arab számmal utal, az egy lapon való több-
szörös előfordulást x jellel jelzi).

SZ: 1. Tartalom: szerzői betűrendben, az álnevek és névjegyek is besorolva, a név-
telen cikkek, arcképek és mellékletek a végén,
a) időrend

I: 1. Tárgymutató: részletes alosztásokkal, bő utalórendszerrel. Egyben perszoná-
lia és népnyelvi (földrajzi) mutató is.

2. Szómutató: nyelvcsaládok és egyes nyelvek szerint.
Tartalomjegyzék
Módszertani szempontból sokat fejlődött: egzaktabban leíró, koncentráltabban in-
dexelő.
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467.
A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Nyelvben, 1905—
1975-ig. Összeáll. MATIJEVICS Lajos. = Létünk (Szabadka), 1976. 3—4. sz.
117—141. p .

Bevezetés (tartalmi célkitűzés)
T: szelektív, a folyóirat nyelvjárási, népköltészeti, névtudományi repertóriuma —

gyakorlatilag a mai Vajdaság területére vonatkozóan.
C: az 1—3. rész egyaránt részletes, sőt kissé túl részletező leírásokat alkalmaz.
SZ: 1. Tartalommutató (időrendes r.)

2. Táj- és helységmutató
3. Tárgymutató (szisztematikus r.)

I: 1. Névmutató (gyűjtők és szerzők)

468.
A Magyar Nyelv 51—75. [1955—1980] évfolyamának mutatója. (Szerk. SZE-
MERE Gyula.) Bp. 1983, Akad. K. 320 p.

Tájékoztató
T: teljes.
C: részletes, de csak a kezdő oldalszámot közli.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
1: 1. Tárgymutató

2. Szómutató
a) Nyelvcsaládok és

— egyes nyelvek szerint
Mindkét indexrész évfolyamra és lapszámra hivatkozik.

Tartalomjegyzék
Az előzmény 25 éves repertóriumok színvonalát nem éri el.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANÍTÁSA, A (Bp. 1958—1959.)
Utóbb (1960—): MAGYARTANÍTÁS

469.
A Magyartanítás huszonhét éve. (1958—1984.) Repertórium. (Összeáll, és szerk.
DEÁK Ferenc.) = Magyartanítás, 28. évf. 1985. 3. sz. 97—148. p.

A folyóirat különszáma.

(Bevezetés: a lapról és a repertóriumról.)
T: teljes, 1405 tétel.
C: részletes, szükség szerint név- és címkiegészítéssel — szögletes zárójelben.
SZ:1. Szakrendi (tizedes rendszerű 10 fejezet 3 fokozatú alosztásokkal.)

a) betűrend
Kivételek: Szaktárgyi versenyek (időrend)

Nekrológok, megemlékezések (perszonália a tárgyalt szemé-
lyek betűrendjében)

M: 1. Névmutató (csak szerzők!)

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK
— > MAGYAR NÉPNYELV

230



MAGYAR NYELVŐR (Bp. 1872—)

470.
Nyelvőrkalauz. [A Magyar Nyelvőr első tíz kötetének — 1872—1881 — tarta-
lommutatója.] (Szerk.) KUNOS Ignác, MUNKÁCSI Bernát. Kiad. a Magyar
Nyelvőr szerkesztősége. Bp. 1883, Pesti Könyvny. Rt. IX, 183 p.

Előszó: a repertórium jelentősége a történeti tudományokban, felépítése.
Tartalomjegyzék
T: teljes, analitikus.
C: rövidített: szerző, cím, kötet és kezdőlap.
SZ:1. Tartalom-mutató (E szerzői betűrendes részen belül külön közli a „Kisebb

rovatok"-at A—K-ig.)
a) időrend

I: 1. Tárgymutató (a hang-, alak-, jelentés-, mondattani és helyesírási kérdések-
kel foglalkozó cikkek analitikus indexe)

2. Szómutató (aba — zsidó, betűrendben)
3. Népnyelvhagyományok kalauza

A) Tárgymutató (műfaj és tárgy szerinti összeállítás a közölt népköltési
anyagról, különös tekintettel a babonák több szempontú tárgyalására)

B) Földrajzi mutató (a nyelvjárások tanulmányozásának megkönnyítésére;
továbbosztás nyelvjárásterületenként: tájak, megyék, városok és közsé-
gek szisztematikus rendjében)

4. Antibarbarus (nyelvi hibák mutatója)
A) Alaktan, B) Jelentéstan, C) Mondattan

5. Antibarbarusi szómutató (betűrendben)
Két-három hasábos, szellősen szedett mintaszerű repertórium.

471.
Nyelvőrkalauz a Magyar Nyelvőr 1—25. [1872—1896] kötetéhez. Kiad. a Ma-
gyar Nyelvőr szerkesztősége. Bp. 1898, (Hornyánszky ny.) 133 p.

Előszó nélküli anonim munka.
T: teljes, analitikus.
C: rövidített: szerző, cím, kötet és kezdőlap, de az álneveket feloldja.
SZ: 1. Tartalomjegyzék

1. Cikkek a szerzők neve szerint (a népnyelvhagyományok nélkül)
a) időrend

2. Állandó rovatok (benne: népnyelvi is, tárgyszavas)
a) időrend

I: 1. Szómutató (betűrendben)
2. Tárgymutató (személynevekkel, folyóiratcímekkel)
3. Nyelvjárások mutatója (Függelék)

1—7. nyelvjárási terület, azon belül megyék és helységek szerint
a) időrend

Az előző repertórium sokrétűségét, színvonalát nem éri el.

472.
Nyelvőrkalauz. Tartalomjegyzék, szó- és tárgymutató a Magyar Nyelvőr 26—
50. [1897—1921] kötetéhez. Szerk. PROHÁSZKA János. Kiad. a Magyar Nyelv-
őr. Bp. 1927, (Hungária ny.) 160 p.

Ismertetését Id. a folytatás alatt (473. t.).

231



473.
Nyelvőrkalauz. Tartalomjegyzék, szó- és tárgymutató a Magyar Nyelvőr 51—
69. [1922—1940] kötetéhez. Szerk. PROHÁSZKA János. (Kiad. a) Magyar Nyelv-
őr, Országos Néptanulmányi Egyesület. Bp. 1941, (Hungária ny.) 62 p.

A két kötet módszertanilag egyező.
T: teljes, analitikus.
C: rövidített: szerző, cím, kötet + kezdőlap, de az álneveket feloldja.
SZ: 1. Tartalomjegyzék (szerzői betűrendes)

a) időrend
I: 1. Szómutató (betűrendben)

2. Tárgymutató (egyben perszonália mutató is)
Az előzmények színvonalát nem érik el.
A négy repertórium közül a legsokrétűbb, legszínvonalasabb az első tíz év repertó-
riuma.

474.
A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Nyelvőrben, 1872—
1972. (Összeáll.) MATIJEVICS Lajos. = Létünk (Szabadka), 1974. 4. sz. 99—
176. p. /Dokumentum/

Bevezetés (a lap magyar vonatkozásairól és a repertóriumról)
T: szelektív, a folyóirat nyelvjárási, népköltészeti, névtudományi anyagából a mai

Vajdaság területére vonatkozók. 75 szerzőtől 273 számozatlan tétel.
C: részletes.
SZ:1. Tartalommutató (időrendes r.)

2. Táj- és helységmutató
— időrend

3. Tárgymutató (szisztematikus r.)
I: 1. Névmutató (gyűjtők és szerzők)

Név + kötet és kezdőlap.

MAGYAR ONKOLÓGIA (Bp. 1957—)

475.
Magyar Onkológia. Tartalomjegyzéke, név- és tárgymutatója 1957—1961-ig
megjelent évfolyamokról. (Bp. 1962, Medicina) 20 p.

Az 1961. évi 5. évf. melléklete.
476.
Magyar Onkológia. Tartalomjegyzéke, név- és tárgymutatója 1962—1964-ig
megjelent évfolyamokról. (Bp. 1965, Medicina.) 14 p.

Az 1964. évi 8. évf. melléklete.

A két repertórium azonos szerkezetű.
Bevezetés nincs.
T: teljes, de a kisközlemények és a könyvismertetés rovatokról csak a rovatcímeket

és a kezdőlapokat közli.
C: rövidített: szerző, cím, kezdőlap.
SZ: Évenkénti egymásutánban az alábbi részek:

1. Megjelent közlemények (szerzői betűrendes)
(I:) 2. Névmutató (név + kezdőlap)
(I:) 3. Tárgymutató (tárgyszó + kezdőlap)
Tulajdonképpen éves tartalomjegyzékek + éves név- és tárgymutatók egymásutánja
— összesítés helyett. Igen kezdetleges megoldása a több éves mutatónak.
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MAGYAR PEDAGÓGIA (Bp. 1892—1950. Űj f. 1961—)

477.
A Magyar Pedagógia negyven évfolyamának — 1892—1931 — tartalom- és
névmutatója. Összeáll. TETTAMANTI Béla, MÁRER Erzsébet. Kiad. a Ferenc
József Tud. Egyetem Pedagógiai Intézete. Szeged, 1933. VIII, [4], 290, [2] p.

T: teljes (recenziók, hírek is).
C: részletes, az álnevek, betűjelek feloldásával.
A: az önálló cikkekről.
SZ: 1. Tartalommutató (tematikus) 8 fő szakcsoport, számos alcsoporttal, végül mű-

faji csoportosítás:
A) Önálló cikkek
B) Ismertetett művek és értekezések
C) Hírek és adatok

a) elemi rendezőelv mindhárom alcsoportban szerzői vagy címbetűrend
(anonim cikkek a fejezetek végén időrendben).

M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália)
2. Ismertetett folyóiratok mutatója

Számos további pedagógiai folyóirat repertóriumának módszertani mintája.

478.
A Magyar Pedagógia tizenkilenc évfolyamának (1932—1950. 41—69.) tartalonl-
és névmutatója. Összeáll. TÓTH Gábor. = Tanulmányok a neveléstudomány
köréből 1962. Bp. 1963. 415—583. p.

Tartalomjegyzék
Tájékoztató (módszerében az előző 40 év repertóriumának rendszerét követi, kor-
szerűsítéssel; a szerkesztési elvek közlése; a 19 évfolyam szerkesztői.)
T: teljes, 1455 számozott tétel.
C: részletes (az ismertetett művekről is), álnevek, betűjelek feloldásával, a lelőhely

(év, lapszám) fettel kiemelve.
A: az értekezésekről, tanulmányokról rövidebb-hosszabb kivonatok (indikatív, vagy

vegyes jellegű referátumok).
SZ: 1. Tartalommutató (tematikus) 8 fő szakcsoport, 24 abc-s jelű alcsoporttal, e

csoportokon belül műfaji bontás:
A) önálló cikkek
B) Ismertetett művek és értekezések
C) Hírek és adatok

a) elemi rendezőelv mindhárom műfaji csoporton belül szerzői vagy
címbetűrend (névjeles cikkek is a megfelelő betűrendi helyen), a B)
fejezetben a recenzensek neve a rendszó.

Egy cikk szükség szerint több helyen is megtalálható teljes címleírással. Ha
a cikk első leírási helyén annotált, a többi helyen visszautal az annotált té-
telre.

M: 1. Névmutató: I. Jelek (feloldása)
II. Cikkírók (névjelek jelzésével, a kurzív tételszámok anno-

tált cikkre utalnak)
III. Az ismertetett művek szerzői
IV. Folyóiratok

2. Tárgymutató (V.) a folyóirat Értekezéseiről és Tanulmányairól (perszonália
is).

A mutatók egységei (az I. kivételével) a tételszámra hivatkoznak.
Angol és orosz nyelvű rezümé egészíti ki a mintaszerű mutatót.
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MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI FIGYELMEZÖ
(Debrecen, 1870—1878.)

479.
Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező. 1870—1878. (Bev. és össze-
áll. LENKEY István.) Debrecen, 1984 [1985], Kossuth Lajos Tudományegyetem
Könyvtára. 144 p. Soksz.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriuma 10./

Tartalom
Bevezetés (a lap története, iránya és a repertórium)
Sajtóbibliográfiai leírás
T: egyházpolitika, egyháztörténet, egyházjog, iskolaügy — egyházi. Teljes: 1889

tétel, benne az 5 sornál hosszabb könyvismertetések is!
C+A: részletes, álnévfeloldással, esetenként 1—2 szavas vagy mondatos kiegészítő

annotációval a C. végén zárójelben.
SZ: 1. Tematikus-rovatos-műfaji (I—XV. fejezet)

a) általában időrendes, néhány fejezetben betűrendes (recenziók) vagy
topográfiai (országok)

M: 1. Földrajzi-, név- és tárgymutató
Benne név jelfeloldások is. Szerző és perszonália tipográfiailag megkülön-
böztetve. A tárgyszavak további tárgyi és földrajzi alosztásokkal.

A legértékesebb vonása a lap szerkezetéhez, profiljához igazodó rugalmas rendező-
elv megtalálása.

MAGYAR SIÓN (Esztergom, 1863—1904.)
Közben (1870—1886): ÜJ MAGYAR SIÓN
Folytatása (1934—1944): MAGYAR SIÓN (hetilap)

480.
A „Magyar Sión" repertóriuma 1863—1893. (Összeáll.) KERESZTY [Géza]
Viktor. Esztergom, 1893, (Buzárovits Gusztáv). 114 p.

Mell. az 1893. évi 12. számhoz.

T: a katolikus egyháztörténelmi, egyházirodalmi havi folyóirat teljes repertóriuma.
C: rövidített: az álneveket nem oldja fel, csak a kezdőlapszámot közli, a „névtele-

nül" megjelent cikkeket e címszó alá sorolja be a betűrendes részekben.
SZ; [1.] Első sorozat (műfajonkénti rész)

A) Értekezések (szerzői betűrendben)
a) időrend

B) Könyvszemle (évfolyamok szerint)
C) Tárca (időrend)

[2.] Második sorozat („Szakmák szerint")
I—XVIII. tematikus-műfaji fejezet
A) Értekezések
B) Könyvismertetések

a) szerzői betűrend (mindkettőn belül)
— időrend

481.
Repertórium. A „Magyar Sión" értekezéseinek és könyvismertetéseinek tárgy-
mutatója 1893-tól 1903-ig terjedő évfolyamokról. (Összeáll. MAJER Imre.) Esz-
tergom, 1903, Buzárovits Gusztáv. 52 p.

Mell. az 1903. évi 12. számhoz.
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Elősző: a repertórium jelentősége, szerkezete; a külföldi tudományos folyóiratok „re-
gistereinek" példáját követi.
T: teljes.
C: rövidített, csak a kezdőlapszámot közli.
SZ: I. Értekezések

1. a címek betűrendjében („a tematikus keresés miatt" [?]),
a szerzőt a cím után közli.

II. Irodalom és művészet (= könyvismertetések)
1. az ismertetett művek szerzőinek betűrendjében

a) időrend
A külföldi regiszterekre való hivatkozás ellenére előzményénél szimplább, kevesebb
fogódzót nyújtó repertórium.

MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE (Bp. 1923—1948.)
Utóbb (1949—): STATISZTIKAI SZEMLE

482—486.
Tárgymutató a Magyar Statisztikai Szemle . . . évfolyamához. (Bp. Hornyánsz-
ky ny.)

1— 5. (1923—1927) évf. — [1928.] 6 p.
6—10. (1928—1932) évf. — [1933.] 12 p.

lf—15. (1933—1937) évf. — [1938.] 15 p.
16—20. (1938—1942) évf. — [1943.] 16 p.

T: teljes (könyvismertetések is).
C: rövidített: csak a kötet- és kezdőlapszámra hivatkozik (az utolsó rep. az évre

fettél). Az álló számok a Magyarországra vonatkozó közleményeket, a dőlten sze-
dettek a nemzetközi tartalmúakat jelölik.

SZ: 1. Tárgyszavas
a) további tárgyi, földrajzi, személyi alosztásokkal. (A Könyvismertetések

és Személyi hírek önálló tárgyszó alatt találhatók a betűrendben. Az utol-
só két mutatóban — 1933—1942 — a földrajzi nevek mint fő tárgyszavak
önállósulnak.)
— időrendes elemi rendezőelv.

A 6—10. évf. tárgymutatójától kezdve a tárgyi alosztásokat petittel szedték.
Tipográfiailag is mintaszerű munkák.

487.
Statisztikai Szemle. Repertórium. 1923—1962. Az 1—40. évfolyamban megje-
lent cikkek bibliográfiája, tárgy- és névmutatója. (Szerk. DÁNYI Dezső, GYU-
LAY Ferenc, KENESSEY Zoltán. Munkatársak: AJTAY Kálmán, BING Im-
réné, DOMOKOS Attila, HAJDÜ Elemérné, KISS Judit.) Statisztikai K. 103 p.

A Statisztikai Szemle 1963. évi 10—11. sz. melléklete.

Előszó (Péter György, a KSH elnöke, a folyóirat főszerk.): a külföldi folyóiratokhoz
hasonlóan a KSH Könyvtára elkészítette a folyóirat 40 éves „bibliográfiáját".
Bevezető (szerkesztői) a repertórium használatáról.
Tartalomjegyzék
(A fenti három alkotórész 3 nyelven: magyar, orosz, angol.)
T: szelektív: a kishírek, kisközlemények és a nem szorosan statisztikai tárgyú cik-

kek kimaradtak. Összesen 3240 tétel.
C: részletes (bár az alcímeket rövidíti): név- és címkiegészítéssel, műfaj-jelöléssel.
SZ: 1. Szakrendi: statisztikai ágak szerinti I—X. osztály arab számos alosztályok-

kal, ezeken belül:
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•••'.• a), hazai szerzők magyar vonatkozású tanulmányai;
b) külföldi szerzők tanulmányai és magyar szerzők külföldi vonatkozású

írásai;
c) magyar vonatkozású adatközlések (szerző nélkül);
d) külföldi vonatkozású adatközlések (szerző nélkül).
E — fölöslegesen szétdarabolt — csoportokat 1—3 *-gal választja el.
Elemi rendezőelv: időrendi.

Minden csoport végén tételszámokra utaló egyedi szakutalók.
M: 1. Tárgymutató

— alosztásokkal
2. Névmutató (szerzők + perszonália)
Mindkettő tételszámra hivatkozik.

A kissé túlbonyolított szerkezettől eltekintve igényes repertórium. Statisztikusok és
könyvtárosok közös munkájával készült.
488.
Statisztikai Szemle. Repertórium. A 41—50. évfolyamban [1963—1972] megje-
lent cikkek, illetve a 43—50. évfolyamban [1965—1972] megjelent külföldi
könyv- és folyóiratcikk-ismertetések bibliográfiája. Tárgy- és névmutató
(1923—1972). (Szerk. biz. DÁNYI Dezső, DOMOKOS Attila, GYULAY Ferenc.
Főmunkatárs: HAJDŰ Elemérné.) Bp. 1975, Statisztikai K. 116 p.

Bevezető (orosz és angol nyelven is): összefüggés az előzménnyel, röviden.
Tartalomjegyzék (3 nyelvű)
T: teljes (?) I. r. 3241—4123. tétel, II. r. 937—1761. tétel.
C: részletes, az ismertetett külföldi könyvekről is.
SZ: I. r. A 41—50. évf.-ban megjelent cikkek bibliográfiája

Az 1—50. évf.-ban megjelent cikkek tárgy- és névmutatója
1. Szakrendi (I—XIII. fejezet, alfejezetekkel)

a) cikkek,
b) konferenciák anyagai, disszertációk stb. vitái,
c) magyar ny. könyvek ismertetései

időrend (az ismertetések betűrendben!)
M: 1. Tárgymutató (1923—1972)

2. Névmutató (szerzők és perszonália)
II. r. A 43—50. évf.-ban megjelent ismertetések bibliográfiája.

A 35—50. évf.-ban megjelent ismertetések tárgy- és névmutatója.
1. Szakrendi (I—XI. fejezet)

a) szerzői betűrend
Előzménye a folyóirat 1964. évi 12. sz. mellékleteként jelent meg.

M: 1. Tárgymutató
2. Névmutató

a) Az ismertetett művek szerzői
b) Az ismertetők névmutatója

A részletesebben eligazító előszó híján kissé nehezen áttekinthető a két — eltérő
tárgyidejű — szerkezeti egység.
Folytatását az 51—60. évf.-ról az 1—60. évf. összesített tárgymutatójával ld. az 1. sz.
Függelékben.

MAGYAR SZEMLE (Bp. 1927—1944.)

489.
A Magyar Szemle írói és írásai 1927—1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp.
1959. 293 lev. Gépirat. OSZK SH 151/640
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Bevezetés
T: a konzervatív, szellemtörténeti irányzatú kulturális világnézeti folyóirat teljes

repertóriuma.
C: rövidített.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

b) betűrend
Tartalomjegyzék

MAGYAR SZÖ (Növi Sad — Újvidék, 1945—)

490.
Bibliografija clanaka o bibliotekarstva objavljenih u „Magyar Szó". — U za
godine 1960, 1961 i 1962. (Red.) Magdalena NACA. = 'Bibliotekarski Godisnjak
Vojvodine, 3. god. 1962. Növi Sad, 1963. 315—322. p.

OSZK P 38.627

T: a Magyar Szóban 1960—1962-ben megjelent könyvtári vonatkozású cikkek bib-
liográfiája; szelektív.

C: rövidített szerbhorvát nyelvű leírások.
SZ:1. Időrendi
Mutatója nincs.
Éves folytatásai az Évkönyv 1963—65-ös köteteiben jelentek meg. Magyar nyelvű és
annotált folytatásai:

491.
Vojvodanska stampa o bibliotekarstvu. Magyar Szó — Újvidék. [1977—] =
Bibliotekarski Godisnjak Vojvodine 1977— Növi Sad, 1978—

[1977.] Összeáll. GYANTÁR Ildikó. — 1978. 140—152. p.
[1978.] Összeáll. GYANTÁR Ildikó. — 1979. 98—102. p.
1979. Összeáll. NAGY Erzsébet. — 1980. 125—129. p.

T: szelektív, kurrens repertórium a MSz könyvtári vonatkozású cikkeiről.
C+A: cím (szerbhorvát fordítása); annotáció (2—3 mondat);

(megjelenési hó, nap, oldal).
SZ: 1. Időrendi
Mutató ezekben sincs.
Minden kötet még további 6—7 újvidéki (szerbhorvát nyelvű) lap válogatott szak-
repertóriumát is közli.
Hazai könyvtárainkban az 1979-es tárgyévig található meg. • .

MAGYAR TÖRTÉNELMI TAR (Pest, Bp. 1. sor. 1—12. 1855—1863., 2. sor.
13—25. 1867—1878, 3. sor. 26—28. 1914—1915, 1934.)
Folytatása:
TÖRTÉNELMI TÁR (Bp. 1878—1899. Üj f. 1900—1911.)

492.
A Történelmi Tár [!] első 12 kötetének [1855—1863] rendszeres tárgymutatója.
[Összeáll.] TOLDY Ferenc. = Magyar Történelmi Tár, 12. köt. 1863. 289—
292. p. . .- • . .. . •
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Bevezetés nincs.
T: a rendszertelen megjelenésű forrásközlő periodikum teljes repertóriuma — az

évkoron belül.
C: részletes: Cím (Szerző), kötet + lapszám. Pl.

Családtani adalékok (Botka Tivadar). X. 221—37.
SZ:1. Tematikus-műfaji (16 fejezet)

a) logikai-történeti (tárgyidőrendes)
A szerkesztő által összeállított igényes repertórium.
Tárgyidőrendi elrendezésű folytatását (Barabás Samu összeállításában) ld. a SZÁ-
ZADOK 1. sz. repertóriuma alatt. (688. tétel)
493.
A Magyar Történelmi Tár és a Történelmi Tár tartalommutatója. [1855—1911.]
Szerk. PELZ Béla. Bp. 1914, MTA. 152 p.

Előszó (a kiadványról és repertóriumáról)
T: teljes (?)
C: rövidített: szerző, cím (tárgyév), évf. (MTT: római szám) vagy év (TT) -j- kezdő-

lapszám.
SZ: 1. Szerzői betűrendes rész

a) címbetűrend
I: 1. Tárgyszavas (a címekből kiemelt vezérszók: tárgyi fogalmak, személyek, föld-

rajzi nevek), kötet és lapszámra hivatkozással.

494.
A Magyar Történelmi Tár, a Történelmi Tár, valamint a Jogtörténeti [ITörté-
neti] Szemle (1912—1930) jogtörténeti bibliográfiája. Összeáll. SZABÖ Mária.
Bp. 1984, ELTE soksz. 61 p.

/Állam- és jogtörténeti bibliográfiák 10./

A Bevezetés szerint a Történeti Szemle az első kettő folytatásaként indult, ezért a
folyóiratok nevét nem tünteti föl, mivel „az évszámokból egyértelműen kideríthető,
melyik tartalmazza a feltüntetett cikket, tanulmányt."
T: szelektív: jogtörténet.
C: részletes.
SZ:1. Tematikus-műfaji (1—6. fejezet)

a) szerzői betűrend
— időrend

M: nincs.

MAGYAR TUDOMÁNY
— > MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK
OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI (Bp. 1952—1966.)
Utóbb (1967—): AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

495.
Az Agrártudományi Közlemények 1952—1976. években megjelentetett 35 kö-
tetének tartalomjegyzéke. = Agrártudományi Közlemények, 36. köt. 1977. 4.
sz. 3—89. p.

A folyóirat különszáma.

Előszó (Somos Lajos főszerk.)
Tájékoztató . . . a feldolgozásról (Hepp Ferenc szerkesztő)
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T: teljes, könyvismertetések is; 2550 tétel.
C: részletes, néhol a műfajra utaló megjegyzéssel.
SZ: i; Betűrendes tartalomjegyzék

a) időrend
(A társszerzőket is besorolja a megfelelő betűrendi helyre, de visszautal a
fő leírás sorszámára.)

(M:) 2. Tárgymutató (agrokémia — üzemtan)
3. Nyilvános rendezvények időrendes mutatója

(A székfoglaló előadások és felolvasó ülések nélkül.)
Teljes bibliográfiai leírással + dátum — szögletes zárójelben.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE
— > MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÉMIAI TUDOMÁNYOK
OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYÉI (Bp. 1951—)
Utóbb: KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (26. köt. 1966—)

496.
Az 1—10. [1951—1958] kötet név- és tárgymutatója. Bp. 1959, MTA. 42, [1] p.

Melléklet a folyóirat 1959. évi 11. kötetéhez.

Előszó (a szerkesztőség): a repertórium szerkezetéről.
T: teljes, könyvism. is.
C: rövidített: szerző, cím, kötet (fett), kezdőlap (ok) + (év) — mindkét részben.
SZ: 1. Névmutató (Betűrendes tartalomjegyzék)

A címet csak az első helyen feltüntetett szerzőnél közli, a társszerzőknél utal
az első helyen álló szerzőre, de lelőhelyet ilyen esetben is közöl.
a) önálló művei betűrendben
b) hozzászólások stb. időrendben
c) társszerzős cikkek (vegyes rendben)

2. Tárgymutató (a címekből kiemelt tárgyszók s a hozzájuk kapcsolt címek be-
tűrendjében)
a) betűrendes alosztásokkal

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYÉI (1—40. köt. Bp. 1951—1968.)
Utóbb: MŰSZAKI TUDOMÁNY (41— köt. 1968—)

497.
Műszaki Tudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok
Osztályának Közleményei.
1—40. kötet. [1951—1968] Tartalomjegyzék. — Szerzői- és szakkatalógus. Bp.
1971 [1972], Akad. Kiadó. 122, [1] p.

Előszó, bevezetés nincs.
T: teljes.
C: rövidített: a szerző vezetékneve + keresztnevének kezdőbetűje, cím, kötet, kez-

dőlap. A 2. r. Könyvszemle rovatában az ismertetők az ismertetett mű adatai
után találhatók zárójelben.

SZ: 1. Tartalomjegyzék (az 1—40. kötetről, időrendben)
a) szerzői betűrend (a vitaüléseknél a hozzászólok nevét is felsorolja)
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2. „Szakkatalógus" (élén a szakok tartalomjegyzéke)
1—43 szisztematikus fejezet
a) szerzői betűrend (végén: Könyvszemle, az ismertetett művek betűrend-

jében)
— időrend

3. „Szerzői katalógus" (szerzői betűrendes rész)
a) címbetűrend (a szerzők kritikáit a Könyvszemle rendszó alatt hozza ösz-

sze, e rendszót állandóan megismételve, s zárójelben az ismertetett mű
adatait jelölve)

A lelőhelyadatokat rovatos rendszerben közlő, kéthasábos, a folyóirat formátumában
és külső borítójával készült repertórium.

MAGYAR ZENE (Bp. 1960—)

498.
Magyar Zene. Zenetudományi folyóirat repertóriuma. 13—14. évf. 1972—1973.
(Szakdolgozat. Debrecen, Tanítóképző Intézet miskolci kihelyezett tagozata.)
Összeáll. SZTRAKOVICS Istvánné. (Debrecen—Miskolc), 1974. 53 lev. Gépirat.

DTK 2256/szd.

Előszó (a folyóiratról és a repertóriumról)
T: teljes, 224 számozott tétel.
C+A: igen részletes (a hanglemezekről is), név- és címkiegészítéssel, szükség sze-

rint annotációval. Pl. a bemutatókról az időt, a helyet és a közreműködőket
is közli.

SZ: 1. • Tematikus-műfaji (a könyv-, kotta-, hanglemez- és folyoiratismertetesek
külön fejezetekben)
a) szerzői betűrend (a zeneszerzőket és az egyes műfajokat tárgyaló fe-

jezetekben jobb lett volna a perszonália szerint rendezni).
M: 1. összevont analitikus szerzői, közreműködői, perszonália mutató, kiegé-

szítve az énekkarok, zenekarok és folyóiratok nevével (címével). Az egyes
személyek minőségét nem jelöli, csak az ismertetések tételszáma után
közli zárójelben, hogy a zeneszerzővel kapcsolatos könyvről, kottáról vagy
lemezről van-e szó.

Tárgyszó mutató (Tkp. tartalomjegyzék tételszámokra utalással)
Ha nem is mindenben sikerült, de érdekes kísérlet.
MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE (Bp. 1884—1948.)

499.
A Magyar Zsidó Szemlében (1884—1929) megjelent tanügyi vonatkozású cik-
kek jegyzéke. Összeáll. WEISZ Pál. = Magyar Zsidó Szemle, 48. évf. 1931. 1/3.
sz. 61—74. p.

Bevezetés (a korábbi rovat anyagának — mint az újonnan létesített „Tanügy" rovat
előzményének-összesítése.)
T: a zsidó tudományos folyóirat szelektív, illetve részleges (a Tanügy és a Kútfők

rovatra kiterjedő) anyaga, 247 tétel.
C: rövidített: szerző (név jele): cím, évf. (év) lap (ok). A név jeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Tematikus-műfaji

I. Pedagógia, II. Tantestületi ügyek,
III. Tankönyvek ismertetése

a) Ismertetők neve + (recenzált mű)
b) Tankönyvszerzők neve szerint (recenzensek nélkül)

IV. Tanügyi kútfők
a) rendeletek, b) egyebek

Az elemi rendezőelv szerzői és címbetűrendes (címrendszós művek).
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500.
A Magyar Zsidó Szemle írói és írásai 1884—1948. Összeáll. GALAMBOS Fe-
renc. Bp. 1957. 199 lev. Gépirat.

OSZK SH 151/650

Bevezetés
T: a zsidó hittudományi, történeti, nyelvészeti és irodalmi-kritikai folyóirat teljes

repertóriuma.
C: rövidített.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék

501. >
WEINGARTEN, S'muel: Máftéah l'Magyar Zsidó Szemle. [1884—1948.]
Jerusálájim, 1960. ny. n. 285—308. p.

(Klny.: ÁRESET. Kerech 2. 1960.)
OSZK OC 38.512

Bevezetés: a folyóirat rövid története.
T: szelektív, csak a folyóiratban megjelent héber és egyéb idegen nyelvű (német,

francia, angol) cikkek és recenziók, összesen 275 számozott tétel.
C: részletes, héber nyelvű és írásmódú leírás (évf., év, lapszám). A könyvismerte-

tések szerzői és címei eredeti nyelven és írással is.
SZ: 1. Tematikus-műfaji

a) időrendes, ill. logikai
M: 1. Szerzői betűrendes

Latin betűs név, héber átírás -j" tételszám.
Értékes hungarika repertórium.

MAGYAROK (Debrecen, Bp. 1945—1949.)

502.
Magyarok 1945—1949. Repertórium. (Szerk. KOROMPAINÉ SZALACSI RÁCZ
Mária.) Debrecen, 1976, KLTE Könyvtára soksz. XVIII, 57 p.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 3./

A Magyarok című folyóirat történetéből (Kovács Kálmán)
Bevezető (szerkesztői, a repertóriumról)
A „Magyarok" bibliográfiai leírása
T: a debreceni majd országos irodalmi-kritikai és művészeti folyóirat teljes reper-

tóriuma. 1098 számozott tétel.
C: részletes, a műfajra és a tartalomra utaló megjegyzésekkel — a cím után szög-

letes zárójelben.
SZ:1. Időrendes

(Élőfejes, az évf., év és szám adatokat valamint a rovatcímeket előrevetíti.)
M: 1. Név- és tárgymutató

A szerzők és perszonália tipográfiai elkülönítésével.
A szerzői nevek után a folyóiratban művelt műfajokat is jelzi.

Tartalom
A tipográfiai szempontból is jól szerkesztett repertóriumban egyedül az előrevetített
számonkénti impresszumadatok kiemelése hiányzik.
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MAGYARORSZÁG ÉS A KÜLFÖLD. UNGARN UND DAS AUSLAND. LA
HONGRIE ET LE MONDE. HUNGARY AND THE WORLD (Bp. 1897—1901.)

503.
Magyarország és a Külföld. = NAGY Katalin: Az országos általános helyis-
mereti-helytörténeti vonatkozású sajtó (1867—1918). Szakdolgozat. Debrecen,
1974, Tanítóképző Intézet. 34—48. lev.

DTK 2092/szd.

A szöveges ismertetés szerint e képes honismereti folyóirat ismeretlen a szakiroda-
lomban: „ . . . történetére vonatkozóan semmilyen adat nem áll rendelkezésre. Anya-
gát a kézikönyvek és bibliográfiák nem dolgozzák fel. Maga a lap sem tartalmaz irá-
nyát körvonalazó szerkesztői bevezetőt vagy előfizetői felhívást... Címéből követ-
keztetve a folyóirat célja a külföld tájékoztatása lehetett, s ezt alátámasztja a több-
nyelvűség is. A millenáris ünnepségek kapcsán ui. hazánk a nemzetközi érdeklődés
középpontjába került. Feltehető az indulás dátumából (1897), hogy ez az igény hívta
életre a lapot." (35. lev. Kiemelés: K. Gy.j. Majd elemzi a lap tartalmát, szerkezetét,
végül összefoglalja jelentőségét: „ . . . saját korával megismertette hazánk 44 vár-
megyéjét és sok nagyobb városát." (36. lev.)
A repertórium rész:
T: teljes, az 1898/12., 16. és az 1899/6. sz. híján, mivel e számok az OSZK-ban is

hiányoztak. (Azóta még több szám hiányzik.)
C: részletes: szerző (mindössze két esetben tünteti föl a lap is!) cím és — zárójelben

— a lapterjedelem. Képek nélkül.
SZ: 1. Időrendi
A lapnak csak a címe többnyelvű! Használatát a későbbi megyei és városmonográ-
fiák fölöslegessé teszik.

MAGYARSÁGTUDOMÁNY (Bp. 1935—1943.)
Szünetelt: 1938—1941.

504.

A Magyarságtudomány története és repertóriuma. 1935—1937, 1942—1943. Ki-
egészítő államvizsga dolgozat. (Összeáll.) KORMÁNY Lajosné (LUPÓ Terézia).
Nyíregyháza, 1981, Tanárképző Főiskola. 58 lev. Gépirat.

NYTK Szd/130

A Magyarságtudomány története (1—19. lev.)
(A repertóriumról + sajtóbibliográfiai leírás + a laphoz kapcsolódó kiadói tevé-
kenység bibliográfiája — fejezetcímek nélkül.)
T: A magyarságtudományi (magyar irodalmi, történelmi, néprajzi, nyelvészeti

stb.) folyóirat teljességre törekvő, a hirdetéseket is feldolgozó repertóriuma.
134 tétel.

C+A: részletes, címkiegészítő annotációval a cím után [ ]-ben.
SZ: 1. Időrendes
M: 1. Egyesített betűrendes mutató (SZERZŐK, perszonália, tárgyi és földrajzi

fogalmak — alosztások nélkül, de néha tárgyszólánc-szerű kombinációk-
kal.)

A patronáló tanárok véleménye szerint a tanulmány kibővítésével publikálható is
lenne.
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MARAMAROSI TANÜGY (Máramarossziget, 1885/86—1918.)
Címvált (13. évf. 1895/96): NEVELÉS

505.
A Máramarosi Tanügy repertóriuma. 1885—1895. Összeáll. BÖKÉNYI Dániel.
Máramarossziget, 1895, Máramarosi Részvény ny. 40 p.

MTAK 300.626

Előszó (szerkesztő-repertorizáló): „Tulajdonképpen összegezésről van itt szó. Leltá-
roztam tíz évfolyamunk egybehordott szellemi termékeit." A lap jelentősége, szer-
kesztői; segítője: Deák Gyula.
T: a „nevelés-oktatásügyi szakközlöny" teljes repertóriuma — az időhatáron belül.
C: rövidített, csak kezdőlapot közöl.
SZ:1. Tematikus-műfaji-rovatrend szerinti (A—G fejezetek)

a) szerzői vagy címbetűrend
— időrend

M: nincs.
Rendkívül érdekes formai-szerkezeti megoldású repertórium. (A címleírási és lelő-
helyi adatokat mintegy táblázatos formában adja meg, egyszerre láttatva adott szer-
ző műveinek mind a tíz évfolyamában való jelentkezését.
Ritka előfordulású repertórium, az általános és szakbibliográfiák sem regisztrálják.

MÁRCIUS
— > FÜGGETLEN SZEMLE

MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI LAPOK (Bp. 1892—1943.) .
(1928-ig: MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK)
Folytatás:
FIZIKAI SZEMLE (Bp. 1950—)
MATEMATIKAI LAPOK (Bp. 1949/50—)

506.
Matematikai és Fizikai Lapok. Az 1—50. kötet (1892—1943) tartalomjegyzéke
a szerzőnevek sorrendjében. Összeáll. KÖNIG Dénes. [Kiad. az] MTA, Eötvös
Loránd Matematikai és Fizikai Társ. Bp. 1944, (Franklin ny.) 32 p.

Előszó, bevezető nincs.
T: csak a nagyobb (önálló) szerzői és testületi szerzős cikkeket írja le repertórium-

szerűén.
C: rövidített: szerző, cím, kötet (fettél) + kezdőlap.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
A végén az egyes kisebb rovatok lelőhelyeinek felsorolása, továbbá a testületi cikkek
(jelentések) és képmellékletek egyedi leírása található.
A szerkesztők névsora (matematikai és fizikai rész; működésük időhatára).
Az egyes kötetek megjelenési éve (táblázat)
Kevéssé ismert és elterjedt repertórium.

— > még: FIZIKAI SZEMLE
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507.
Matematikai Lapok. Az 1—20. kötet (1949—1969) tartalomjegyzéke. = Mate-
matikai Lapok, 20. köt. 1969. mell. (?) XIX p.

Előszó nincs.
T: teljes (?)
C: részletes: szerző, cím, kötet, (év), teljes lapszám.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
(A betűrend végén a rovatok hol címenkénti, hol összevont leírása talál-
ható.)

Szerkesztésmetodikailag gyenge anonim munka.

MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1882—1943).
1926-tól német címmel is:

MATHEMATISCHER UND NATURWISSENSCHAFTLICHER ANZEIGER DER
UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

508.
Mutató a Matematikai és Természettudományi Értesítő 1—50. köteteihez.
[1882—1934.] Register zu Bd. 1—50. der Zeitschrift Mathematischer und Na-
turwissenschaftlicher Anzeiger der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.
MAURITZ Béla vezetésével összeáll. SZTRÓKAY Kálmán, KULHAY Gyula.
Kiad. az MTA. Bp. 1939, (Egyet, ny.) 267, [1] p.

Előszó nincs.
Tartalomjegyzék
T: teljes (?); a matematikán és természettudományon kívül orvostudományok és

műszaki tudományok is.
C: rövidített: szerző, cím, kötet (fettel), kezdőlap.

Az idegen nyelvű kivonatokat önálló tételként veszi fel.
SZ: 1. Névmutató (szerzői betűrendes rész)

a) időrend
2. Szakmutató (17 számozatlan fejezet, alosztásokkal)

a) szerzői betűrend
— időrend

M: nincs, földrajzi és személyi kellett volna.
Szellősen •tördelt, de mégis egyhangú, egysíkú repertórium.

MATICA (Növi Sad—Újvidék, 1865/66—1870.)

509.
Matica. Sadrzaj i predmetni registar. [Sast.] D. LJUBIBRATlC. Növi Sad, 1976,
Matica Srpska. 185 p.

/Matica Srpska. Rukopisno odeljenje. Bibliografije./
OSZK OC 51.412

Bevezetés (a lapról és a repertóriumról)
Datálási, számozási, lapszámozási hibák
A névjelek feloldása + Rövidítések
T: a területi és tartalmi hungarika-folyóirat teljes repertóriuma. Tárgya: szépiro-

dalom, kritika, művelődés.
C: részletes: szerző, cím (alcím v. műfaj), évf:, nap, hó, év, szám, lap (ok).
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SZ: 1. Szerzői betűrendes rész
a) címbetűrend
Az anonimák az „anonim" címszó alatt az elején, szintén címbetűrendben.
A végén kisebb rovatok időrendben.

I: 1. Tárgymutató (tárgyszavak, személy- és helynevek, könyv- és sajtócímek)
— alosztásokkal
Évfolyamra és lapszámra hivatkozó analitikus index.

2. Címmutató (az ismertetett könyvekről és folyóiratokról)
Cirill és latin írású címek egységes betűrendben.

A tárgymutató segítségével különösen sok magyar vonatkozás (hely- és személyne-
vek, recenzált művek) deríthető föl.

A MECSEK EGYESÜLET ÉVKÖNYVE (Pécs, 1926—1943.)

510.
A Mecsek Egyesület évkönyveinek repertóriuma. Szakdolgozat. Összeáll. LAKY
Judit. Szombathely, 1982, Tanárképző Főiskola. 116 lev.

SZTK L18/1982

Bevezetés (a Mecsek Egyesületről: 1891—1944.)
T: egyetemes és magyar földrajz, turisztika, útleírások.

Teljes: 1926—1943.
C: részletes, analitikus (fotók, illusztrációk)
A: szükség szerint, 1—2 szavas, mondatos.
SZ: 1. Időrendes
M: 1. • Egyesített név- és tárgymutató

(a szerzők és a perszonália megkülönböztetésével, alosztásokkal)
Igényes szakdolgozat, amely lektorálás után publikálható lenne!

MEDICOR NEWS (Bp. 1961—1964, 1967—)

511.
Medicor News index. 1968—1982. (Ed. by Gabriella CSABA, Tibor HORVÁTH,
Marta KÖRNYEI.) Publ. Medicor Works. Bp. 1983, Magyar Media, Egyet. ny.
226 p.

Előszó (angol—magyar nyelven)
Hogyan használjuk az indexet? (angol—magyar ny.)
T: teljes: orvosi műszerek, műszergyártás.
C: rövidített (3. bibliogr. r.), a cirillbetűs szöveg átírásával.
SZ: az indexek és repertórium kombinációja jellemzi szerkezeti struktúráját:
(1:1.) 1. Permutált tárgyszóindex (diszciplínák, módszerek, gyártmányok, konfe-

renciák, kiállítások, perszonália. + év, nyelv, sz., lapra hivatkozással.
(1:2.) 2. Gyártmány index

3. Bibliográfia (repertórium!)
a) időrend (évek)

•— nyelvenként
— — időrend

(1:3.) 4. Szerzői index.
A permutált tárgyszóindex és a bibliográfia hatnyelvű.
Jól tipografizált, egymást kiegészítő repertórium és „kézi" index-rendszer — kisebb
sajtóhibákkal.
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MEGYEI ÉS VÁROSI STATISZTIKAI ÉRTESlTÖ (Bp. 1957—1967.)
Utóbb (1968—): TERÜLETI STATISZTIKA

512.
A Megyei és Városi Statisztikai Értesítő és a Területi Statisztika repertóriuma
1957—1980. Összeáll. HERNÁDI László Mihály. (A számítógépes feldolgozást
irányította JANKÓ Gézáné.) Bp. 1981 [1982], Központi Statisztikai Hivatal.
625 p. Soksz.

Bevezetés
T: szelektív (könyvismertetések nélkül)
C: részletes (1. r.)
SZ: 1. Szerzői betűrendes r.

a) időrend
2. Tárgyszavas r. (KWOC-index)

a) időrend
Tartalom

MEGYEI PEDAGÓGIAI HÍRADÓ (Veszprém, 1971—)

513.
A Megyei Pedagógiai Híradó repertóriuma 1971—1980. Szerk. és összeáll. TOL-
NAI Valéria. == Megyei Pedagógiai Híradó, 1981. 3—4. sz. 37—67. p.

Bevezetés (indokolás, szakbeosztás, szerkesztőség)
T: oktatásügy — Veszprém megye. Teljes, 707 tétel. (Képek, exlibrisek, fotók, könyv-

ismertetések is.)
C: részletes.
A: ritkán a cím után (!) zárójelben, + műfaj jelölés.
SZ:1. Tematikus-műfaji (10 fejezet)

a) betűrendes
•— időrend

M: 1. Szerzői névmutató
Tárgymutató is kellett volna a durván tagolt anyaghoz!

MEGYEI TÜKÖR (Sepsiszentgyörgy, 1968—)

514.
A sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör néprajzi bibliográfiája. 1968—1976. (Össze-
áll.) ZÁGONI Jenő. = Népismereti dolgozatok 1980. Bukarest, 1980, Kriterion.
240—265. p.

Bevezetés
T: a Kovászna megyei napilap szelektív, 486 tételes repertóriuma.
C: rövidített: szerző, cím (címkiegészítés), év, hó, nap.

Névjel- és álnévfeloldásokkal.
SZ:1. Tematikus-műfaji (I—XXIV. fejezet)

a) alfejezetek
— betűrend

Fejezetvégi egyedi szakutalókkal. A recenziók a fejezetek végén *-gal jelöl-
ve, a mű szerzőjének neve alatt.

M: 1. Helységnévmutató (magyar—román néven)
2. Névmutató (szerzők és perszonália)
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MÉLYÉPÍTÉSTUDOMÁNYI SZEMLE (Bp. 1951—)
Előbb: MAGYAR KÖZLEKEDÉS, MÉLY- ÉS VÍZÉPÍTÉS (1949—1950)

515.
Mélyépítéstudományi Szemle. A Mélyépítéstudományi [[Közlekedéstudományi]
Egyesület havi folyóirata, összefoglaló tartalomjegyzék 1951—1960. Kiegészít-
ve a Magyar Közlekedés, Mély- és Vízépítés 1949—1950. évi mélyépítési cikk-
anyagával. (Bp. 1961.) Műszaki K. 39, [1] p.

Anonim repertórium.
A borító belső oldalán rövid tájékoztató a repertórium tartalmáról, szerkezetéről,
címleírásairól, használatáról.
Előszó (György István felelős szerkesztő): a szaklapok felszabadulás utáni történe-
téről, a repertóriumról.
Tartalomjegyzék, a lapszámok elírásával (+ 4-et kell minden lapszámhoz hozzáadni,
hogy a tényleges lelőhelyet megkapjuk).
T: 1949—50 válogató, 1951—1960 teljes.
C: rövidített, rovatos rendszerű: szerző, cím, év, szám, kezdőlap.
SZ:1. Szakosított tartalomjegyzék: I—XIV. tematikus-műfaji (könyvism. lapszem-

le) fejezet, arab számos alfejezetekkel
a) szerzői betűrend

— időrend
M: 1. Szerzői névmutató, amely a fő rész oldalszámára (!) hivatkozik, de itt is

(akár a tartalomjegyzékben) következetesen 4 lappal kevesebbet jelez, mint
ahol valójában a cikk található.

Alacsony színvonalú, hibás repertórium.

MÉSZÖLY. EMLÉKKÖNYV
— > NYELV ÉS IRODALOM

MEZEI GAZDÁK BARÁTJA (Pest, 1824—1832.)

516.
Mezei Gazdák Barátja. Egy gazdasági folyó írás, amellyel a' két Hazának szol-
gálni kívánt Angyalffy Mátyás András. 1824—1831. Folyóiratrepertórium. (Kiég.
államvizsga dolgozat.) Összeáll. NOSEDA Tiborné. Bp. 1977, SZOT Központi
Iskola. 121 lev. 1 térk.

KMK D 1817

Előszó (bevezetés a folyóirat történetébe, a repertóriumról).
Lelőhelyjegyzék
T: teljes (?): 786 cikk 930 tételben (többszörös besorolás)
C: részletes, de a neveket ritkán egészíti ki, az álneveket alig oldja fel.
SZ:1. ETO-t követő (56 tematikus-műfaji fejezet)

a) további tárgyi alosztások
— betűrend vagy (néhol) időrend

M: 1. Szerzői névmutató
Részletes életrajzi adatokkal kiegészítve!

2. Külföldi szerzők névmutatója
3. Tárgymutató (+ oldalszám!?)

-(- 1 térkép a két névmutató között (a hazai szerzők működési területéről)
1'ártalomjegyzé k
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MEZÖTÜR ÉS VIDÉKE (Mezőtúr, 1884—1944.) . .. .

517.
Mezőtúr és Vidéke repertóriuma 1927—1931. Szakdolgozat. (Összeáll.) BODO-
RIK Sándor. Debrecen, 1980, Tanítóképző Főiskola. 205 lev. Gépirat.

KMK D 2273

Előszó + Sajtótörténeti adatok
T: a politikai, társadalmi, közgazdasági hetilap szelektív repertóriuma (helytörténet,

helyi szerzők, szépirodalom)
C: rövidített: szerző, cím = év/szám, lap (rovatcím)
A: helyenként egymondatos, névre, földrajzi névre utaló.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (5 főosztály — Politika, Gazdaság, Művelődés, Szociálpo-

litika, Szépirodalom — 5 fokozatú tizedes rendszerű alosztályokkal)
a) időrend (szépirodalom betűrendben, egy szerző művei is!)

M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália elkülönítve)
2. Tárgymutató
3. Intézmények, szervezetek
4. Földrajzi nevek

A szerkezet túl mély és nehezen áttekinthető tagolását enyhíti a tárgymutató.
Rövidítésjegyzék és tartalomjegyzék egészíti ki.

A MI ÜTÜNK (Debrecen, 1933—1934.)

518.
A Mi Ütünk. Társadalomtudományi és irodalmi szemle. 1933—1934. Repertó-
rium. Összeáll. PÁLMAI Sándorné. Bp. [1973], MSZMP Párttörténeti Intézet.
28 lev. Gépirat. PIK C 980/23

(Sajtóbibliográfiai leírás, rövid történet + irodalom.)
T: teljes, kishírek is: 119 tétel.
C: részletes, névjel és álnévfeloldással.
A: a C. után szögletes zárójelben (!), általában egymondatos.
SZ:1. Tematikus-műfaji (3 fő fejezet: Ált. r. — Szépirodalom — Művészet)

a) további alfejezetek
— időrend

M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália)
2. Álnévmutató

A MI VILÁGUNK (Pápa, 1929/1930 — 1938/1939.)

519.
Tartalomjegyzék. [1—5. évf.] = A M i Világunk, 5. évf. 1933/34. 4. sz. 60—64. p.

Bevezetés nélkül.
T: a római katolikus Tanítóképző önképzőköri lapjának válogató (naptár, szerk.

üzenetek nélküli) repertóriuma.
C: rövidített: szerző, cím, évf. sz., kezdő oldal.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (1—6. fejezet)

a) betűrend
— időrend
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520.
Tartalomjegyzék, egyben kimutatás a második ötesztendő munkájáról. [0—10.
évf.] = A Mi Világunk, 10. évf. 1938/1939. 3—4. sz. 61—64. p.

Az előbbihez hasonló, de még egyszerűbb szerkezetű munka. Leánytanulók katolikus
szellemű, naiv kis diáklapjának csökkenő igényű anonim repertóriumai.

MINDENES GYŰJTEMÉNY (Komárom, 1789—1792.)

521.
A Mindenes Gyűjtemény repertóriuma 1789—1792. (Összeáll. TAPOLCAINÉ
SÁRAY SZABÓ Éva.) (Kiad. az) OSZK KMK, József Attila Megyei Könyvtár
Bp. — Tatabánya, 1979. 230 p. 3 t. Rota soksz.

Előszó (kiadói)
A „Mindenes Gyűjtemény" és megjelenésének körülményei
Útmutató a repertórium használatához
T: az első magyar ismeretterjesztő folyóirat (évkönyv) teljes repertóriuma. 894 szá-

mozott tétel.
C: részletes, a cím nélküli közleményekről is — fiktív címmel [ ]-ben. Műfaj jelö-

léssel, az összefüggésekre utalással ugyancsak [ ]-ben. A kevés szerzői névjelet
a mutató oldja fel.

A: minden tételről a C. után egy vagy több mondatos, indikatív vagy informatív,
sokszor idézetekkel jellemzett.

SZ:1. Időrendes
Év, évnegyed, hó (korabeli elnevezés) az élőfejben, levél, hó (mai elnevezés),
nap a C. előtt kivetítve.

M: 1. Egyesített betűrendes analitikus m.
Személynevek (névkiegészítéssel, névjelfeloldással); könyvek, periodikumok
címei (zárójelben a szerző vagy fordító neve); intézmények; földrajzi nevek;
tárgyszavak. Bő utalórendszerrel a régi névalakról a mai nevekre, idegen
és elavult szavakról a magyar és mai megfelelőkre. A perszonáliát a tétel-
számok aláhúzásával különbözteti meg.

Tartalomjegyzék
A maga műfajában kitűnő, filológiai precizitású analitikus repertórium. Tipográfiai
szerkesztése is mintaszerű.

MINERVA (Bp., Pécs 1922—1943/44.)

522.
Az 1—10. évfolyam [1922—1931] tárgy- és névmutatója. = Minerva, 10. évf.
1931. 5—10. sz. 115—160. p.

Előszó nélküli anonim munka.
T: a szellemtörténeti irányú irodalomtörténeti és filozófiai folyóirat teljes repertó-

riuma — az időhatáron belül.
C: részletes (1. r.): szerző, cím, kötet, teljes lapszám.
SZ:1. Tárgymutató (= betűrendes tartalomjegyzék)

a) időrend
(I:) 2. Névmutató (szerzők és perszonália)

Kötet- és kezdőlapra hivatkozva — időrendben
A szokatlan módszerű repertórium és index tárgyi keresésre nem alkalmas.
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523.
A Minerva folyóirat története és repertóriuma. 1922—1944. (Összeáll.) HUBER
Kálmánné. Kiad. a Baranya Megyei Könyvtár. Pécs, 1986, Pécsi Szikra ny. 63 p.

Tartalom
A folyóirat története + Válogatott bibliográfia
Bevezetés a repertórium használatába
Bibliográfiai leírás
T: teljes, a tartalomjegyzékeket, borítólapokat is regisztrája; a nagyszámú „Bekül-

dött könyvek"-ről viszont csak a darabszámot adja meg. A tételek számozatla-
nok. . . . .

C: részletes, rovatos rendszerű, az évi., év és szám adatai a leírások élére vetve.
A névjeleket feloldja.

A: az egy-két szavas, mondatos megjegyzések sorrendje: 1. a cikkek közti kapcso-
lat, 2. illusztráció, 3. bibliográfia, 4. a sajátképi annotáció, 5. sorozatok, 6. a ta-
nulmányról megjelent ismertetések, kritikák. (Ez utóbbi teljesen szokatlan meg-
oldás, példátlan a hazai repertórium-irodalomban!) Tipográfiai probléma: a C-t
és A-t elválasztó — jel néhol hiányzik. Megfelelő tipográfiai eszközök híján a C.
általában is összemosódik az A-val. Többnyire sem a címek, sem az A-ók után
nem tesz pontot.

SZ:1. Időrendes
I: 1. Egységes név-, földrajzinév és tárgymutató

Évre, füzetre, kezdő oldalra hivatkozással; a perszonália kurzív számokkal meg-
különböztetve.

A Minerva könyvtár (sorozati leírása)
Érdekes módszertani megoldásokat alkalmazó értékes munka.

MITTHEILUNGEN AUS DEM JAHRBUCHE DER KÖNIGLICH UNGARISCEN
GEÖLOGISCHEN ANSTALT
- . > MAGYAR KIRÁLYI FÖLDTANI. INTÉZET ÉVKÖNYVE
MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK [I.] (Pécs, 1958—1966.)
— > A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK [II.] (Szeged, 1961—)

5 2 4 . .• ••••.•':

A Módszertani Közlemények bibliográfiája. 1961—1968. Összeáll. DÓRÁN Ist-
vánné. [Szeged, 1968, Tanárképző Főiskola.] [I], 58 lev. Soksz. (100 pld!)

• •' . SZÉK 54.822

T: 640 számozott tétel a neveléstudományi tárgyú folyóiratból.
C: rövidített (csak a.kezdő lapszámot közli) és „pontatlan", a többszerzős cikkeket

minden szerzőnél felveszi.
S Z : 1 . Tematikus-műfaji (8 fejezet további alosztásokkal, kiemelve a könyvismer-

tetések),
a) szerzői betűrend (egy szerző művein belül bizonytalan a további rend).

Előszó, mutató nincs.
Alacsony színvonalú, sajtóhibákkal terhes, gyenge stencilsokszorosítású munka.

A MÖRA FERENC MÜZEUM ÉVKÖNYVE
— > [MÚZEUMI PERIODIKUMOK „1945/1970"]
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MOZGÖ VILÁG (Bp. 1971—)

525.
A Mozgó Világ repertóriuma 1975—1977. Szakdolgozat. (Összeáll.) TÓTH Ida.
Nyíregyháza, 1983, Tanárképző Főiskola. IV, 81 lev. Gépirat.

NyTK Szd. 196

Előszó (a folyóiratról)
Bevezetés (módszertani útmutató)
T: az irodalmi-művészeti-kritikai és társadalomelméleti folyóirat 3 évének teljes,

387 tételes repertóriuma. (A művek száma ennél több, mivel egy szerző több mű-
ve egy tételszámot kapott.)

C: részletes, műfaj közléssel, de a recenzált művet nem írja le.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
M: 1. Címmutató (?)

2. Névmutató (szerzők és perszonália elkülönítés nélkül)
3. Tárgymutató (földrajzi nevekkel, alosztásokkal)

Kissé túl mechanikus, elemi egységekre bontott, illetve néha címszerű meg-
fogalmazás. A kritizált művek címe csak itt!

Tartalomjegyzék
Jelentős folyóiratunk tematikai sokrétűségéhez nem illő, fantáziátlanul szerkesztett
széteső repertórium.

MÜLT ÉS JÖVŐ (Bp. 1911—1944.)

526.
A Múlt és Jövő repertóriuma. 1911—1944. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. 1—3.
köt. Bp. 1974. 3 db. Gépirat.

1.: III, 320 lev.; 2.: 361 lev.; 3.: 229 lev. OSZK 404.948

Bevezetés
T: az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület irodalmi, művészeti, tár-

sadalmi és kritikai folyóiratának teljes repertóriuma.
C: részletes.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék

MUNKA [I.] (Bp. 1928—1929)
— > DOKUMENTUM

MUNKA [II.] (Pécs, 1939—1940)
— > MŰHELY

MUNKA [III.] (Szeged, 1945)
— > [SZEGEDI NAPI- ÉS HETILAPOK „1944/1945"]
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MUNKASOK ÜJSAGA (Bp. [!] 1848.) ,
+ FORRADALOM (Debrecen—Bp. 1849.) + ARANY TROMBITA (Pest, 1869.)

527.
Munkások Újsága (1848), Forradalom (1849), Arany Trombita (1869). Repertó-
rium. (Összeáll.) ILLÉS Ilona. Bp. 1973, Petőfi Irodalmi Múzeum. 164 p. Kos-
suth Kiadó soksz.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 2./

Előszó (Táncsics lapjairól, 5—14. p.j.
Minden lapról:
1. Könyvészeti leírás (általános, majd számonkénti: év, hó, nap, szám, lapszám).
2. A szakrendszer ismertetése (sémája: I/l/a. A tartalomjegyzék csak a fő fejeze-

teket közli.)
Az egyes hírlapok repertóriumai:
T: a három hírlap egymást követő repertóriuma 1246 — folyamatosan számozott —

tételt tartalmaz.
C: részletes.
A: (zárójelbe tett egymondatos tömör, indikatív annotációk).
SZ:1. Tematikus-műfaji (alosztásokkal)

a) betűrendes
Mellékletek:
1. Táncsics M. irodalmi munkássága (önálló művei és a szerkesztésében megjelent

lapok külön-külön: 1247—1362. tétel betűrendben, önálló művek minden kiadása
egy tétel).

2. Táncsics M. életéről, munkásságáról (válogatott bibliográfiai könyvek, cikkek;
1363—1454. tétel betűrendben. A Munkások Űjságára és az Arany Trombitára
vonatkozó tételek számai aláhúzva.)

M: .1. Névmutató (benne: a lapok szerzőinek nevei, szignói és a TM-ról szóló iro-
dalom szerzői egységes betűrendben, tételszámra utalással, a kétféle név-
anyag megkülönböztetése nélkül).

Szükség lett Volna földrajzi mutatóra is!

MUNKAVÉDELEM (Bp. 1955—1982.)
Utóbb (1983—): MUNKAVÉDELEM, MUNKA- ÉS ÜZEMEGÉSZSÉGÜGY

528.
Munkavédelem. Tartalom címjegyzék, 1955—1980. (Összeáll. BÁNSÁGI József,
KOSA Emma. Szerk. és lektorálta [!] RUDNAY Gyula.) (Bp. 1981, Egyet ny.)
35 p.

A feldolgozott szakcikkek témacsoportosítása
Bevezető, amelyben kérik az előfizetőket, hogy e bibliográfiát helyezzék el üzemük,
intézetük könyvtárában.
T: szelektív: munkavédelmi, biztonságtechnikai és munkaegészségügyi cikkek.

Számozatlan tételek.
C: rövidített: szerző vezetékneve -f- keresztnevének kezdőbetűje, cím, év, szám,

lap (ok).
SZ: 1. Tematikus-műfaji (kb. 30 fejezet)

a) időrend
M: nincs.
Korábbi hasonló módszerű előzményei az 1955—1964, 1965—1969 és 1970—1975-ös
évekre jelentek meg a ciklust követő évben — mellékletként.
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MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1907—1918.)

529.
A Múzeumi és Könyvtári Értesítő repertóriuma (1907—1918). (Összeáll.) M.
KATONA Julianna. Bp. 1982, Művelődéskutató Intézet. 155 p. Dabasi ny. soksz.

/Közművelődéskutatás/

Előszó (Voit Krisztina sorozatszerkesztő lektor): a sorozat célkitűzéséről, kapcsolódás
„A közművelődés helyzete és fejlődésének távlatai" c. MM tárcaszintű kutatási fő-
irányhoz, a további várható repertóriumokról.
A folyóirat előzményei, jellemzése és története
A Múzeumi és Könyvtári Értesítő megjelenési adatai (táblázat)
Útmutató a repertórium használatához
T: a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa és Főfelügyelősége múzeológiai,

könyvtárügyi, régészeti, néprajzi és művészettörténeti tárgyú folyóiratának tel-
jes repertóriuma. Összesen 801 t. cikk -f- 960 t. illusztráció.

C: részletes, néhol címkiegészítéssel, műfaj megjelöléssel ( )-ben. Az illusztrációk
leírása túl bontott is: azonos téma illusztrációi egyenként kerültek leírásra. A
folytatásos cikkek szétszóródnak az időrend fonalán — utalók híján.

SZ:1. Időrendes
a) cikkek (1—801. t.) b) illusztrációk (1001—1960. t.) (a cikkektől elszakadnak

. saját illusztrációi!)
M: 1. Névmutató (szerzők -f- perszonália megkülönböztetés nélkül)

2. Tárgymutató
3. Földrajzi mutató . ' .
4. Intézményi mutató (ez utóbbi 3 mutató hiányos)

Jegyzetek (a bevezető tanulmányhoz)
Elég sok módszertani hibával és mutatózási hiányossággal terhelt repertórium.

MÚZEUMI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1962—)

530. :

A Múzeumi Közlemények repertóriuma. 1962—1976. Kiegészítő államvizsga dol-
gozat. (Összeáll.) TÓTH Jánosné. Nyíregyháza, 1978, Tanárképző Főiskola. 65
lev. Gépirat. NyTK Szd. 12.

Bevezetés (a folyóiratról és a repertóriumról — szűkszavúan)
Sajtóbibliográfiai leírás
Tartalomjegyzék (szakrend + tételek)
T: a múzeológiai folyóirat teljes repertóriuma, 532 tétel.
C: részletes, névjel feloldással, de az illusztrációkat nem mindig jelzi.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (I—XVI. fejezet, az UNESCO-ICOM múzeológiai osztá-

lyozási rendszert követi, további alfejezetekkel)
a) időrend

M: 1. Névmutató (szerzők -f- perszonália megkülönböztetve)
2. Földrajzi mutató (nem teljes!)
3. Múzeumi (intézménynévmutató)

Az alapvetően jó módszerek ellenére kissé szimplának tűnik, főként az analitikusabb
(annotált) feltárás és mutatózás híján.
Előzménye (1962—1974) OSZK KMK szaktanfolyami dolgozat volt (1974).
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531.
A Múzeumi Közlemények repertóriuma. 1962—1981. (Összeáll.) Cs. LENGYEL
Beatrix. = Múzeumi Közlemények, 1983. 2. 106—158. p.

(Bevezetés) + Megjelenési adatok (rovatos)
Tartalomjegyzék (tételszámra hivatkozó)
T: teljes, illusztrációk is. 566 számozott tétel.
C: részletes, az illusztráltság tényét jelzi az illusztrált cikknél, majd részletesen meg-

ismétli a szerző neve alatt a 15. Fényképek c. fejezetben növekvő tételszám sze-
rint.

A: a fényképes cikkek a 15. fejezetben annotáltak..
SZ: 1. Tematikus-műfaji-rovatos (15 fejezet ABC stb. alfejezettel)

a) ált. betűrendes, de néhol
időrend (jelentések) vagy
biográfiai (nekrológok)

M: 1. Szerzői névmutató
Az előbbinél kritikusabb, módszeresebb és rugalmasabban szerkesztett repertórium.
A földrajzi-intézményi mutató azonban hiányzik.

MÜZEUMI KURÍR (Debrecen, 1969—)

532.
A Múzeumi Kurír 1. kötet (1—10. szám) [1969—1972.] indexe. (Összeáll.) HÉT-
HY Zoltán, ORMOSI László. [Kiad. a Debrecen,] Déri Múzeum. Debrecen, 1973,
(Szabadság ny.) 51 p.

T: teljes. Múzeológia, múzeumügy — Hajdú-Bihar megye.
C: részletes.
SZ:1. Tartalomjegyzék (számonként, lapról-lapra, egy-egy szám végén külön kép-

jegyzék).
Magyarul, majd külön angolul.

I: 1. Szerzői és személynévmutató (A két névanyag tipográfiailag elkülönítve,
számra és lapszámra hivatkozik.)

2. Tárgymutató (egyben földrajzi is, szintén füzet- és lapszámra hivatkozással.)
A Hajdú-Bihar megyei Múzeumbarátok körének tagnévsora (575 személy és intéz-
mény neve) zárja a repertóriumot.

533.
A Múzeumi Kurír 2. kötet (11—20. szám) [1973—1976.] indexe. (Összeáll.) T.
HORVÁTH Ildikó, ORMOSI László. = Múzeumi Kurír, 1976. június, 20. sz. (2.
köt. 10. sz.) 91—120. p.

534.
A Múzeumi Kurír 3. kötet (21—30. szám) [1976—1979.] indexe. (Összeáll.) T.
HORVÁTH Ildikó, ORMOSI László. = Múzeumi Kurír, 1979. augusztus, 30. sz.
(3. köt. 10. sz.) 85—135. p.

535.
A Múzeumi Kurír 4. kötet (31—40. szám) [1979—1982.] indexe. (Összeáll.) T.
HORVÁTH Ildikó, B. VINCZE Rita. = Múzeumi Kurír, 1982. december, 40. sz.
(4. köt. 10. sz.) 111—157. p.

A folyóirat első kötetének (1—10. számának) módszerét követő repertóriumok és in-
dexek. Harmadik egységük (2. indexük) földrajzi és tárgymutató. Tagnévsort nem
tartalmaznak.
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MÚZEUMI LEVELEK (Szolnok, 1958—)

536.
Múzeumi levelek. 1958—1973. 15 éves repertórium. (Összeáll. BÁLINTNÉ HE-
GYESI Júlia.) (Kiad. a Szolnok, Damjanich János Múzeum, Verseghy F. [Me-
gyei] Könyvtár.) Szolnok, 1974, Damjanich Múzeum soksz. 32 p. illusztr.

Előszó (a sorozatszerű kiadvány tartalmi-formai változásainak és a repertóriumnak
az ismertetése.)
T: teljes (rajzok, illusztr. is), 171 számozott tétel.
C: részletes, rovatos rendszerű.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (9 fejezet)

a) szerzői betűrend (egy szerzőn s a Rajzok, illusztrációk fejezeten belül is
időrendes)

M: 1. Földrajzi mutató
2. Névmutató (szerzők és perszonália tipográfiailag elkülönítve)

Illusztrációit a lapból veszi.
Kiegészül még az 1. szám két cikkének fotómásolásával (az Előszó után).
Ujabb kumulációját (1958—1986) ld. az 1. sz. Függelékben.

[MÜZEUMI PERIODIKUMOK „1945/1970"]

537.
A magyar múzeumi évkönyvek és folyóiratok történeti vonatkozású közlemé-
nyeinek repertóriuma, 1945—1970. Összeáll. FEJÉR Mária, F. = A Magyar
Munkásmozgalmi Múzeum Közleményei.

1. r. 1974. 2. sz. 76—102. p.
2. r. 1974. 3. sz. 52—82. p.
3. r. 1975. 1. sz. 50—83. p.
4. r. 1976. 1. sz. 50—78. p. . :
5. r. 1976. 2. sz. 38—67. p.

Folytatásokban megjelent egyedi repertóriumok a bibliográfiai rovatban.
Előszó: 3 nyelvű (az első közlemény elején), a célkitűzésekről és a szerkezetről. Cél:
a történeti és szakmuzeologiai közlemények feltárása.
T: válogató, de a történeti tárgykört tágan értelmezi. (A régészeten kívül néprajzi,

művészettörténeti cikkeket is felvesz.) A feldolgozott periodikumok:
ÁLBA REGIA: Székesfehérvár, 1(1960) — 10(1969);
ARRABONA: Győr, 1(1959) — 13(1971);
BUDAPEST RÉGISÉGÉI: Bp. 14(1945) — 22(1971);
DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE: Debrecen, 1945—1968;
AZ EGRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE: Eger, 1(1963);
AZ EGRI VÁR HÍRADÓJA: Eger, 1(1960) — 8(1969);
ESZTERGOM ÉVLAPJAI: Esztergom, 1(1960);
FÓLIA ARCHEOLOGICA: Bp. 6(1954) — 22(1971);
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÉS A HOPP FERENC KELETÁZSIAI

MŰVÉSZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE: Bp. 1(1954) — 12(1969);
A JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE: Pécs, 1956—1969/70;
KOMÁROM MEGYÉI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYÉI: Tata, 1(1968);
A KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÉVKÖNYVE: Bp. 1(1896—1971);
LEGŰJABBKORI TÖRTÉNETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE:

Bp. 1(1959) — 5—6(1963—64);
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A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI:
Bp. 1(1962) — 5(1969—70);

A MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI MÚZEUM ÉVKÖNYVE:
Bp. 1967/68—1969/70;

MAGYAR MŰSZAKI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE :Bp. 1964;
A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA KÖZLEMÉNYEI: Bp. 1(1959 — 5(1965);
A HERMÁN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE: Miskolc, 1(1957) — 9(1970);
A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE: Szeged, 1(1956) — 10(1970).

C: részletes; a rezümékkel ellátott cikkeknél jelzi az idegen nyelvű címet is; a ter-
jedelmen kívül az illusztráltság mértékére is utal; helyenként címkiegészítést al-
kalmaz [ ]-ben. Fölöslegesen ismétlődő adat a feldolgozott periodikum címe.

SZ:1. A periodikumok címeinek betűrendjében közölt külön-külön repertóriumok,
a) egy kiadványon belül szerzői és címbetűrend, sőt egy szerző művein be-

lül is mechanikus betűrend érvényesül.
M: nincs.
— > még:ARRABONA

A DEBRECENI DÉRI MÜZEUM ÉVKÖNYVE
AZ EGRI MÜZEUM ÉVKÖNYVE
AZ IPARMŰVÉSZETI MÜZEUM ÉVKÖNYVE
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÜZEUM KÖZLEMÉNYEI
A NYÍREGYHÁZI JÖSA ANDRÁS MÜZEUM ÉVKÖNYVE '
MÜZEUMI KÖZLEMÉNYEK
MÜZEUMI KURÍR
MÜZEUMI LEVELEK

MUZSIKA (Bp. 1958—)

538.
A „Muzsika" tíz éves mutatója (1958—1976). (Cikkrepertórium.) [Szakdolgozat,
KMK szaktanfolyam.] Összeáll. RÓNAI István. Bp. 1969. 271, [14] lev. Gépirat.

KMK D 615

Előszó (igen röviden a repertóriumról)
T: teljesnek látszó (könyvismertetések és zenei kritikák is), 2839 tétel.
C: rövidített, a szerző és cím után szokatlan módon közli a lelőhely adatokat: év-

folyam (római szám), szám, kezdőlap — pontatlanul. A három adat gyakran ösz-
szemosódik. A névjeleket ritkán oldja fel.

SZ: 1. Szakrendi, túl részletező tematikai tagolásban; a fejezetek és alfejezetek hie-
rarchiája nem világos.
a) szerzői és személyi betűrend (nem következetesen)

M: 1. Szerzői betűrendes

MŰEMLÉKVÉDELEM (Bp. 1957—)

539.
Tartalom és mutató a Műemlékvédelem 1—11. évfolyamaihoz. (1957—1967.)
(Összeáll. CSÖMÖR Tibor.) (Bp. 1968, Athenaeum ny.) [2], III—XVII, [3] p.

Előszó nincs.
T: teljes (?)
C: részletes (1. r.)
SZ:1. Szerzői betűrendes (tartalomjegyzék)

a) címbetűrend
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(I:) 2. Földrajzinév-mutató
a) további tárgyi és földrajzi Elosztásokkal

-f- év, szám, lapszárara hivatkozással
(I:) 3. Tárgyi és perszonáüa mutató

a) további tárgyi és földrajzi alosztásokkal
-f- év, szám, lapszámra hivatkozással

E repertórium előzményeként és folytatásaként is készültek kisebb, az éves tartalom-
mutatók hiányát pótló három-, illetve kétéves mutatók. Az 1—3. évfolyamé (1957—
59) 1960-ban jelent meg, a 4—5. (1960—61), a 6—7. (1962—63), a 8—9. (1964—65), a
10—11. (1966—67), a 12—13. (1968—69) stb. évfolyamok repertóriumait általában a
tárgyév utolsó számának mellékleteként publikálták. Szerkezetük egyszerűbb: a szer-
zői betűrendes tartalomjegyzéket a műemlékek földrajzi helyek szerinti mutatója
egészíti ki. A 12—13. évfolyamtól kezdődő folytatások különösen a topográfiai szem-
pontú tájékozódásban-tájékoztatásban nélkülözhetetlenek.

MŰHELY (Pécs, Kolozsvár (1937—1943.)
Melléklete (1939—1940): MUNKA [II.]

540.
A Műhely c. folyóirat repertóriuma. 1937—1943. Függelék: „Munka". (A Pécsi
Pedagógusok Körének Közlönye.) Szakdolgozat. Összeáll. ÖHLMÜLLER Eszter.
Szombathely, 1977, Tanárképző Főiskola. 70 lev. Gépirat.

KMK D 1743

T ártalom j egyzék
Előszó (a folyóirat és kapcsolatai)
Bevezetés a repertórium használatához
T: az ókortudományi, majd (1943) szellemtörténeti-kritikai folyóirat teljes, a re-

cenziókat, szerkesztőségi cikkeket is közlő repertóriuma. 171+41 tétel (Munka)
C+A: részletes, álnévfeloldó, címkiegészítő tárgyszavakkal.
SZ: 1. Időrendes

Külön-külön a két folyóiratról.
2. Egyesített betűrendes mutató

Ugyancsak külön-külön, alosztásokkal.
Alapos, módszeres munka, kisebb pontatlanságokkal.

MŰHELY (Győr) — > 1. sz. Függelék
MŰSZAKI EGYETEM, BÁNYA-, KOHÓ- ÉS ERDŐMÉRNÖKI KAR,
SOPRON. A BÁNYA- ÉS KOHÓMÉRNÖKI OSZTÁLY KÖZLEMÉNYEI
— > A SOPRONI MAGYAR KIRÁLYI BÁNYAMÉRNÖKI ÉS ERDŐMÉRNÖKI

FŐISKOLA 'BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI OSZTÁLYÁNAK KÖZLE-
MÉNYEI

MŰSZAKI EGYETEMI KÖNYVTÁROS (Bp. 1964—)

541.
A Műszaki Egyetemi Könyvtáros repertóriuma. Tízéves betűrendes és szakmu-
tató (1964—1973). (Összeáll. ADORJÁN Károlyné, SZENDRŐ Gézáné.) (Kiad.
a) Bp-i Műszaki Egyetem Központi Könyvtára. Bp. 1974, BMÉ soksz. 45 p.

Előszó (Frey Tamásné, szerkesztő)
Használati útmutató
T: teljes (a kisebb rovatokat — hírek stb. — összevontan írja le, de a recenziókat

egyedileg).
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C: részletes (név- és címkiegészítésekkel), helyenként kisebb pontatlanságokkal.
SZ:1. Tárgymutató (22 tárgyi-műfaji tárgyszó mechanikus betűrendjében)

a) időrend
Egyes (fontosabb) cikkek több tárgyszó alatt is.

2. Betűrendes mutató (szerzők, címek; az ismertetések írói önálló rendszóként
is).

- a) időrend

542.
A Műszaki Egyetemi Könyvtáros repertóriuma. 1964—1983. Összeáll. FREY
Tamásné. Kiad. a Bp-i Műszaki Egyetem Központi Könyvtára. Bp. 1984, BME
soksz. [2], 77 p.

Előszó (Héberger Károly, a BMEK igazgatója)
A Műszaki Egyetemi Könyvtáros életéről (sajtótört, és bibliogr.)
Ütmutató a repertórium használatához
T: teljes (hírek, recenziók is), 516 tétel.
C: részletes, rovatcímekkel.
SZ: 1. Szerzői és címbetűrendes

a) időrend
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália tipográfiailag elkülönítve)

2. Tárgymutató (intézményi is)
A két mutató a Hírek rovatot analitikusan is feltárja.
A „Könyvismertetések"-et itt hozza össze egy tárgyszó alatt.

Fő rendezőelve nem szerencsés. Előzményét azonban tartalmi teljességben és pon-
tosságban túlszárnyalja, ezért fölöslegessé teszi.

MŰSZAKI KÖNYVTAROSOK TÁJÉKOZTATÓJA (Bp. 1954—1962.)
Utóbb: TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS (1963—)

543.
Név- és tárgymutató a Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója 1954—1958. évfo-
lyamaihoz. Bp. 1959. 55 p. Soksz.

Különszám: 1959. mára
Tartalomjegyzék
Előszó nincs.
T: teljes (?)
C: részletes, név- és címkiegészítéssel.
SZ:1. Szerzői index

a) időrend
A társszerzős cikkek minden szerzőnél.

2. Tárgymutató (egyes tárgyi fogalmak további alosztással)
a) időrend

3. A „Figyelőszolgálat" tárgymutatója
a) időrend

Anonim, szerkesztőségi munka.

544. .
Összesített mutató 1954—1973. [Kiad. az] Országos Műszaki Könyvtár és Do-
kumentációs Központ. (Bp. 1974, OMDK soksz.) 115. [1] p.

A TMT 1974. évi különszáma.

Előszó (a repertóriumról)
T: válogató, csak az önálló cikkekre terjed ki.
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SZ:1. Állandó rovatok (a nem repertorizált rovatok címének felsorolása évhatá-
rokkal)

2. Tárgymutató: mintegy 70 tárgyszó alatt rövidített címleírással (rövid címek-
kel) 935 tételt sorol fel

a) fordított időrendben
Tárgyszójegyzék egészíti ki, bő utalásokkal.

3. Szerzői mutató: szerzők és cikkeik részletes címleírással, tételszámok nélkül
a) címbetűrendben (rossz besorolással)

Tartalomjegyzék
A kéthasábos szedésű, világosan tipografizált mutató szerkezeti-módszertani megol-
dásai sok tekintetben rosszabbak előzményénél. (A tárgymutató lerövidített cím=i,
a szerzői mutató hibás elemi címbetűrendje erősen rontják hatásfokát.) Anonim,
szerkesztőségi munka.

MŰSZAKI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1955—1964.)
Utóbb (1965—1979): BHG — ORION — TRT MŰSZAKI KÖZLEMÉNYEK
Folytatása (1980—): HÍRADÁSTECHNIKA

5 4 5 . : '•-• •

A „BHG Műszaki Közlemények" 1961—1964, 7—10. évfolyamában és a „BHG —
ORION — TRT Műszaki Közlemények" 1965. 11. évfolyamában megjelent cik-
kek jegyzéke. = BHG — ORION — TRT Műszaki Közlemények, 11. évf. 1965.
6. sz. 63—71. p.

Előszó, használati útmutató nélkül.
T: válogató, a Műszaki szemle c. folyóiratszemle rovat nélkül.
C: rövidített: szerző, cím, szám (rovatos rendszerben)
SZ: 1. Időrendi (évenként)

a) szerzői betűrend
Igénytelen anonim munka. A számonkénti tartalomjegyzékek éves kumulációja.

MŰSZAKI TERVEZÉS (Bp. 1962—)
Előbb: MŰSZAKI ÉRTESÍTŐ (1961. okt—dec. 1—3. sz.)

546.
Műszaki Tervezés. Cikkgyűjtemény. 1965—1969. [Folyóiratrepertórium.] Ipari
építészeti témakör. [Kiad. az] Iparfi és Mezőgazdasági] Tervfező Vállalat]. Bp.
[1970, Házi soksz.] 47 p. Har. 30 cm. OSZK H 60.919

Használati útmutató
T: válogató
I: az első hazai számítógépes KWIC-index (szövegkörnyezetes permutált index)

folyóiratra alkalmazva. Az indextételek az évre (utolsó két számjegy), számra és
kezdőlapra hivatkoznak.

Ma már csak metodikai és gépesítéstörténeti értéke van a 300 példányban kiadott,
nehezen hozzáférhető indexnek.

MŰSZAKI TUDOMÁNY
— > A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK

. OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI
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MŰVELŐDÉS (Bukarest, 1956—1985.)
Melléklet (1979—1981): JÁTÉKSZÍN

(1979—1982): KÖNYVTÁR
Előbb (1948—1956): MŰVELŐDÉSI ÜTMUTATÖ

547.
Művelődés. Repertórium 1980—1981. Szakdolgozat. Összeáll. TARRÓ Edit.
Szombathely, 1984, Tanárképző Főiskola. 90, [7] lev. Gépirat.

SZTK T 31/1984

Bevezetés
(A folyóiratról és a repertóriumról; e íolyóirat repertorizálási modelljét dolgozza ki
két évf. példáján. További két évf. cédula formában található.)
T: teljes. Irodalom, művelődés, művészetek, néprajz, történelem, könyvtárügy.
C: részletes.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Egyesített név- és tárgymutató
A konzulens tanár megfelelő modellnek tartja a Művelődés teljes feltárásához..
Ismertetése a tanári bírálatra támaszkodik.

MŰVELŐDÉSI TÁJÉKOZTATÓ
— > BARANYAI MŰVELŐDÉS

MŰVÉSZET [L] (Bp. 1902—1918.)

548.
A Művészet repertóriuma 1902—1904. Szakdolgozat. Összeáll. PETRÁNYI Ka-
talin. Nyíregyháza, 1983, Tanárképző Főiskola. XII, 122 lev. Gépirat.

NyTK Szd. 195

Tartalom
Előszó (a lapról, rovatonként)
Bevezetés (a repertóriumról — nem elég világosan)
T: teljes, bár egyes rovatokat nem analizál (Kitüntetések, Elhalt művészek, Kiállí-

tások stb.) 419 tétel. -+- Képjegyzék (sztl.) a mutatók után.
G: a könyvek új leírási szabványa szerint, ami alkalmatlan egy folyóirat repertóriu-

mához. (Ezért lett címbetűrendes az elemi rendezőelv!)
SZ: 1. Tematikus-rovatonkénti-műfaji

a) címbetűrend, kivéve a hazai és külföldi kritikai rovatokat és az összevont
rovatokat a végén.

M: 1. Szerzők mutatója
2. Tárgymutató (tárgyi és műfaji fogalmak, altárgyszavakkal, utalókkal; igen

gyenge tárgyszavazással.)
3. Névmutató (perszonália)
4. Elhalt művészek mutatója (azonos rovathoz kapcsolódik)
5. Földrajzi mutató (hazai és külföldi városok, ritkán tájak)

SZ: 2. Képek mutatója (valójában jegyzéke, tárgyszavas rendben)
C: szerző, cím, év/lap vagy szám/lap (?)

Irodalomjegyzék
Sajnos nem eredményei, hanem negatív módszertani tanulságai teszik figyelemre
méltóvá. A folyóirat megérdemelne egy jó repertóriumot.
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MŰVÉSZET [II.] (Bp. 1960—)
+ MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1952—)

549.
Műkincsek városa: Esztergom. A Művészet 1—25. [!24. 1960—1983] és a Mű-
vészettörténeti Értesítő 1—32. [1952—1983] évfolyamának esztergomi vonat-
kozású cikkei. [Repertórium.] Összeáll. SZENTGYÖRGYINÉ MARKOVICS
Ágnes. Esztergom, 1985, Tanítóképző Főiskola soksz. 65 p.

/Esztergomi Tanítóképző Főiskola. Kiskönyvtár 5./
A külső borítón a műfaji megjelölés: bibliográfia.

Előszó (rövid módszertani tájékoztató)
T: szelektív, a két folyóirat esztergomi vonatkozású és művészettörténeti tárgyú

cikkei: 77+74 tétel.
C: részletes, névjelfeloldással.
A: általában egy-két mondatos tömör indikatív: kiegészítő tárgyi, műfaji, személyi,

földrajzi információelemek.
SZ: 1. Időrendi (a két folyóiratról külön-külön)
M: 1. Szerzői névmutató

(a helyi szerzőket x-el jelöli)
2. Tárgymutató

Személyek (életrajzi dátummal), intézmények, tárgyi fogalmak alosztásos
mutatója.

Külön-külön mutatók a két repertóriumhoz.
Tartalom
A módszertanilag sikeres, jól annotált és mutatózott repertórium joggal nyert pá-
lyadíjat a felszabadulás 40. évfordulójára meghirdetett pályázaton.

NAGYKATAI JÁRÁSI HlRLAP (Nagykáta, 1909—1914.)
Előzmény (1899—1905): NAGYKATAI HÍRLAP

550.
A Nagykátai Járási Hírlap. 1909—1914. [Repertórium.] (Szakdolgozat.) Össze-
áll. PÁSZTOR Éva. Debrecen, 1975, Tanítóképző Intézet szolnoki kihelyezett
tagozata. 89, [2] lev. 1 t. Gépirat. DTK 2543/szd.

Bevezetés -f- Sajtóbibliográfiai leírás
T: a politikai hetilap szelektív repertóriuma: 384 tétel -f 385—1034 tétel: Esemény-

naptár. (A kishírek csak az eseménynaptárban szerepelnek.)
C: részletes, név- és címkiegészítéssel [ ]-ben.
A: szükség szerint 1 szó— 1 mondat.
SZ:1. Szépirodalmi repertórium (242 tétel)

a) betűrend
— időrend

2. Cikkrepertóriuvi (243—384. tétel)
a) tárgyszavas

— időrend
3. Eseménynaptár (a korabeli hírekből)

Bedolgozza a cikkek naphoz köthető részét is, tételszámokra hivatkozással.
M: 1. Névmutató (szerzők, perszonália)

2. Nagykátához és a járáshoz kapcsolódó települések
3. Tárgymutató

Tartalomjegyzék -f- Hibajegyzék
Nem egészen sikerült a cikkrepertórium és az eseménynaptár funkcióinak elválasz-
tása e bátran kísérletező repertóriumban.
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NAGY-KUNSÁG (Karcag—Kisújszállás 1878—1938.)
Előzmény (1877): KARCZAG ÉS VIDÉKE

551.
Kulturális és szépirodalmi írások a „Nagykunság"-ban. 1925—1938. Repertó-
rium. (Kiegészítő, államvizsga dolgozat.) Összeáll.. KÖNIG Istvánné. Nyíregy-
háza, 1980, Tanárképző Főiskola. 82 lev. Gépirat.

. . NyTK Szd. 111

Előszó (célkitűzés)
Kisújszállás és a „Nagykunság" c. lap történetéből
Könyvészeti adatok (évenként)
Tájékoztató (a rep. tartalmi és módszertani kérdései)
T: a politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap szelektív repertóriuma. Tematikai-

műfaji egységei: oktatás, népművelés, könyvtárak, képzőművészet, zene, szín-
játszás, irodalmi élet, szépirodalom. Cikkek és hírek (H) is. 799 számozott tétel.
Egy tétel alatt több cím is (pl. folytatásokban közölt próza stb.).

C: részletes, álnévfeloldásokra törekvő, de a (H)írek kivételével a műfajokat nem
jelöli.

A: címkiegészítő megjegyzések (1 mondat, földrajzi és személynevek)>
SZ:1. Tematikus-műfaji (8 tizedes rendszerű fejezet)

a) időrend
M: 1. Földrajzi (városok, falvak)

2. Névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetve)
3. Tárgymutató (sovány; mellérendelő tárgyszók, intézménynevek)

NAGYVILÁG (Bp. 1956—) • • • '

552.
A Nagyvilág hét esztendeje (1956—1962). Elemző bibliográfia. Összeáll. KÖR-
TÉS Júlia. (Kiad. a) FSZEK, KMK. Bp. 1963, VI, 227 p. Soksz. .... .

Előszó: a repertórium tartalmáról, szerkezetéről.
T: teljes, képek is. Világirodalom.
C+A: részletes, szükség szerint rövid annotációval: műfaj, címkiegész tés (a cím

után zárójelben). A recenziók mindkét helyen.megtalálhatók.
SZ: 1. Szerzői és személyi betűrend, néhol földrajzi-népi és egyéb (címrendszós)

tárgyszavakkal kiegészítve.
a) Műfaji tagolás (versek stb., a végén róla szóló irodalom)

— szerzői vagy címbetűrendben
+ Pótlások A—V. (205—208. p.)

M: 1. Földrajzi felosztás (országonként)
a) szerzői és egyéb (cím)rendszók betűrendjében. A végén az egyetemes,
poliglott vonatkozású címszavak és külön azok nevei, akiknek földrajzi
vagy nemzetiségi adataik bizonytalanok. (Lapszámra utalás nélkül.)

553.
A Nagyvilág repertóriuma. 1956—1970. Összeáll. KÖRTÉS Júlia. (Kiad. az
OSZK KMK.) Bp. 1973, FSZEK soksz. VI, 831 p.

Előszó (a repertóriumról)
T: teljes (ismertetések, képek, rajzok is).
C+A: részletes (szükség szerint egymondatos annotációval).
SZ: 1. Szótárkatalógus rendszerű (szerzők, személyek, folyóiratok, országok-né-

pek, viták, címek — rajzok, hírek — többszörös besorolással),
a) műfajok .

— időrend

262



M: nincs, bár nem ártott volna egy oldalszámra hivatkozó tárgymutató egy ilyen
nagy és széttagolt anyagban (főként a nem személyi típusú cikkekről). Kár,
hogy a repertórium szerkezete kevéssé hozza ki a folyóirat világirodalmi jel-
legét (országok, népek, nyelvek szerinti megoszlását). . :

Formailag kéthasábos, élőfejes.

554.
Extract from the index of Nagyvilág a Hungárián magaziné of world litera-
ture. 1956—1972. Index of the english column of Nagyvilág. (Africa, Australia,
Canada, Great-Britain, India, Ireland, New Zeland, USA, West-Indies.) (Ed.
Gábor MIHÁLYI, Collaborators: Mihály BÁTKI, Ingrid FELEKI etc.) [Bp.
1973], Lapkiadó V. 120 p. Rota soksz.

A folyóirat angol irodalmi rovatának angol nyelvű repertóriuma. . .,
Bevezetés (Mihályi Gábor)
Rövidítésjegyzék
T: az angol nyelvterület irodalmán belül teljes, könyvismertetések és illusztrációk

is.
C: rövidített: szerző, cím (műfaj), fordító, év/szám, kezdőlap.
SZ: I. Földrajzi (az országok betűrendjében)

1. Szerzői betűrend
a) időrend

. 2. Témák, műfajok
a) szerzői betűrend

A jól sikerült repertóriumnak a 80-as évek elején folytatását (átdolgozott új kiadá-
sát?) is tervezték.

5 5 5 . \ ; . . . . • • • • •

A Nagyvilág repertóriuma. 1971—1980. Összeáll. KÖRTÉS Júlia. (Kiad. az
OSZK KMK.) Bp. 1984, FSZEK soksz. VI, 467 p. :

A Nagyvilág 1984. évi különszáma.

Előszó
T: teljes.
C: részletes (szükség szerint címkiegészítéssel).
SZ: 1. Szótárkatalógus rendszerű

a) műfajok
•'•:.. — betűrend
M: nincs. „Megoldatlan probléma maradt a nyelvi, földrajzi vagy nemzetiségi mu-

tató összeállítása" — a szerkesztői előszó szerint is.

NÁNÁSI SZABADSÁG (Hajdúnánás, 1946. VII. 12 — 1949. III. 11.)

556.
Nánási Szabadság. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. TÓTH Etelka Edit.
Debrecen, 1980, Tanítóképző Főiskola. VI, 277 lev. 4 t.

KMK D 2498

Tartalomjegyzék. — Bevezetés (a lapról és a rep.-rój)
A lap könyvészeti leírása (lelőhelyekkel) — Rövidítésjegyzék
T: a politikai hetilap szelektív repertóriuma. Egyes rovatokat (Sport, Anyakönyvi

hírek) kihagy, másokat összevontan ír le (Ország-Világ, MNDSZ, Párthírek, Nap-
tér stb.). Benne szépirodalom is. A helyi vonatkozású anyagok leírásánál teljes-
ségre törekedett. (Elég sok országos és nem kifejezetten helyi jellegű anyaggal.)
3465 tétel.

C: részletes, szükség szerint címkiegészítéssel [ ]-ben.
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A: esetenként egymondatos.
SZ: 1. Időrendi (az élőfej hiányzik az idő kivetítésére!)
M: 1. Szerzői mutató (névj elek, álnevek is)

2. Névmutató (perszonália) — analitikus
3. Helynévmutató
4. Tárgymutató (néhány földrajzi névalosztással)
5. Intézmény-mutató (a székhelyek megjelölésével)

Hibaigazító (Melléklet)
Anyaggyűjtésben túlzásai és a mutatók szétdaraboltsága ellenére igen értékes segít-
sége a helytörténeti kutatásoknak. Kár, hogy a hír-jellegű és a cím nélküli közle-
ményeket nem eseménynaptár formában tárta fel.
Jó módszertani támpont a hírlaprepertorizálási kísérletekhez. Publikálva 1987-ben.
(Ld. 1. sz. Függelék.)

NAPJAINK (Miskolc, 1962—)

557.
A folyóiratrepertórium szerkesztés elvi alapjai és módszerei. + [A] „Napjaink"
repertóriuma. (1976.) Szakdolgozat. Összeáll. GUBÁN Sándorné. Nyíregyháza,
1978, Tanárképző Főiskola. 70 lev. Gépirat. NyTK Szd. 1.

Tartalom — Bevezetés
1. A folyóiratrepertórium helye a tájékoztatási eszközök rendszerében. II. Folyóirat-

repertóriumok elemzése (5 folyóiratról) III. A repertóriumok szerkesztési elve
(Alapelvek, rendezési módok, kiegészítő részek.)

Útmutató (a repertóriumhoz)
Sajtótörténeti adatok (1976. 1—12. sz.)
T: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács irodalmi és művelődési lapja (folyó-

irata) egy évének teljességre törekvő, az illusztrációkat is feltáró 444 tételes re-
pertóriuma.

C: részletes, a betűjelek feloldásával; a Recenzió rovatban k i e m e l i az ismerte-
tett mű szerzőjét.

A: ritkán egyszavas annotációk.
SZ: 1. Időrendes
M: 1. Egyesített betűrendes mutató

(Szerzők, perszonália, tárgyszó, műfaj, földrajzi név)
Irodalom (26 tétel)
Repertóriumként nem jelentős, mert csak illusztráció. Bevezető tanulmánya szűk
forrás-(repertórium) és szakirodalmi bázisra támaszkodik, ezért általánosságokban
mozgó.

NAPKELET (Bp. 1923—1940.)

558.
A Napkelet írói és írásai 1923—1940. Folyóiratbibliográfia [!]. Összeáll. GA-
LAMBOS Ferenc. 1—2. köt. Bp. 1952. 2 db. Gépirat.

1. köt. 350 lev.
2. köt. 351—657. lev. OSZK SH 151/660

Bevezetés
T: a konzervatív, nacionalista irodalmi-művészeti folyóirat teljes repertóriuma. •
C: rövidített.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék
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NAPLÓ
— > VESZPRÉMI NÉPÜJSÁG

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM, SOPRON. BÁNYAMÉRNÖKI ÉS FÖLD-
MÉRŐMÉRNÖKI KAROK KÖZLEMÉNYEI
— > A SOPRONI MAGYAR KIRÁLYI BÁNYAMÉRNÖKI ÉS ERDŐMÉRNÖ-

KI FŐISKOLA BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI OSZTÁLYÁNAK KÖZ-
LEMÉNYEI

NEHÉZVEGYIPARI KUTATÖ INTÉZET KÖZLEMÉNYEI (Veszprém, 1958—)

559.
A NEVIKI Közlemények 1—13. köteteinek (1958—1982) tartalomjegyzéke. =
Uo. 14. köt. 1983. 201—212. p.

A folyóirat számonkénti tartalomjegyzékeinek gyűjteménye, kezdőlapra hivatkozásai.
Előzményei: 1—4. köt. 1958—1972, 5. köt. 1975. Ettől kezdve minden kötet végén az
előző összes évíolyam tartalomjegyzékét is közli.

NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE
— > KÖZGAZDASÁGI SZEMLE; STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK

NEMZETI KULTÚRA (Gyula, 1911—1914.)
Melléklete (1913—1914): BÉKÉSMEGYEI TANÜGY

560.
Nemzeti Kultúra. A Békésvármegyei tankerület és a központi művelődési bi-
zottság hivatalos lapja. 1911—1914. Repertórium. Összeáll. KOVÁCS Endréné.
(Kiad. a Békés megyei Tanács VB. Tudományos-Koordinációs Szakbizottsága.)
(Békéscsaba, 1982, Békés Megyei Könyvtár soksz.) 126 p.

(Előszó: a lap jelentőségéről. Köteles Lajos.)
Útmutató (a repertóriumról)
Rejtjel és névjegy kiegészítés, feloldás + Rövidítések
Könyvészeti adatok
T: a Békés megyei oktatási és közművelődési folyóirat teljes repertóriuma. A hírek-

kel és melléklettel együtt 621 tétel.
C: részletes, álnévfeloldással és címkiegészítéssel [ ]-ben, a rejtett bibliográfiák köz-

lésével. A Hírek rovat számonként 1 tétel, de analitikus.
A: szükség szerint 1—2 mondat.
SZ: 1. Rovatok szerinti (I—XVIII. fejezet, az utolsó a lap melléklete)

a) időrendes
M: 1. Egyesített betűrendes mutató

Szerzők, perszonália (megkülönböztetés nélkül), tárgyszavak, földrajzi és in-
tézménynevek. (Nem egészen teljes és pontos, bár a C-j-A-ban nem szereplő
neveket is kivetíti a mutatóban.)

Hiányzik egy részletes tartalomjegyzék.
Az 1981. évi kiég. államvizsga dolgozat publikálása. Kár, hogy az Ütmutatóban leírt
módszertani célkitűzések nem teljesen és helyesen (sajtóhibásan) valósultak meg.
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NEMZETI NŐNEVELÉS (Bp. 1879/80—1919.)

561.
A „Nemzeti Nőnevelés" első tíz évfolyamának (1879—1889) tartalommutatója.
== Nemzeti Nőnevelés, 10. évf. 1889. nov—dec. IX—X. füzet mell. I—XIV. p.

A névtelen összeállítás elé a „Szerkesztő" (Sebestyén Gyula) fűzött kétmondatos meg-
jegyzést annak tartalmáról, szerkezetéről.
T: válogató. Csak önálló cikkek. Az „Irodalom" és a „Nőnevelési szemle" c. állan-

dó rovatok apróbb közleményeit mellőzték.
C: rövidített: szerző, cím, kötet (nem azonos az évf.-al), kezdő lapszám. A „Névte-

len" cikkek az N betűnél: időrendben.
SZ:1. Tematikus-műfaji (5 fejezet)

a) szerzői betűrend
— időrend

Mutatója nincs. . . . . •

562.
A „Nemzeti Nőnevelés" munkatársai. (1880—1905-ig.) = Nemzeti Nőnevelés,
25. évf. 1904. dec. X. füzet. 468—488. p.

Név nélküli összeállítás.
T: teljes
C: rövidített.: szerző (vagy.álnév), publikálás éve: cím.

A könyvismertetéseknek csak a műfaját jelzi, az ismertetett könyv adatait nem.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
A végén a betűjeles és a névtelen cikkek (feloldás nélkül).

563.
BERECZ Sándor: A „Nemzeti Nőnevelés" története. = Nemzeti Nőnevelés, 40.
évf. 1919, jan—dec. I—X. füzet. 3—21. p. . . .

E tanulmány adja az 1—39. évf. munkatársainak betűrendes felsorolását, a folyóirat-
ban használt névjeleket (feloldás nélkül), s a folyóirat „statisztikáját" is — rovatos
rendben: év, évfolyam, oldalterjedelem, a cikkek megoszlása 5 témacsoportban.
A 40. évfolyam megjelenésekor tervbe vette a szerkesztőség az 1—45. kötet (1—40.
évf.) tárgymutatójának kiadását is. Ez azonban nem valósult meg: „A nyomdai költ-
ségek nagymérvű emelkedése miatt a tárgymutató egyelőre kézirat marad, s annak
kiadását későbbre halasztóm. A Szerk." (10. p.).

NEMZETKÖZI SZEMLE (Bp. 1957—)

564.
A„Nemzetközi Szemle" tíz éve. [1957—1966.] Tárgymutató. = Nemzetközi
Szemle, 11. évf. 1967. 1. sz. 83—112. p.

Az anonim repertórium szerkesztési elveiről semmiféle tájékoztatás nincs a lapban.
T: válogató, csak az önálló cikkek. (A recenziók, a Külföldi folyóiratok tartalom-

jegyzéke és az Eseménynaptár rovatok még összevontan sem szerepelnek.)
C: rövidített,, csak a kezdőlapszámot közli, a szerzői név leírásában nem követke-

zetes.
SZ:1. Tárgyi-földrajzi-személyi tárgyszavak egységes betűrendje, ugyancsak betű-

rendes alosztásokkal. (A tárgyi fogalmaknál a szinonimákra utalással.)
a) időrendes

A háromhasábosán tördelt, egyszerűsítésre törekvő repertóriumnak csak a szerkezete
dicsérhető. •
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NÉP ÉS NYELV . .
— > NÉPÜNK ÉS NYELVÜNK
A NÉP LAPJA
— > SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP
A NÉP SZAVA
— > SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS VIDÉKE

NÉPAKARAT (Esztergom, 1945. ápr. 4 — máj. 28?)

565.
Az Esztergomi Népakarat repertóriuma. (Összeáll.) MASLER Jenő. Esztergom,
[1985], Tanítóképző Főiskola soksz. 35 p.

/Esztergomi Tanítóképző Főiskola. Kiskönyvtár 4./

Bevezetés (a repertórium tartalma, szerkezete)
Sajtóbibliográfiai leírás
T: a napilap 1—18. sz. teljes (országos és egyetemes vonatkozású cikkeket is tartal-

mazó) repertóriuma: 211 tétel. A 19. sz. hiányzik.
C: új leírási szabvány szerinti részletes, de a névjeleket nem oldja fel. Az év, hó,

nap adatok előrevetve — számonként.
A: szükség szerint 1—2 mondat vagy idézet; esetenként informatív típusú A-k.
SZ:1. Időrendi

Az év, hó, nap adatai az élőfejben is.
M: 1 Egyesített név- és tárgymutató

. A szerzők és perszonália nincs megkülönböztetve. A tárgyszóanyag hiányos.
A felszabadulás 40. évfordulójának emlékére meghirdetett pályázaton díjat nyert
munka.

NÉPLAP (Debrecen, 1944. XI. 15 — 1956. X. 23.)
Utóbb: HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ (1956. XI. 14—)

566!
A debreceni Néplap repertóriuma. 1944. november 15 — 1945. április 6. (Ösz-
szeáll. KIRÁLY László, TÓTH Ferencné.) [Kiad. a Debrecen,] Kossuth Lajos
Tudományegyetem Könyvtára. (Debrecen), 1975, (Egyetemi Könyvtár soksz.)
XI, 101 p. 6 t.

/A tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 1./

(Köszöntő: Pallás Imre, a Hajdú-Bihari Napló főszerk.)
A tiszántúli Időszaki Kiadványok Repertóriumai (Csűry István, az Egyetemi Könyv-
tár igazgatója).
A Néplap megindulásának története (egyben módszertani bevezető: Király László,
a Tiszántúli Ref. Egyházkerület Nagykönyvtárának igazgatója).
T: teljességre törekvő (hírek, hirdetmények első közlései is), csak az apróhirdetések

maradtak ki. 1833 tétel + 6 egész oldalas címlapfakszimile (a kiadványban el-
szórtan) .

C: részletes [névjel- és álnévfeloldással, a tárgyidőre, műfajra, helyre, személyre vo-
natkozó címkiegészítéssel] + = hó, nap, lapszám.

A: szükség esetén; rövid, általában egymondatos.
SZ: 1. Tematikus: tizedes rendszerű 15 főosztály további alosztásokkal (4 szám-

jegyig), az összetett tárgyú cikkek többszöri felvételével,
a) időrendi

267



M: 1. Egyesített név- (szerzők és perszonália megkülönböztetés nélkül) és helymu-
tató (a hazai településekről).

Tartalomjegyzék
Kéthasábos elrendezésű, szépen tipografizált repertórium. Tervezik a laputóddal ki-
egészített 30 évfolyam repertorizálását is.

— > még: HAJDŰ-BIHARI NAPLÖ

NÉPMÜVELÉS (Bp. 1954—)
567.
A „Népművelés" repertóriuma. 1954—1963. Összeáll. FAZEKAS István, LISZ-
TES László. Szeged, 1966. XVII, 402 lev. Gépirat.

OKKK

A Népművelési Intézet megbízása alapján készült.
Tartalomjegyzék.
Bevezetés. A népművelési szakirodalom áttekintését szolgáló kiadványok rövid szem-
léje, a repertórium elkészítésének indokai.
T: teljes; a hírek, recenziók, szépirodalom és az önállóan leírható fotóanyag is.

4246 tétel.
C: részletes: szerző, cím (alcím — ha van; műfaj — ha szükséges); = jel után a

megjelenési év utolsó két számjegye, szám, teljes lapszám. A névjeleket és ál-
neveket zömmel sikerült feloldani.

A: Gondolatjel után a tételek nagy részénél indikatív annotáció következik.
SZ:1. Szakrendi, amely a folyóirat tartalmához igazodik (16 fő fejezet, 199 szak-

csoport). Egy közlemény csak egy helyen, a rokon szakcsoportok végén utal
a még oda kapcsolódó tételek számaira,
a) időrend; kivéve a recenziókat, ahol az ismertetett mű szerzői betűrendje.

M: 1. Részletes szakrendi séma — lapszámra utalással.
2. Névmutató: szerzők, tárgyalt személyek, intézmények, testületek. Az utób-

biak közül csak az országosak és „a művelődési szempontból is fontosak"
vannak ebben a mutatóban. A helyi intézmények, létesítmények a földrajzi
mutató alapján kereshetők vissza. A szerzőket a vezetéknév nagybetűs írás-
módjával különíti el a perszonáliáktól.

3. Földrajzinév-mutató. Elsőként a Budapestre és az egyes kerületekre vonat-
kozó tételek, majd a többi föidrajzi-közigazgatási név mechanikus betűrend-
ben. A megyéket gyűjtőfogalomként szerepelteti: utal a megyéhez tartozó
települések neve alatt részletezett anyagra is.

4. Tárgymutató (a szakrendszer fogalmairól betűrendben).
A 2—4. mutató tételszámra utal.

Tartalmi gazdagságát és szerkezeti megoldásait tekintve egyaránt értékes, mintaszerű
repertórium.

568.
A megyei jogú városok a NÉPMÜVELÉS-ben. 1954—1968. Repertórium, (ösz-
szeáll. FAZEKAS István, GYURIS György, LISZTES László.) (Kiad. a [Szeged.]
Somogyi-könyvtár.) Szeged, 1968, (Orvostud. Egyetem Könyvtára, JATE Közp.
Könyvtára soksz.) 44, [2] p.

/A Somogyi-könyvtár kiadványai 7./

A megyei jogú városok kulturális vezetőinek 1968. szeptember 26—27-i debreceni ta-
nácskozására készült.
Rövid tájékoztató a repertórium előtt.

268



T: válogató, csak a négy megyei jogú városra (Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged)
korlátozódik, de ezen belül teljességre törekszik, a kisebb cikkeket és a fényké-
peket is felveszi. Összesen 242 tétel.

C: részletes (névkiegészítéssel, névjelfeloldással), év (utolsó két számjegy), folyó-
iratszám és teljes lapszámra hivatkozással.

A: szükség szerint rövid, egymondatos címkiegésztíó'-magyarázó.
SZ: 1. Földrajzi (a négy város betűrendje)

a) időrend
M: 1. Egyesített név- és tárgymutató tételszámra hivatkozással. (A személyi vonat-

kozású cikkek tételszámát aláhúzással különíti el a szerzőktől) Az álnevek-
ről, névjelekről utal a valódi (feloldott) névre.

Tartalomjegyzék
Élőfejes, áttekinthetően szerkesztett igényes repertórium.

NÉPMŰVELÉSI ÉRTESÍTŐ (Bp. 1960—1973.)
Folytatása (1974—): KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG

569.
A Népművelési Értesítő 1960—1964. (Elemző bibliográfia.) = Népművelési Ér-
tesítő, 1965. 1—2. sz. 287—301. p.

T: teljes, ismertetések is; közművelődés, művelődéselmélet.
C: részletes, de vegyes színvonalú, „pontatlan", a névjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. ETO szakrend

a) betűrend
2. Szerzői betűrend

Évre és számra való utalással.
Igen alacsony színvonalú anonim repertórium.
570.
[A] Népművelési Értesítő repertóriuma. 1960—1966. (Szakdolgozat.) Összeáll.
WEIDEMANN Gábor. Debrecen, 1967, Tanítóképző Intézet. 67 lev. Gépirat.

DTK 609/szd.

Bevezető (a folyóiratról és repertóriumáról, a korábbi rejtett repertórium bírálatá-
val).
T: teljes, 278 számozott tétel.
C: részletes; külföldi cikk-átvételeknél az eredeti címet és megjelenési helyet is

közli, jelzi a rejtett bibliográfiát.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (14 fő fejezet, további tematikus és földrajzi alosztásokkal)

a) szerzői betűrendes (a Könyvismertetések fejezet az ismertetett művek
szerzőinek betűrendjében)

A fejezetek élén tételszámra utaló egyedi szakutalókkal.
M: 1. Tárgymutató (analitikus, kb. 500 tárgyszóval)

2. Név- és címmutató (a szerzőkről és az anonim művek címeiről). A tanulmá-
nyok és a könyvismertetések tételszámait a) és b) betűjelekkel különíti el.
Az álneveket és jegyeket nem oldja fel.

3. Intézménymutató (analitikusan)
4. , Földrajzi nevek mutatója (analitikus, csak a hazai helynevekről)

Rövidítés jegyzék
Tartalomjegyzék
Az igényes repertórium vitatható módszertani megoldásai: a) a betűrendes elemi ren-
dezőelv, b) a mutatók analitikus információelemeit a címleírások (s a hiányzó cím-
kiegészítések, annotációk) nem regisztrálják.
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571.
Népművelési Értesítő. 1963—1967. Elemző bibliográfia. Összeáll. VONSIK Gyu-
láné. Bp. 1967, NPI. 27 p. Soksz. NIK

(Előszó: a repertóriumról)
T: teljes, a könyvismertetés és folyóiratszemle rovatok is. Összesen 190 tétel.
C: részletes, a cím után a rovatcímet is közli „ " jelek közt. Könyv- és folyóirat-

ismertetésnél (szemlénél) az eredeti mű szerzője vagy címe a rendszó.
A: az önálló tanulmányokról, szöveghű fordításokról indikatív és vegyes jellegű

annotációk találhatók (1—119. tétel.)
SZ: 1. Szerzői (cím-) betűrend

a) a címek betűrendje
Külön-külön az önálló tanulmányokról, a könyvismertetésekről és a folyó-
iratszemle rovat anyagáról (folyamatos sorszámozással). Az utóbbiak tétel-
száma ,,-R" betűjelet kap.

M: 1. Tárgymutató
32 tárgyszó + tételszám

Szerkezete nem szerencsés.

572.
A Népművelési Értesítő annotált repertóriuma 1967—1972. (Szakdolgozat.) Ösz-
szeáll. KAKUK Józsefné. Debrecen, 1977, Tanítóképző Főiskola miskolci kihe-
lyezett tagozata. 99 lev. Gépirat. KMK D 1.664

Tartalomjegyzék — Rövidítésjegyzék
Bevezetés (az előzmény repertóriumokról, kritikusan)
T: teljes, 190 tétel.
C: részletes, de az illusztrációt nem jelzi.
A: 1—2 mondat, amelynek végén az a(ngol) vagy o(rosz) rezümét is jelzi.
SZ: 1. Évenkénti időrend

a) Rovatok (1—10.)
— szerzői betűrend

M: 1. Névmutató
A szerzői, perszonális, fordítói és recenzens minőséget a név utáni betűje-
lekkel különbözteti meg.

2. Tárgymutató (részletes, de kissé mechanikus)
3. Földrajzi és intézménymutató

Az intézménynevek a földrajzinak alárendelten. Analitikus, teljesebb a C+A-
ban közölt információknál.

Szerkezeti újítása akkor lett volna igazán jó, ha a rovatokat választja fő rendező-
elvnek, s azon belül az időrendet. Jól áttekinthető, technikailag jól szerkesztett dol-
gozat.
— > még: KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG

NÉPOKTATÁS (Növi Sad—Újvidék, 1948—1956.)

573.
Népoktatás. A nyolcéves — — tartalmi áttekintése. Összeáll. NAGY Imre. =
Népoktatás, 9. évf. 1956. Különkiadás. 74 p. OSZK H 51.404

Előszó, bevezetés nélkül.
T: A Vajdasági Pedagógiai Társaság havi folyóiratának teljes repertóriuma. Neve-

léstudomány, lélektan, népoktatás, tanítóképzés.
C: rövid: szerző, cím, alcím vagy annotáció, (a cikk terjedelme), év (utolsó két szám-

jegye), szám, kezdőlap. A tételek fejezetenként újrakezdődő számozásúak.
A: minden érdemi tételt, a recenziókat is indikatív vagy informatív kivonat kísér,

amely nem válik el élesen a C-tól.
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SZ: 1. Szakrendi (14 betűjeles fejezet további alfejezetekkel)
• a) időrend

M: nincs. .
Tartalomjegyzék .
A lap tematikai arculatához igazodó, gazdagon annotált repertórium.

NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY
— > NYELV ÉS IRODALOM

A NÉPRAJZI MÜZEUM ORSZÁGOS MAGYAR TÖRTÉNETI MÚZEUM NÉP-
RAJZI TÁRA ÉRTESÍTŐJE
— > A MAGYAR NEMZETI MÜZEUM NÉPRAJZI OSZTÁJÁNAK ÉRTESÍ-

TŐJE

NÉPSZABADSÁG (Bp. 1956—)
Előbb (1942—1956): SZABAD NÉP

574.
A Népszabadság 26. évfolyama (1968. év) irodalmi, művészeti cikkeinek anno-
tált .cikk bibliográfiája. (Szakdolgozat.) Összeáll. CSÁSZÁR Viola. Debrecen,
1969, Tanítóképző Intézet. [148] sztl. lev. Gépirat. DTK .lOOl/szd.
(Bevezetés: a repertóriumról.)
Tartalomjegyzék "
T: a témán belül sem törekszik teljességre, kimaradtak a következő rovatok: A

tv képernyője előtt, Zenei krónika, Könyvszemle, A rádió hullámhosszán. De
felveszi a színház- és filmkritikákat, könyvismertetéseket, összesen 738 szá-
mozott tétel.

C-f-A: részletes, név- és címkiegészítéssel [ ]-ben, az elvi cikkek annotálásával. Le-
lőhelyadatok: hó, nap, szám, lapszám.

SZ: 1. Tematikus 6 fő fejezet (Irodalom, Zene, Képzőművészet, Film, Jubileu-
mok, Magyar sikerek külföldön)
a) az 1—4. fejezet műfaji alosztásokkal (könyvismertetések, kritikák, elvi

cikkek).
— szerzői betűrend (kritikáknál: az eredeti mű szerzője vagy címe

szerint), kivételek: a Jubileumoknál a tárgyalt intézmény vagy sze-
mély neve szerint; a Magyar, sikerek külföldön c. fejezetben az or-
szágok betűrendjében, a viták időrendben.

M: 1. Névmutató (analitikus: szerzők és tárgyalt személyek megkülönböztetés
nélkül).

575.
A Népszabadság irodalmi, művészeti cikkei 1969. Repertórium. (Szakdolgozat.)
összeáll. SOÓS Józsefné. Debrecen, 1971, Tanítóképző Intézet. [1], 116 lev. Gép-
irat. . DTK 1518/szd.
Tartalomjegyzék
Bevezetés (a lapról és a repertóriumról)
T: válogató, a fontos és időtálló cikkek feltárására törekszik, de tematikailag és mű-

fajilag egyaránt tágabb gyűjtőkörű címénél. Tematikai többlet: művelődéspoli-
tika, népművelés. Műfaji többlet: jelentős könyv-, színház-, film-, képzőművé-
szeti és zenei kritikák. 529 számozott tétel.

C: részletes, név- és címkiegészítéssel [ ]-ben, de csak szám- és lapszámhivatko-
zással.

SZ: 1: Tematikus-műfaji 8 fő fejezet (Művelődéspolitika-népművelés, Nyelvészet-
. irodalom, Színház, Film, Képzőművészet, Zene, Könyvismertetés, Jubileumi

megemlékezések). . • . . . .
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a) szükség szerint rovatonként
— szerzői betűrend (általában a kritikáknál is, kivéve az önálló könyv-

ismertetéseket), a vitáknál és egyes rovatoknál: időrend.
M: 1. Név- és címmutató (analitikus: a szerzők és tárgyalt személyek megkülön-

böztetés nélkül), a címek csak az anonim műveknél.
A szerkezet sokszor formális szempontjai miatt tárgymutató is kellett volna.

576.
A Népszabadság nyelvtudományi, irodalmi, művészeti cikkei 1971. (Repertó-
rium.) [Szakdolgozat.] Összeáll. DOHÁNYOS Jánosné SZURMÁK Zsófia. (Deb-
recen, 1974, Tanítóképző Intézet szegedi levelező tagozata. 184 lev. Gépirat.

DTK: 2148/szd.

Bevezetés: a N. feltárásának indokai, a repertórium szerkezete (egyben tartalom-
jegyzéke), mutatói.
T: válogató, az időtálló cikkek, művek feltárására törekszik, de tematikai és mű-

faji szempontból egyaránt tágabb gyűjtőkörű a címénél. Tematikai többlet: mű-
velődéspolitika, népművelés, kulturális hírek, szépirodalom; műfaji többlet:
könyv-, színház-, film-, rádió és tv-kritikák, jubileumi megemlékezések (sze-
mélyekről), nekrológok, összesen 1648 számozott tétel.

C: részletes [szükség esetén címkiegészítéssel], lelőhelyként hónap, nap, oldalszám.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (10 fejezet további alosztásokkal)

a) általában szerzői és címbetűrend (kritikáknál az eredeti mű szerzője
és/vagy címe az elemi rendezőelv).

M: 1. Névmutató (a cikkek szerzői, az irodalmi és művészeti alkotások szerzői, ren-
dezői, a tárgyalt személyek). A tanulmányírókat tipográfiailag különíti el az
alkotóktól és a perszonáliától.

2. Címmutató az ism.: a) színházi darabokról, b) filmekről, c) zeneművekről.
Előzményeinél minden vonatkozásban jobb repertórium.

NÉPSZAVA (Bp. 1919—1944.)

577.
A Horthy-korszak szociáldemokrata mozgalma Pest megyében a Népszava ko-
rabeli cikkei alapján (1919—1944). Cikkbibliográfia. Összeáll. BOROS Pál. Bp.
1972. 52 lev. Gépirat. PMK

T: szelektív: Pest megyei vonatkozású cikkek és hírek, de csak 1922. április—1942.
április közötti időből. Számozatlan tételek.

C: részletes.
A: informatív, kissé bőbeszédű annotációk; néhány tétel viszont annotálatlan.
SZ: 1. Időrendes
M: nincs.

N É P T A N Í T Ó K L A P J A (Pest, Bp. 1868—1944.)
Címváltozat (1931—): NÉPTANÍTÓK LAPJA ÉS NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZ-
TATÓ

578.
A Néptanítók Lapja 1868—1892. évi folyamainak [1—25.] repertóriuma. Össze-
áll. PETRIK Géza. Bp. 1893, Dobrowsky. IV, 274 p.

Előszó: a lapról és a repertóriumról — korszerű tárgyszavazási elvekkel: „A feladat
megoldását gyakorlati szempontból fogva föl, a tárgyak szerint csoportosított betű-
soros rendszert alkalmaztam, mert az e nemű rendszer mellett mindenki legköny-
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nyebben találhatja meg azt, amire épen [!] szüksége van."
T: a népoktatási és népművelési (közművelődési). szaklap teljes repertóriuma.
C: rövid: szerző, cím, év, kezdőlap.
SZ:1. Szótárkatalógus, ahol

— a szerzők félkövérrel,
— a tárgyi-földrajzi fogalmak kurzívval,
— a perszonáliák r i t k í t v a szedettek.
A „gyűjtő tárgyszavaknál" csak a szerzők nevét és a cikk lelőhelyét adja
meg. (Esetleg csak az évet és a lapszámot.) A részletes leírás a szerzők neve
alatt található.
a) időrendes elemi rendezőelvvel.

Az első szótárkatalógus rendszerű repertórium. A maga nemében mintaszerű munka.
Kár, hogy nincs hasonló módszerű folytatása.

579.
A Néptanítók Lapja népművelési repertóriuma 1868—1944. (Összeáll. NOVAK
Ilona, NOVAK József.) Bp. 197? 250, [2] lev. Gépirat. OKKK

Előszó, használati útmutató nincs.
T: részletes repertórium (népművelés, közművelődés): 2921 tétel; hírek, kisközle-

mények és ismeretterjesztő cikkek is.
C: részletes, a tételek számozása a megjelenési év utolsó két számjegyével kezdő-

di: 680001—442921-ig.
A: 1900-ig részletes, informatív, később indikatív.
SZ:1. Időrendi (évenkénti)

a) szerzői betűrend
— időrend
(az éveken belül is szoros időrend kellett volna)

M: 1. Tárgymutató (Kb. 200 elég általános, tág fogalomrendszerrel)
2. Névmutató (csak szerzők)
3. Földrajzi mutató (mai megyék, történelmi megyék, külföld külön-külön mu-

tatója; az egyes települések mutatózása hiányzik!)

NÉPÚJSÁG
— > PEST MEGYEI NÉPÜJSÁG

NÉPÜNK (Szombathely, 1948. 1, 2—3, 4—6. sz.)

580.
A vasi írók kiadványainak bibliográfiája. Népünk. Összeáll. KUNTÁR Lajos. =
Vasi élet és irodalom. Vas megye irodalmának múltja és jelene. Szerk. Palkó
István. Szombathely, 1957. 201 p.

T: a Vas vármegye és Szombathely thj. város Szabadművelődési Tanácsa által ki-
adott rövid életű honismereti lap repertóriuma.

C: részletes, műfaj jelöléssel.
SZ: 1. Betűrendes tartalommutató
A szerző a fenti főcím alatt még két antológia (Üj Fény, Őrség) és a Vándortüz c.
folyóirat szombathelyi számának külön-külön tartalomjegyzékét is adja.
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NÉPÜNK ÉS NYELVÜNK (Szeged, 1929—1939.)
Folytatása: NÉP ÉS NYELV (Kolozsvár, 1941—1944.)

581.
Népünk és Nyelvünk. 1929—1939. Repertórium. Összeáll. SZÁNTAI KISS Ág-
nes. Szeged, 1985. 86 p. JATE soksz.

/Acta Universitas Szegediensis . . . Acta Bibliothecaria 8/2./

Előszó (a folyóiratról és a repertóriumról)
T: Néprajz és nyelvtudomány. Teljes, a kisközleményeket (pl. Kérdések—Feleletek)

is analitikusan tárja fel.
C: részletes, névjelfeloldással.
A: a műfajra, előzményre, folytatásra és a tárgyra utaló rövid megjegyzések.
SZ:1. Időrendi
M: .1. Névmutató

Analitikus, a C+A-ben nem szereplő nevek is!
Szerzők és perszonália (a tételszám aláhúzásával) megkülönböztetve.
A végén az anonim művek címmutatója.

2. Tárgymutató
Tárgyi és műfaji fogalmak, sajtócímek — alosztásokkal.

3. Szómutató
Helynevek is, de csak szómagyarázatként.

4. Földrajzi mutató
Német nyelvű rezümé
Tartalomjegyzé k
Igényes, sokoldalú feltárást nyújtó analitikus repertórium.
Első változata szakdolgozat volt (Debrecen—Szeged, 1978.).

NEUES ARCHÍV FÜR GESCHICHTE, STAATKUNDE, LITERATUR U. KUNST
—> ARCHÍV FÜR GEOGRAPHIE

NEVELÉSI SZAKKÖZLÖNY ALAPNEVELÖK, KISDEDÓVÖK, GYERMEK-
KERTÉSZEK ÉS SZÜLÖK SZÁMÁRA
— > ALAPNEVELÖK ÉS SZÜLÖK LAPJA

THE NEW HUNGÁRIÁN QUARTERLY (BP. 1960—)

582.
A readers guide to The New Hungárián Quarterly. A complete analitical index.
Nos 1—75. 1960—1979. (Compil. Ágnes LIPTAI, Csaba VARGA.) Bp. 1979.
(Kossuth ny.) 118 p.

Tartalomjegyzék
Használati útmutató
T: teljes: recenziók, interjúk is. Tételszámozás nincs.

Irodalom, művelődés, társadalomtudományok.
C: rövidített: cím, szerző, szám/lapszám (rovatos rendszerben).
SZ: 1. Tematikus (6 nagyobb fejezet — alosztásokkal)

a) történeti-logikai (?)
I: 1. Névmutató (szerzők, perszonália)

Adatai: név, folyóiratszám (növekvő számrendben), lapszámkezdet. A perszo-
nália tételszámai kurzívak. A névanyag indexelése nem szerencsés: nehéz visz-
szakeresni a nevekhez tartozó címet, tárgykört a rep.-ban.
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NÓGRÁDI SZEMLE (Salgótarján, 1970—)

583.
A Nógrádi Szemle repertóriuma 1970—1980 [!1979]. (Összeáll.) MÁTYUS Imre,
(Kiad. a József Attila Városi és Megyei Művelődési Központ, Salgótarján.)
Salgótarján, 1983. Szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár soksz. 131 p.

/Minta '83/

Sajtótörténeti bevezető
Bevezetés + Rövidítések jegyzéke
T: a Nógrád megyei politikai folyóirat teljes, 588 tételes repertóriuma. Benne:

recenziók és illusztrációk is.
C+A: részletes, szükség szerint címkiegésztíő annotációval, névfelsorolással a C.

után.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (12 tizedes rendszerű fejezet, alfejezetekkel; a recen-

ziók és illusztrációk külön fejezetben),
a) szerzői betűrend

— ált. címbetűrend (!)
(Ritkán — párthatározatok, folytatásos művek — alkalmaz időrendet!)

M: 1. Egyesített betűrendes mutató
(Szerzők, földrajzi és intézménynevek, tárgyi fogalmak. A recenzált mű-
vek szerzői, sőt a perszonális anyag is teljesen kimaradt. Tárgyszavai túl
átfogóak, formálisak, hiányosak.)

Előzménye az 1970—75. évek 1—25. számáról Kálovits Géza összeállításában a lap
1976. 1. számában jelent meg (79—87. p.). E repertórium korábbi változata (1970—
1977) szakdolgozat volt. Semmiféle szempontból nem tekinthető követendő „mintá-
nak"!

NOUVELLE EEVUE DE HONGRIE (An. 25—37. Bp. 1932—1944.)
Előbb (an. 1 (1908) — 24. (1931): REVUE HONGRIE

584. "
Index. Table analitique et alphabétique des articles parus dans la „Nouvelle
Revue de Hongiie". Janvier 1932 — Décembre 1936. (Red. Étienne SŐTÉR [Ist-
ván].) [Éd.] Soc. de la „Nouvelle Revue de Hongrie". Bp. 1937, Athenaeum ny.
64 p.

A hazai francia nyelvű katolikus tudományos folyóirat francia nyelvű repertóriuma.
Előszó, bevezetés nincs.
T: teljes, de az illusztrációkat nem veszi föl. Tárgya főként irodalom-, művészet-

és művelődéstörténet.
C: 1. r. részletes, a 2. r. rövidített: szerző, cím, (műfaj), kötet, kezdőlap.
SZ:1. Analitikus jegyzék

Tematikus-topográfiai rész 4 fő fejezetben:
A) Egyetemes problémák (I—VII. tematikus fejezet)
B) Európai problémák (logikai rendben)
C) Magyarország (I. Általános — II—V. Speciális)
D) Külföld (az országok betűrendjében)

2. Betűrendes jegyzék
Szerzők, címek, személyek, földrajzi nevek szótárkatalógus rendszerű reper-
tóriuma: Aba Novak — Zrínyi Miklós.

Értékes párhuzamos repertórium, 2. részében a ritkán alkalmazott szótárkatalógus
rendszerrel.
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585.
Dix années de la Nouvelle Revue de Hongrie. Index alphabétique et analitique
1932—1942. (Red. Claire S. SZÖLLŐSY [Klára]. [Éd.] Soc. de la Nouvelle Re-
vue de Hongrie. Bp. 1943, XII, 322, [6] p.

A hazai francia nyelvű katolikus folyóirat francia nyelvű rep.-a.
Bevezetés (Zolnai Béla)
Előszó -f- Rövidítésjegyzék
T: teljes (könyvismertetések, illusztrációk is); irodalom-, művészet- és művelődés-

történet.
C: részletes (a szövegközti illusztrációkra és a műfajra vonatkozó kiegészítő meg-

jegyzésekkel) év, kötet, kezdőlap.
SZ: 1. Szótárkatalógusrendszerű tárgymutató

Tárgyszavak, szerzők, perszonália, földrajzi nevek egységes betűrendjében.
Bő utalórendszerrel, sőt egy-egy tétel többszörös besorolásával.

2. Illusztrációk jegyzéke
Szerzők, tárgyszavak betűrendjében. A földrajzi térképek külön tárgyszó
alatt.

M: 1. Tárgyszavak mutatója
Ady — Zrínyi, a repertórium lapszámára hivatkozással.

A maga műfajában következetesen megvalósított kitűnő repertórium.
Előzményének használatát fölöslegessé teszi.

NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1902—1908.)
Utóbb: BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK (1909—)

586.
A Kir[ályi] Magy[ar] Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztá-
lyának ülésein 1902. évi januárius hó 8-tól 1933. évi június hó 8-ig tartott elő-
adások és a Botanikai (Növénytani) Közlemények 1—30. (1902—1933) köteté-
ben megjelent közlemények jegyzéke szerzők és évfolyamok szerint. — Regis-
ter der in den Sitzungen der Botanischen Sektion der Kgl. Ur>g. Naturwiss. Ges-
selschaft vom 8. Január 1902 an bis zum 8. Juni 1933 gehaltenen Vortrage und
der in den Bánden 1—30. (Jahrg. 1902—1933) der Zeitschrift: „Növénytani
Közlemények" (1—7.) bezw. „Botanikai Közlemények" (8—30.) erschienen Ab-
handlungen. (Összeáll. SAMU István.) = Botanikai Közlemények, 30. köt. 1933.
[1934] 6. füz. 247—306. p.

Kövid magyar és német nyelvű bevezető + a kötetek és évek összefüggése.
T: teljes.
C: rövidített (csak a szerző vezetékneve) s mégis nehézkes a sokféle római és arab

számozás miatt. Adatok: szerző, kötetszám, magyar cím + JKV. (szakosztályi
ülések jegyzőkönyvei a „Szakosztályi ügyek" rovatban), oldalszám;.vagy német
cím + SB. (az előbbire utal a „Sitzungsberichte" rovatban), oldalszám. A záró-
jelben lévő arab számok a 3—25. kötethez csatoltan megjelent idegen nyelvű rész
oldalszámai.

SZ: 1. Szerzői betűrend
a) időrend

Zárszó: szerkesztői, amelyből kiderül az összeállító neve, s e repertórium előzménye.
(Ld. a TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY alatt: 358. sz. tétel. Ui. a Tár-
sulat növénytani értekezleteinek és szakosztályi előadásainak anyagát a TTK
közölte le 1902-ig.)
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NÖVÉNYTERMELÉS (Bp. 1952—)

587.
A Növénytermelés repertóriuma, 1952—1981. 1—30. kötet. (Tom. 1—30.) —
The. repertory of „Növénytermelés" (Crop Production) 1952—1981. 1—30. vo-
lume. (Összeáll. NAGY Júlia.) = Növénytermelés, 1985. tom. 34. No. 3. pp.
145—256.

A folyóirat különszáma.

Tartalom (magyar + angol nyelven)
Előszó (magyar + angol, Bocsa Iván fel. szerk.)
Bevezetés (magyar + angol; a repertóriumról)
A N. szerkesztői, szerkesztő bizottságai 1952—1981.
T: az alap- és segédtudományokra is kiterjeszkedő növénytermesztési szakfolyóirat

teljes, 1500 tételes repertóriuma. Benne könyvismertetések is a megfelelő tema-
tikai fejezetben.

C: részletes, a rovatcímet is közlő, névjeleket feloldó,
SZ: 1. Szisztematikus (általános és részletes növénytermesztés — további alfejeze-

tekkel)
a) betűrend (szerző vagy cím)

— időrend
Fejezetvégi egyedi szakutalókkal. Angol nyelvű fejezetcímekkel.

M: 1. Névmutató (szerzők + perszonália — kurzív számokkal)
2. Tárgymutató

alosztásokkal, utalókkal (latin elnevezésekről magyarra, ill. rokon fogalmak-
ra).

Igényes, jól tipografizált repertórium.

NUMIZMATIKAI KÖZLÖNY (Bp. 1902—)

588.
[A] Numizmatikai Közlöny 1—51. (1902—1952) évfolyamainak tartalomjegy-
zéke. Összeáll. HUSZÁR Lajos. = Numizmatikai Közlöny, 52—53. évf. 1953—
54. 34—61. p.

Bevezetés (tartalmi-szerkezeti kérdések)
A Tartalomjegyzék beosztása
T: teljes; kisközlemények, illusztrációk is.
C: rövidített (kötet + kezdődap), de a névjeleket feloldja.

Rovatos rendszerű.
SZ: 1. Tematikus-műfaji

I. Pénztörténet (a—j. alfejezetek)
II. Éremművészet (a—d. alfejezetek)

III. Vegyes (a—f.)
a) mindhárom szerzői betűrendben

IV. Irodalomismertetések
a) Könyv, tanulmány
b) Folyóirat

— az ism. művek betűrendjében
V. Társulati élet (betűrendben)

(1:1.) VI. Éremleletek (földrajzi betűrend: helynév + évszázad)
VII. Mellékletek (betűrend)
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589.
[A] Numizmatikai Közlöny 52—77. (1953—1978) évfolyamainak tartalomjegy-
zéke. (Összeáll. BlRÓNÉ SEY Katalin.) = Numizmatikai Közlöny, 78—79. évf.
1979—80. 117—129. p.

Bevezetés: utalás az 1—51. évf. hasonló rendszerű tartalomjegyzékére + névrövidí
tések feloldása.
A tartalomjegyzék beosztása
T: teljes.
C: rövidített: szerző, cím, év: kezdőlap. Rovatos rendszerű.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (6 fejezet)

a) tematikus-műfaji vagy tárgyidőrendi alosztályok
— szerzői betűrend

(1:1.) Földrajzi index (a 6. Éremleletek fejezet)
Évszázadra, db-számra, évre + kezdőlapra hivatkozással.

Az összeállító a folyóirat szerkesztője.

NYELV ÉS IRODALOM (1—2. köt. Szeged, 1955—56.)
+ Folytatása:
NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY ( 1 — köt. Szeged, 1957—.)
MÉSZÖLY EMLÉKKÖNYV (Szeged, 1961.) [Az évkönyv emlékszáma.]

590.
Mutató a Nyelv és Irodalom 1—2., a Mészöly emlékkönyv és a Néprajz és
Nyelvtudomány 1—10. [1957—1966] kötetéhez. [Összeáll.] TAKÁTS Károlyné,
VÉGH József Mihály. Közrem. MIKOLA Tibor. Szeged, 1967, Szegedi ny. 69—
108. p.

/Klny. a Néprajz és Nyelvtudomány 11. kötetéből./
/Nyelvjárási dolgozatok 75./ • • • •

T: a néprajzi és nyelvészeti évkönyv teljes, analitikus repertóriuma.
C: részletes.
SZ: 1. Tartalommutató

1. önálló közlemények
a) szerzői betűrend

— időrend
2. Idegen ny. kivonatok (Id. mint fent)

I: 1. Tárgymutató
1. Magyar
2. Uráli (finnugor)

2. Szómutató
1—2. ld. mint fent.
(Benne földrajzi és személynevek is.)

NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK
(Cluj—Kolozsvár, 1957—)

591.
A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1—20. évfolyamának [1957—
1976] repertóriuma. (Összeáll. TOÖS Magdolna.) = Nyelv- és Irodalomtudo-
mányi Közlemények, 20. évf. 1976. 2. sz. 225—238. p.

Rövid (3 mondat) bevezető a repertóriumról, amellyel az RNK Akadémiája kolozs-
vári Nyelvtudományi Intézete magyar nyelvű folyóiratának 20 éves jubileumát kö-
szönti a szerkesztőség.
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T: teljes, a recenziók is.
C: részletes: szerző, cím, évf. (év), lapszámok.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
M: nincs, ezért tematikai-műfaji megközelítésre nem alkalmas.

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Pest, Bp. 1862—)

592.
Mutató a Nyelvtudományi Közlemények 1—25. [1862—1886] évfolyamához.
Tartalomjegyzék, tárgymutató és szójegyzék. Összeáll. SIMONYI Zsigmond. Bp.
1895, MTA. 52 p.

Előszó
T: teljességre törekvő.
C: rövidített, az álneveket és névjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Tartalomjegyzék a szerzők betűrendjében (a fejezetek végén a név nélkül

megjelent cikkek)
I: 1. Tárgymutató betűrendben

2. Szójegyzék (nyelvcsaládok szerint csoportosítva)
Tartalomjegyzék
Az 1—50. évolyam teljesebb repertóriuma használatát fölöslegessé teszi az egyébként
is nehezen hozzáférhető munkának.

593.
Mutató a Nyelvtudományi Közlemények 1—50. [1862—1948] kötetéhez. Ösz-
szeáll. JUHÁSZ Jenő. Bp. 1955, Akad. K. 670, [2] p.

Előszó (az NyTK szerkesztőbizottságától: a repertórium és készítőjének érdemeiről,
hibáiról; az 1—25. évfolyamról készült repertóriumot nem tartja sem elég teljesnek,
sem elég pontosnak).
T: teljes, analitikus.
C: rövidített, csak a kötetre és a kezdőlapszámra utal, az álneveket és a névjegye-

ket nem oldja fel.
SZ: 1. Tartalommutató (szerzői betűrendes rész)

a) időrendes
I: 1. Tárgymutató (személynevekkel, bő utalórendszerrel)

(Előtte: Tájékoztató a — használatához.)
2. Szómutatók (benne földrajzi nevek is)

A—C nyelvcsaládok szerint
1—40. egyes nyelvek szerint

a) betűrend
A két index kötetre és teljes lapszámra hivatkozik.

Részletes tartalomjegyzék

NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK (Bp. 1970—)

594.
Mutató a Nyelvünk és Kultúránk 1—50. számához [1970—1983] és az I—IV.
Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak köteteihez. Szerk. IMRE Samu. (Bp.
1983, Múzsák Közművelődési Kiadó.) 69 p.

Tartalom
Előszó (a repertórium módszertani kérdéseiről, igen alaposan)
T: nyelv- és irodalomtudomány, nyelvművelés, nyelvoktatás, néprajz, zene, szép-

irodalom. Teljes, a hírek is.
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SZ:I. Tartalommutató (hírek nélkül)
1. Tanulmányok, beszámolók (recenziók is, az ismertető neve alatt) — be-̂

tűrendben, majd időrendben.
2. Versek, -szépprózai részletek (betűrend, címbetűrend)
3. Ismertetett könyvek, folyóiratok (betűrend, időrend)

I: 1. Országok szerinti mutató
29 országról, szelektív, de a hírek is!
— időrend
Adatai: NyÉK v. AK + évf.: lap.

I: 2. Tárgymutató (az 1/1. fejezet anyagához)
Adatai: ld. mint fent.
Kb. 100 „tematikus" (nem „analitikus"!) tárgyszó, köztük a „kiemelkedő sze-
mélyiségek" (írók, költők, művészek, tudósok csoportosításában), névre uta-
lással.
— időrend

Gondosan szerkesztett kéthasábos repertórium és indexek.

A NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE — JAHRBUCH
DES JÖSA ANDRÁS MUSEUMS VON NYÍREGYHÁZA
(1— 1958— Bp.—Nyh. 1960—)

595.
Bibliográfia. (1. 1958 — 10. 1967.) = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Év-
könyve, 11. évf. 1968. 309—312. p.

Bevezető nincs.
T: teljes (?); múzeológia, helytörténet, régészet — Szabolcs-Szatmár megye.
C: rövidített: szerző, cím, kötet, kezdőlap. De idegen nyelven is (a rezümék nyelvén).
SZ:1. Betűrendes

a) időrend
M: nincs.
Igénytelen anonim munka.

[A NYÍREGYHÁZI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐI]
(Nyíregyháza, 1864/65 — 1969/70.)

596.
Szabolcs megye iskolai értesítői és művelődéstörténeti jelentőségük. (1864—
1979.) Szakdolgozat. Összeáll. LÁSZLÖ Gézáné. Bp. 1983, ELTE Könyvtártu-
dományi Tanszék. 217 lev. Gépirat. KMK D 4.104
Az iskolai értesítők és évkönyvek az oktatási intézmények függvényében (1—55. lev.)
Használati útmutató
Források -f- Rövidítés jegyzék
[Az iskolai értesítők bibliográfiai leírása lelőhelyközléssel].
(B/ 1—30. tétel a székhelyek betűrendjében, évenkénti leírás)
A Nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnázium iskolai értesítőinek repertóriuma 1864/1865-
től 1969/1970-ig.
T: teljes, 87 tétel (kötet) + az ábécé kisbetűivel jelölt cikkek.
C: részletes, analitikus, címkiegészítéssel [ ]-ben
SZ: 1. Időrendes (kötetről-kötetre)
M: 1. Személynévmutató (szerző -f- perszonália)

2. Földrajzi mutató
3. Nyomdahelyek mutatója
4. Tárgymutató
A mutatók a kötetszám (tételszám) mellett az ábécé kisbetűivel jelölt tételekre
is utalnak, amennyiben cikket tárnak fel.

Értékes és érdekes módszertani megoldású, úttörő értesítő-repertórium.
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A NYÍREGYHÁZI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉ-
NYEI (1—4. köt. Nyíregyháza, 1965—1972.)
Utóbb (5— köt. 1973—):
A BESSENYEI GYÖRGY TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZ-
LEMÉNYEI

597.
Főiskolánk kiadványainak bibliográfiája és Tudományos Közleményeinek re-
pertóriuma. (1962—1977.) (Összeáll. LIBA Margit.) Nyíregyháza, 1978, Besse-
nyei György Tanárképző Főiskola soksz. 79 p.

/Könyvtári füzetek 1./

Előszó (Margócsy József) ,
A Bessenyei György Tanárképző Főiskola Kiadványai (5—14. p.)
A Tudományos Közlemények repertóriuma (15—79. p.)
(Tájékoztató a repertórium használatáról)
T: az évkönyv tantárgymetodikai, szaktudományi, helytörténeti közleményeinek, a

képzőművészeti alkotásokról készült képeknek teljességre törekvő 276 tételes re-
pertóriuma. (Szaktudományok: pszichológia, pedagógia, irodalomtudomány,
nyelvtudomány, marxizmus—leninizmus, történettudomány, russzisztika; mate-
matika, fizika, kémia, biológia, földrajz.)

C: részletes, az illusztrációk és rejtett bibliográfiák közlésével.
SZ:1. Tematikus-műfaji (3 tizedes rendszerű fejezet)

a) betűrend
— időrend

M: 1. Név- és tárgymutató
Tartalomjegyzék
Előzménye szakdolgozatként készült el (Debrecen, 1977).

NYUGAT (Bp. 1908—1941.)
Előzményei: MAGYAR GÉNIUSZ (Bp. [1892—] 1902—1903.)

FIGYELŐ [II.] (Bp. 1905.)
SZERDA (Bp. 1906.)

Folytatása: MAGYAR CSILLAG (Bp. 1941—1944.)

598.
Nyugat repertórium. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Függelék: Magyar Gé-
niusz (1902—1903), Figyelő (1905), Szerda (1906), Magyar Csillag (1941—1944)
repertóriuma. (Összeáll. PÖK Lajos, GALAMBOS Ferenc.) [Közread, a] Ma-
gyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete. Bp. 1959, Akad. K.
571 p. 5 t.

/Irodalomtörténeti bibliográfiák 1./

A Nyugat mellett a címben felsorolt előzményeknek és a laputódnak is külön-külön
egyedi repertóriuma — közös névmutatóval.
Bevezetés (minden repertórium élén): a folyóiratról és repertóriumáról.
T: teljes. (Számozatlan tételek.)
C: részletes, cím- és névkiegészítéssel [ ]-ben.
SZ:I. Tematikus-műfaji: a Nyugatnál és a Magyar Csillagnál I—X., ill. XI. feje-

zet, a többinél I—III. (szépirodalom, irodalomtörténet, nem irodalmi tárgyú
írások) fejezet. A Szépirodalom (I) további tagolódása nemzetek szerint: A)
Magyar irodalom, B) Külföldi irodalom (ezeken belül):
(1) műfajok (versek stb.)

a) szerzői betűrend
— időrend
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A szakirodalmi (nem irodalmi tárgyú) fejezetek (III—XI) sorrendje nagy-
jából az ETO-hoz igazodik, szükség szerint további tematikai bontásban,
azon belül szerzői betűrendben, egy szerzőn belül időrendben.

M: 1. Névmutató
Mind az öt folyóirathoz, közös betűrendben, a repertórium lapszámára hi-
vatkozással. Azonos lapon található több tétel index-számmal jelölve. A
szerzők és perszonália tipográfiai megkülönböztetéssel.

Tartalomjegyzék
A kötetben elhelyezett 5 táblán a lapok címlapfakszimiléit közlik.
Az ETO-hoz igazodó merev szakrend nem szerencsés. Tárgymutató is kéllett volna.

599.
A „Nyugat" c. folyóirat orosz és szovjet vonatkozású anyaga. Zsurnal „Nyu-
gat" o Roszszii i Szovetszkom Szojuzé. Analiticseszkij repertuar. (Összeáll.) KÖR-
TÉS Júlia. Kiad. az Állami Gorkij Könyvtár. Bp. 1960. 27 p. Mikrolapon.

ÁGK MF 59

Orosz nyelvű előszó
T: szelektív.
C: részletes.
SZ: 1. Szerzői és címbetűrendes
Az ÁGK 1960. évi jelentése szerint azért adták ki mikrolapon, mert a szükséglet nem
volt több mint 25—30 db. „Ilyen példányszám mellett viszont a mikrolap gazdasá-
gosabb, mint a sokszorosítás." Valószínű azonban, hogy a hazai vagy külföldi orosz
nyelvű használók igényeire is tekintettel voltak (erre utal az orosz nyelvű előszó),
mert egyébként a Nyugat teljes repertóriumának korábbi megjelenése (1959) fölös-
legessé tette kiadását. . .
Anyaggyűjtésünkben az egyetlen mikroformátumú repertórium.

600.
French literature in the hungarian periodical Nyugat. [Diss.] Columbia Univ.
(Red.) LA CHAPELLE, Giséle M. de. Ann Arbor, Mich. 1976, Univ. Micro-
films. 340 lev.

Repertórium: 147—334. lev.
Bibliogr.: 335—340. lev. OSZK OC 50.224

T: szelektív: francia irodalom.
C: részletes, illetve részenként változó.
A: a 3. rész annotált.
SZ: 1. Articles published in Nyugat dealing with french authors and tehir works

(147—173. lev.)
(időrendi lista: szerző, cím, kötet, lapok)

2. Reviewers of fr. topics in Nyugat (174^-182. lev.)
(betűrendes lista: szerző, év: lapok)

(M:) 3. French writers and their works in Nyugat (183—326. lev.)
(Annotált betűrendes lista a francia szerzők betűrendjében. Az 1. rész for-
dítottja C szempontból: fr. szerző, aki róla írt: cím (angol címford.) év:
1. r. tételszáma.

4. Reference guide to prominent hungarians mentioned in text (327—334. lev.)
(Betűrendes lista Ady Endrétől Vörösmarty Mihályig.)

Értékes angol nyelvű disszertáció és repertórium.

OESTERREICHISCHES ARCHÍV FÜR GESCHICHTE, ERDBESCHREIBUNG,
STAATKUNDE, KUNST u. LITERATUR
— > ARCHÍV FÜR GEOGRAPHIE, HISTORIE, STAATS- U. KRIEGSKUNST
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ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY
— > BUDAPESTI TANÁRI EGYLET KÖZLÖNYE,

AZ ORSZÁGOS MAGYAR SZÉPMŰVÉSZETI MŰZEUM KÖZLEMÉNYEI
— > BULLETIN DU MUSÉE HONGROIS DES BEAUX-ARTS

AZ ORSZÁGOS ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR KÖZLEMÉNYEI — COM-
MUNICATIONES EX BIBLIOTHECA HISTÓRIÁÉ MEDICAE HUNGARICA
(1—43. köt. Bp. 1955—1967.)
Utóbb:
ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK — COMMUNICATIONES DE HISTÓ-
RIA ARTIS MEDICINÁÉ (44. köt. 1968—)

601.
Mutató az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei 1—20. számához
[1955—1961]. Összeáll. KAPRONCZAY Istvánné. = Communicationes . . ., 24.
köt. 1962. 202—219. p.

Előszó nincs.
T: teljes (?), önálló cikkek és könyvismertetések.
C: részletes: szerző, cím (idegen nyelven is, ha az illető nyelven rezümét közöltek

róla), kötet, teljes lapszám. A névjeleket és az álneveket feloldja, az ismerteté-
sek műfaját jelzi.

SZ: 1. Szerzői névmutató — Autorenregister
a) címbetűrend

I: 1. Név- és tárgymutató
Perszonália + tárgyi fogalmak: kötet + kezdőlap. Kurzív szedéssel jelöli
az idegén nyelven megjelent cikkek lapszámait. E mutató végén rövid meg-
jegyzés a tartalmi-szerkezeti kérdésekről.

2. Namen- und Sachregister
Az előbbi index német nyelvű változata.

A sok helytörténeti vonatkozású cikk a földrajzi nevek fölvételét is megkívánta vol-
na (a név- és tárgymutatóba).

602.
Mutató a Communicationes ex Eibliotheca Históriáé Medicae Hungarica 21—
30. számához. [1961—1964.] Összeáll. KAPRONCZAY Istvánné. = Communi-
cationes . . . , 1965. 36. köt. 239—260. p.

Előszó nincs.
T: teljes, önálló cikkek és ismertetések.
C: részletes: szerző, cím, (műfaj), kötet, teljes lap.

Névkiegészítéssel és álnévfeloldással.
SZ: 1. Szerzői „útmutató" (névmutató!) — Autorenregister

a) címbetűrend
I: 1. Név- és tárgymutató

(Perszonália -+- tárgyi fogalmak: kötet -f- kezdőlap.)
Az idegen nyelven megjelent cikkek lapszámait kurzív szedéssel jelöli.

2. Namen- und Sachregister
(Az előbbi index német nyelvű változata.)

A földrajzi-közigazgatási nevek hiányától eltekintve értékes, a külföldi használatot
is figyelembe vevő repertóriumok.
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603. . '
Az Orvostörténeti Közlemények gyógyszerésztörténeti vonatkozású cikkei
(1955—1973). Összeáll. B. SZÁLKÁI Judit. = Orvostörténeti Közlemények,
71—72. köt. 1974. 253—256. p.

Előszó nincs.
T: teljes, 47 cikk.
C: részletes: szerző, cím [illusztr.], /rovat/, szám, (év), teljes lapszám. Idegen nyelvű

cikkek eredeti nyelvű leírásával.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) címbetűrend

ORVOSI HETILAP (Pest, Bp. 1857—1944, 1948—)

604.
Az Orvosi Hetilap repertóriuma 1927—1930-ig. (Évfolyamdolgozat.) (Összeáll.)
FEHÉR Sándorné. Bp. 1980, ELTE Könyvtártudományi Tanszék. [124] sztl. lev.
Gépirat. KMK D 3869

Bevezetés (a lap története, a repertóriumról)
Irodalom. A repertórium szakrendje.
T: szelektív, kimaradtak: recenziók, lapszemle, kongresszusok, vegyes hírek. Szá-

• mozatlan tételek. .
C: részletes, de a névjeleket nem oldja fel.
SZ:1. Tematikus-műfaji (22 fejezet, a Magyar Orvosi Bibliográfiára épülő sajátos

szakrend) .
a) betűrend (az életrajzok is szerzői betűrendben!)

— címbetűrend (!)
M: nincs, legalább névmutató kellett volna!
A szerkesztésben nem nagy fantáziáról árulkodik. Tervezi a repertórium folytatását
1931-től „napjainkig".

AZ ORVOSI KÖNYVTAROS (Bp. 1961—)

605.
Az Orvosi Könyvtáros kumulált név- és tárgymutatója 1961—1980. Összeáll.
ALMÁSYNÉ KOVÁCS Éva, KOVÁCS Katalin. = Az Orvosi Könyvtáros, 1982.
Különszám. 1—82. p.

Bevezetés
T: teljes, a referátumok is. Orvosi könyvtárügy, orvostörténet.
C: részletes.
SZ:1. Időrendes

Egybefolyó, a számokat sem különíti el.
M: 1. Névmutató

2. Tárgymutató
Technikai szerkesztése nem szerencsés.

ORVOSKÉPZÉS (Bp. 1911—1944. Új f. 1960—)

606.
Az Orvosképzés 1—20. évfolyamának [1911—1930] tárgy- és névmutatója, ösz-
szeáll. SZÉKÁCS István. Bp. [1933], Egyet. ny. 37 p.
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607.
Az Orvosképzés 21—25. évfolyamának [1931—1935] tárgy- és névmutatója.
Összeáll. SZÉKÁCS István. Bp. 1936,-Franklin" ny. 31 p.

Az 1936. évi 26. évf. melléklete.
Azonos szerkezetű, módszerű repertóriumok.
T: teljes, különszámok is.
C: rövidített.
SZ: 1. Szakrendi

a) logikai (?)
I: 1. Névmutató

Kötetre és lapszámra hivatkozással.
Tartalomjegyzék csak az 1. (szakrendi) részhez készült.

ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ A KOLOZSVÁRI ORVOS-
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉS AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYLET
TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK SZAKÜLÉSÉRŐL
— > ÉRTESÍTŐ A „KOLOZSVÁRI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁR-

SULAT" SZAKÜLÉSÉRŐL

ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK
— > AZ ORSZÁGOS ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR KÖZLEMÉNYEI

OSZK HÍRADÓ (Bp. 1961—)
Előbb (1958—1960): SZAKSZERVEZETI HÍRADÓ ' ' ['

608.
Az Országos Széchényi Könyvtár Híradójának története és repertóriuma 1958—
1974. Összeáll. HORVÁTH Viktor. Bp. 1977, OSZK. 230 p. Soksz.
Tizenhét esztendő 1958—1974
Útmutató -j- Rövidítések jegyzéke
T: szelektív, 1230 tétel.
C: részletes, név- és címkiegészítéssel [ ]-ben.
A: szükség szerint egymondatos.
SZ: 1. Szakrendi (Tizedes rendszerű 8 fejezet)

a) időrend
M: 1. Szerzői névmutató

2. Tárgymutató (személyek, tárgyszavak, földrajzi nevek)
Függelék: Kitüntetett munkatársaink 1960—1974, Nyugdíjazott dolgozóink, Halottaink

6 0 9 . •; •. '
Az Országos Széhényi Könyvtár Híradójának repertóriuma 1975—1979. Össze-
áll. BORSÁNYI Zsuzsanna, HEGYKÖZI Ilona, RÁCZ Ágnes. = OSZK Híradó,
1980. 12. sz. 239—271. p.

Különszám.

Tartalom (jegyzék)
T: teljes, 513 tétel.
C: részletes, névjelkiegészítéssel, egyes alrovatok összevont leírásával.
A: helyenként, egymondatos.
SZ: 1. Rovatonkénti

a) betűrendes (időrend jobb lett volna!)
M: .1. . Névmutató (szerzők + perszonália, megkülönböztetve)

2. Tárgymutató (földrajzi nevekkel)
Szerkezete ritkán alkalmazott megoldású.
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ÖVODAI NEVELÉS (Bp. 1953—)
Szünetelt: 1956. X — 1957. III.
Előbb (1948—1952): GYERMEKNEVELÉS

610.
Az óvodás gyermek és az óvodai nevelés. 1968—1974. Bibliográfia. [Repertó-
rium!] Összeáll. SZABÓ Pál, FÁBIÁN Zsuzsa, LÁSZLÓ András. [Közread, az
országos Pedagógiai Intézet.] Bp. [1975?] 16 p. Soksz.

T: a címben jelölt tárgykör 240 tételes szelektív cikkrepertóriuma, 5 tétel kivételé-
vel az Óvodai Nevelésből.

C: részletes.
SZ: 1. Tematikus (14 téma)

a) betűrend
M: nincs.

611.
Az Óvodai Nevelés 1977—1979. [30—32.] évfolyamainak repertóriuma. Szak-
dolgozat. Összeáll. BRAUNITZER Gabriella. Nyíregyháza, 1981, Tanárképző
Főiskola. 117 lev. Gépirat. NyTK Szd. 151

Bevezetés
Az Óvodai Nevelés rövid története
T: teljes, 549 tétel (néhány kisközlemény hiányzik).
C: részletes, a rejtett bibliográfiát is jelzi (a fotókat nem).
A: egymondatos jeladó annotációk.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Egyesített betűrendes mutató (szerző, perszonália, földrajzi és intézménynév,

tárgyszó — sok felesleges utalóval.)
A C+M-ben elég sok a pontatlanság, hiba.

ÖNTÖDE
— > KOHÁSZATI LAPGK

ÖNTÖZÉSÜGYI KÖZLEMÉNYEK
— > VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK

PALÓCFÖLD (Salgótarján, 1954—)
Címvált. (1960): PALÓCFÖLDÖN
Szünetelt: 1955, 1957—1959.

612.
A Palócföld repertóriuma 1960—1975. Szakdolgozat. (Összeáll.) SZIKSZAI Már-
ta. Debrecen, 1976, Tanítóképző Főiskola. IX, 216 lev. Gépirat.

KMK D 1455

Tartalomjegyzék
Bevezetés
T: teljes, illusztrációk is: 2060 tétel. + Palócföld 1954, 1956 (éves antológiák a füg-

gelékben). Szépirodalom, művészetek, társadalomtudományok, helytörténet —
Nógrád megye.

C: részletes, de címkiegészítés nincs.
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SZ:1. Tematikus-műfaji (6 fejezet alfejezetekkel)
a) általában betűrendes, a perszonália a tárgyalt személyek szerint, néhány

alfejezet időrendben.
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetve)
A feldolgozott évfolyamok leírása
A munkatársak betűjelei (csak itt! sem a tételekben, sem a mutatóban)
Az elemi szerzői betűrendtől és a sok gépírási hibától eltekintve jó munka.

613.
Palócföld. Repertórium. 1971—1973. Kiég. államvizsga dolgozat. Összeáll. CZI-
PŐ Ernőné. Nyíregyháza, 1979, Tanárképző Főisk. 62 lev. Gépirat.

NyTK Szd. 38

Előszó
A repertórium használatáról -\- Rövidítésjegyzék
Bibliográfiai adatok
T: teljes, illusztrációk, borító, mellékletek is. 394 tétel.
C+A: részletes, név- és címkiegészítéssel, a kapcsolódó illusztrációk a cím alatt

[ ]-ben.
SZ: 1. Időrendi

a) cikkek
b) képek jegyzéke (a cikkektől független képeké)
A rovatokat kiemelő, élőfejes (évi. év, sz.)

M: 1. Egyesített név-és tárgymutató
(Szerzők, perszonália, földrajzi nevek tárgyi alosztásokkal, tárgyi, mű-
faji fogalmak. Kissé mechanikus, az összefüggések nem derülnek ki.)

Tartalomjegyzék
Formailag, tipográfiailag mintaszerű munka.

PANNONHALMI SZEMLE (Pannonhalma, 1926—1944.)

614.
A Pannonhalmi Szemle repertóriuma. 1926—1944. Összeáll. GALAMBOS Fe-
renc. 1—2. köt. Bp. 1973. 2 db. Gépirat.

1. köt. II, 146 lev.
2. köt. 204 lev. OSZK 404.947

Bevezetés
T: teljes; katolikus tudományos és irodalmi folyóirat.
C: rövidített, a névjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Szerzői betűrendes rész

a) időrend
2. ETO szakrendes rész

a) betűrend
Tartalomjegyzék <

PANNÓNIA (Pécs, 1935—1943.)

615.
A Pannónia folyóirat története és repertóriuma. (Összeáll. HUBER Kálmánná.)
Pécs, 1979. 305—370. p.

Klny. a Baranyai helytörténetírás 1979 c. kötetből.
Repertórium: 335—370. p.
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Bevezető a repertórium használatához
Függ.: A Pannónia-könyvtár füzetek (1—80. sz. bibliogr. leírása)
T: teljes (Krónika, Könyvszemle is), 369 tétel. Humán tudományok, szellemtörténeti

irányzat; Dunántúl-kutatás.
C: részletes, névjel- és álnévfeloldással, rovatcím és műfaj jelöléssel, (magyar cím-

fordítással).
A: szükség szerint 1—2 mondatos, itt jelzi az illusztráltság tényét, a rejtett biblog-

ráfiákat s azt, hogy hol és mikor hangzott el előadásként a publikáció.
SZ:1. Időrendi
I: 1. Egyesített betűrendes index

Analitikus tárgyi, név- és földrajzi index évre és kezdőlapszámra hivat-
kozással. (A perszonáliát a tételszámok dőlt szedésével különíti el.) A név-
jeleket, álneveket, névváltozatokat feloldja, s utal az elfogadott (valódi)
névre.

Minden vonatkozásban mintaszerű, értékes sajtótörténet és repertórium.
Eredetileg egyetemi szakdolgozat volt (1974).

PARTMUNKA (Veszprém, 1979—)

616.
A Pártmunka repertóriuma. 1979—1985. (Összeáll. NAGY Lívia. Szerk. SZŰCS-
NÉ MÉSZÁROS Edit.) = Pártmunka, 1986. 1. sz. mell. 37—56. p.

Útmutató a repertórium használatához
T: teljes, 164 t.: munkásmozgalom, politika — Veszprém m1.
C: az új szabványcsalád szerinti, részletes: Cím/szerző = teljes lapszám. Az év -f

évfolyamjelzés előrevetve. A rovatcímeket nem jelzi.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Szerzői névmutató

(Perszonália is — hiányosan)
2. Tárgymutató

+ földrajzi nevek — alosztással.
Egyszerű folyóirat egyszerű repertóriuma.

PARTTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1956—)
Előbb (1955):
A MAGYAR MUNKÁSMOZGALMI INTÉZET ÉRTESÍTŐJE

617.
A Magyar Munkásmozgalmi Intézet Értesítője (1955) és a Párttörténeti Köz-
lemények (1956—1962) repertóriuma. (Összeáll. LAKOS Katalin.) Bp. 1962, (Kos-
suth K., Athenaeum ny.) 20 p.

Az 1962. évi 8. évf. melléklete.

Előszó nincs.
T: teljes (?)
C: rövidített: csak a kezdőlapra hivatkozik, de a névjeleket feloldja. Rovatos rend-

szerű.
SZ: 1. Állandó és alkalmi rovatok szerinti

a) szerzői vagy címbetűrend
M: nincs.
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618.
A Párttörténeti Közlemények repertóriuma. 1963—1970. (Összeáll. PÁLMAI
Magda, VIDA Sándor.) [Kiad! az] MSZMP KB Párttörténeti Intézet. Bp. 1971,
[Kossuth K.], Athenaeum ny. 30 p.

A 17. évf. 1971. 1. sz. melléklete.

Tartalmi teljességben, a címleírások részletességében közelít a 3. repertórium felé
vagy azzal csaknem azonos. Szerkezetileg egyezőek, de mutató még itt sincs.
A folyóirat utolsó átdolgozott, bővített repertóriuma fölöslegessé teszi mindkettő
használatát.

619.
A Párttörténeti Közlemények repertóriuma. 1955—1972. (Összeáll. PÁLMAI
Magda, VIDA Sándor.) [Kiad. az] MSZMP KB Párttörténeti Intézet. Bp. 1973,
Athenaeum ny. 81 p.

A Párttörténeti Intézet fennállásának 25. évfordulójára jelent meg.
Előszava, bevezetése nincs.
T: teljes, bár az állandó bibliográfiai és hírek rovatok csak összevontan, egy tétel-

ként szerepelnek. 1140 számozott tétel.
C: részletes (álnévfeloldással, az idegen nyelvű cikkátvételek, könyvismertetések

eredeti címmel és lelőhellyel is). Az egyes alkotórészek (tételszám + szerző és
cím + év, szám, oldal) táblázat-szerűén (rovatosan) rendezettek, gyorsan átte-
kinthetők.

SZ: 1. Állandó és alkalmi rovatok (műfajok) szerint (20 fejezet)
a) szerződ vagy címbetűrend

M: 1. Névmutató (szerzői és személyi)
Tartalomjegyzék (1—20. szerkezeti egység -f- tételszámhatárok) A választott szerke-
zeti megoldás nem biztosítja eléggé a tartalmi (tematikai) feltárást.

620.
A Párttörténeti Közlemények repertóriuma. 1955—1979. (Összeáll. BOCSKAY
Péter, SOMOGYI István László. PÁLMAI Magda és VIDA Sándor munkájá-
nak felhasználásával.) [Kiad. az] MSZMP KB Párttörténeti Intézet. Bp. 1980,
Athenaeum ny. 109, [1] p.

A folyóirat kiadásának 25. évfordulójára jelent meg.
Előszava, bevezetése nincs.
T: teljes, az állandó bibliográfiai és hírek rovatok összevontan, egy tételként. 1550 t.
C: részletes (ld. az előzményt)
SZ: 1. Állandó és alkalmi rovatok (műfajok) szerint (20 fej.)

a) szerzői vagy címbetűrend
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália)
Tartalomjegyzék (1—20. szerkezeti egység -f- tételszámok)
Fölöslegessé teszi a korábbi repertóriumok használatát.
Legújabb kumulációja: 1955—1987 (1988). Ld. 1. sz. Függelék.

PASZTORTÜZ (Cluj—Kolozsvár, 1921—1944.)

621.
Pásztortűz 1921—1944. Repertórium. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. 1—2. köt.
Bp. 1964. 2 db. Gépirat.

1. köt. 305 lev.
2. köt. 382 lev. OSZK 404.150
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Bevezetés
T: az irodalmi, művészeti és társadalompolitikai képes hetilap teljes repertóriuma.
C:. rövidített, de a szépirodalmi műveknél jelzi a műfajt.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék

622.
„Pásztortűz" repertórium I. (1921—1930.) [Szakdolgozat.] (Összeáll.) BOKOR
Gizella. [Cluj—Kolozsvár] 1972, Univ. „Babes—Bolyai" Cluj. Facultatea de fi-
lologie. Sectia maghiará. XXVIII, 441 lev. Gépirat. KEK

Bevezetés
A Pásztortűz és a két világháború közötti romániai magyar irodalom + Könyvészei
(32 tétel.)
T: teljes, szerkesztői üzenetek, hírek is.
C: részletes, de a névjeleket és álneveket nem oldja fel.

Néhol címkiegészítő megjegyzések [ )-ben.
SZ: 1. Tematikus-műfaji

a) szerzői betűrend
— időrend

M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetve)

623.
A Pásztoríűz repertóriuma II. (1931—1944.) [Szakdolgozat.] (Összeáll.) BOKOR
KISS Anna. [Cluj—Kolozsvár,] 1972, Univ. „Babes—Bolyai" Cluj. Facultatea
de filologie. Sectia maghiará—francezá. XXIII, 341 lev. Gépirat. KEK

Bevezetés
A P. és a romániai magyar irodalom 1931—1944 között
Könyvészet (17 tétel)
Tartalmilag az előző repertóriumot kiegészítő, azzal módszertanilag teljesen meg-
egyező munka.

PÁVEL ÁGOSTON EMLÉKKÖNYV
— > VASI SZEMLE

A PÉCS-BARANYA MEGYEI MÚZEUM EGYESÜLET ÉRTESÍTŐJE
(Pécs, 1908—1914, 1916, 1928—1930. Szünetelt: 1915, 1917—1927.)
Folytatása (1939—1942):
PÉCS SZAB[AD] KIR[ALYI] VÁROS MAJOROSSY IMRE MÚZEUMÁNAK
. . . ÉVI ÉRTESÍTŐJE

624.
A Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület története és Értesítőjének reper-
tóriuma. [Szakdolgozat.] Összeáll. CSORBA Noémi. [Szombathely, 1974, Taní-
tóképző Intézet.] 68, [2] lev. Gépirat. KMK D 1084

Az Egyesület története
Az Értesítő vázlatos története
Megjegyzések a repertórium használatához
T: az 1908—1930-as évkörben teljes (Fényképek, hírek is); múzeológia, helytörténet

— Baranya megye. 360 tétel.
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C: részletes, név- és címkiegészítéssel, a „fénykép"-re utaló megjegyzéssel — szög-
letes zárójelben.

A: szükség szerint évszámra, ábrára, térképre, személynévre, tárgykörre utaló in-
dikatív.

SZ:1. Időrendes
Jól áttekinthető rovatos rendszerű: tételszám, lapszám; címleírás, annotáció.
A rovatcímeket a leírások élén tünteti föl.

M: 1. Egyesített betűrendes m.
Szerzők és perszonália tipográfiailag megkülönböztetve, földrajzi nevek, tár-
gyi fogalmak.

Jegyzetek
Felhasznált irodalom

625.
A Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője. Repertórium. (Összeáll.
CSEREKLYEI Ildikó, LUKÁGSY Gábor.) Kiad. a [Pécs] Janus Pannonius Mú-
zeum, Pécsi Megyei Könyvtár. Pécs, 1979, Pécsi Tempó soksz. VIII, 115 p.

Előszó
Bibliográfiai adatok + Útmutató
T: teljes, a folytatás is (!): 532 tétel.
C: részletes (ábrák, képek, bibliogr. is!)
A: 1—2 mondatos.
SZ: 1. Időrendi (táblázatos, rovatos rendszerben)
M: 1. Egyesített név- és tárgymutató

A tárgyi alosztások nehezen áttekinthetők a kissé szellős szedés miatt.
A maga nemében értékes, jól tipografizált, szerkesztett repertórium.

PÉCS-BARANYAI KÖNYVTÁROS (Pécs, 1972—)

626.
Tíz év. Tartalomjegyzék az 1972—1982. évi számokhoz. Összeáll. BERTHA Pál-
né. = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1983. 1—2. sz. 22—27. p.

T: könyvtárügy — Baranya megye. Teljes, illusztrációk is.
C: rövidített: szerző, cím, év, szám, kezdőlap.
SZ: 1. Rovatok szerinti

a) betűrendes (időrend jobb lett volna!)
M: nincs.
Nem nagyigényű munka: rovatok szerint kumulált tartalomjegyzék.

PÉCSI MŰSZAKI SZEMLE (Pécs, 1956—)

627—631.
Pécsi Műszaki Szemle. Tartalomjegyzék. Pécs, [1960—1981.]

1_5. évf. 1956—1960. — [1960.] 4 p. mell.
6_io. évf. 1961—1965. — [1966.] 4 p. mell.

11—15. évf. 1966—1970. — [1971.] 4 p. mell.
16—20. évf. 1971—1975. — [1976.] 4 p. mell.
21—25. évf. 1976—1980. — [1981.] 6 p. mell.

Az 1—20. évf. repertóriumai anonímak, a 21—25. évfolyam tartalomjegyzékének
összeállítója KOLTA János főszerkesztő.
T: a MTESZ Pécsi Intézőbizottsága negyedéves folyóiratának teljes, a recenziókat,

híreket is feltáró repertóriuma. Tárgykör: természet- és műszaki tudományok.
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C: rövid, rovatos rendszerű.
SZ: 1. Tematikus-műfaji-rovatonkénti (1—20—25. fejezet)

a) betűrendes
M: egyikhez sincs.
A 21—25. évfolyam repertóriuma végén:
A. huszonöt éves Pécsi Műszaki Szemle a számok tükrében. (1956—1980.)

A) A közlemények megoszlása témák szerint (+ műfaj, rovat szerint): I—XI.
fejezetben összesen 833 közlemény.

. . B) A szerzők száma és megoszlása
1. Területenként
2. A publikációk gyakorisága szerint

A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE (Pécs, 1956—1962.)
Utóbb (1963—1966):
ACTA ACADEMIAE PEDAGOGICAE IN CIVITATE PÉCS — A PÉCSI TA-
NÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI
Utóbb (1966—1978):
A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI.
SERIA [1—9.]
Utóbb (1979—1982):
A PÉCSI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI
+ MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK [L] (Pécs, 1958—1966.)

632.
A Pécsi Tanárképző Főiskola tudományos és módszertani közleményeinek cik-
kei. [1956—1969.] (Bibliográfia.) (összeáll. FÖLDVÁRI Rózsa, TAKÁCS József.
Közrem. KOVÁCS Tituszné. [Kiad. a Pécs], Tanárképző Főiskola Tudományos
Bizottsága és Könyvtára. Pécs, 1970, Baranyám. Dok. Labor soksz. 80 p.

/A Pécsi Tanárképző Főiskola Könyvtárának kiadványai 6./

Előszó + Bevezetés (a kiadványok összefüggései, időhatárai)
Rövidítésjegyzék
T: teljes, 566 számozott tétel; tárgya: a főiskolán oktatott tárgyak elméleti-történe-

ti és oktatásmetodikai kérdései.
C: részletes, a cirill betűs átírások (orosz, szerbhorvát) nem pontosak.
SZ: 1. Tanszékek neve szerinti betűrend (-)- gyakorló ált. iskola -|- külső munka-

társak)
a) szerzői betűrend

— időrend
M: 1. Szerzői névmutató
Átdolgozott, bővített kiadása:

633.
A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeinek repertóriuma,
1956—1982. Összeáll. TAKÁCS József, FÖLDVÁRI Rózsa. Kiad. a Pécsi Janus
Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kara. Pécs, 1985. 92 p. Házi soksz.

/A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar Könyvtárá-
nak kiadványai 50./

Tartalomjegyzék
Bevezető (a lap névváltozatainak története, a repertórium módszerei; az előzményre
nem utal).
T: teljes, a reprodukciók is, 608 tétel. (A Módszertani Közlemények feldolgozásáról

nem árulkodik!)
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C: részletes.
A: szükség szerint egy-egy címkiegészítő mondat.
SZ: 1. Tematikus (a régi 1—9. Seria tematikai tagolása szerint)

a) szerzői betűrend
— időrend

M: 1. Névmutató
Szerzők és perszonália (verzál)

2. Tárgymutató
Földrajzi nevekkel — tárgyi alosztásokkal + a perszonália megismétlésével.

Gyenge gépelés és 150 példányos házi sokszorosítás.
Módszertani szempontból sikeresebb, mint előzménye.

PEDAGÓGIAI ÍRÁSOK (Szombathely, 1969—)
Szünetelt: 1976—1977.

634.
A Pedagógiai írások 1—10. számának [1969—1980] tartalommutatója. (Össze-
áll. POLGÁR László.) Szombathely, 1981, Vasm. ny. 7 p.

Bevezető nincs.
T: teljes (?) Pedagógia, közművelődés — évkönyv.
C: részletes.
SZ: 1. Betűrendes (szerző és cím-)

a) címbetűrend
M: nincs, ezért tárgyi megközelítésre alkalmatlan.
Szerkesztésmetodikailag gyenge, mechanikus munka.

PEDAGÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1961—)
Szünetelt: 1963, 1971. " :

635.
[A] Pedagógiai Közlemények repertóriuma 1961—1982. [1—20. évf.] Összeáll.
ROHLA Mártonná. = Pedagógiai Közlemények, 1982. 2—3. sz. 69—130. p.

Bevezetés nélkül.
T: teljes, 348 tétel. Pedagógia, felsőoktatás (műszaki)
C: részletes, rovatos rendszerű.
SZ: 1. Időrendes tartalommutató

Egybefolyó: a számokat, rovatokat nem választja el.
M: 1. Névmutató

2. Tárgymutató
Átfogó tárgyszavak, alosztásokkal.

3. Karok szerinti mutató

PEDAGÓGIAI MŰHELY (Nyíregyháza, 1975—)

636.
Pedagógiai Műhely. Repertórium 1975—1979. Szakdolgozat. Összeáll. PETRI-
KOVICS Zsuzsa. Nyíregyháza, 1984, Tanárképző Főiskola. 147 lev. Gépirat.

NyTK Szd. 214

Bevezető (a megyei pedagógiai szaksajtó és a PM története, rovatrendje, értékelése)
Eligazító (sajtóbibliográfiai leírással)
T: teljes, versek és illusztrációk is. 390 + 355 (illusztr.) tétel. Pedagógia, közmű-

velődés — Szabolcs-Szatmár m.
C: részletes, recenziók a recenzens neve alatt, az ismertetett művet lehető legrész-

letesebben írja le.
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SZ: 1. Rovatonként (az 1975/1—2. számot számonként)
a) időrend

2. Függ.: Képzőművészeti mellékletek [-f- belső illusztrációk] — az utóbbiak
kiemelése a rovatokból, cikkekből nem szerencsés megoldás,
a) „szerzői" betűrend

— címbetűrend (?)
M: 1. Szerzői-testületi m. (művészek is)

2. Személynévmutató
3. Földrajzi mutató
4. Tárgymutató (intézmények, folyóiratok, életrajzok is)

Az utóbbi két mutató összevontan még jobb lett volna!

PEDAGÓGIAI TECHNOLÓGIA
— > 1. sz. Függelék

PERIODICA POLYTECHNICA. CHEMICAL ENGINEERING — HIMIJA
(Bp. 1957—)

637.
Periodica Polytechnica. Chemical Engineering — Himija. Vol. 1—20. (1957—
1976.) Content [!] — Subject index — Author index. = Uo. Vol. 22. 1978. No.
4. 1—47. p. Mell.

Bevezetés nincs.
T: teljes, a könyvismertetések is. Kémia, vegyipar.
C: rövidített.
SZ: 1. Időrendi tartalomjegyzék

2. Tárgymutató (tárgyszavas rész)
a) időrend

(I:) 3. Szerzői index
Többnyelvű folyóirat többnyelvű repertóriuma.

PERIODICA POLYTECHNICA. ELECTRICAL ENGINEERING — ELEKTRO-
TECHNIKA (Bp. 1957—)

638.
Periodica Polytechnica. Electrical Engineering — Elektrotechnika. Vol. 1—18.
(1957—1974.) Contents — Subject index — Author index. = Uo. Vol. 19. 1975.
No. 4. 1—37. p. Mell.

Bevezető nincs.
T: teljes, de a szemle rovatokat csak az 1. r. jelzi.
C: rövidített.
SZ: 1. Időrendi tartalomjegyzék (kötetenként)

2. Tárgymutató (tárgyszavas r.)
a) időrend

(I:) 3. Szerzői index
Többnyelvű folyóirat többnyelvű repertóriuma.
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PERIODICA POLITECHNICA. MECHANICAL ENGINEERING — MASI-
NOSZTROENIE (Bp. 1957—)

639.
Periotlica Politechnica. Mechanical engineering — Masinosztroenie. Vol. 1—18.
(1957—1974.) Contents — Subjects index — Authors index. = Uo. Vol. 19. 1975.
No. 4. 257—294. p.

Bevezetés nincs.
Tartalomjegyzék
T: teljes, de a szemle rovatokat csak az 1. r. jelzi.
C: rövidített.
SZ:1. Időrendi tartalomjegyzék

2. Tárgymutató (tárgyszavas rész)
a) időrend

(I:) 3. Szerzői index
Többnyelvű folyóirat többnyelvű repertóriuma.
A tárgymutató valamennyiben és itt a tartalomjegyzék angol nyelvű.

PERISZKOP (Arad, 1925—1926.)

640.
A Periszkop repertóriuma. Összeáll. SZABÓ György. = Filológiai Közlöny,
1962. 1—2. sz. 87—94. p.

A repertórium egy, a folyóiratot feldolgozó tanulmány 4. fejezete.
Számonkénti sajtóbibliográfiai leírás
T: az avantgardista szépirodalmi-művészeti havi szemle teljes, az illusztrációkat is

feldolgozó repertóriuma.
C: részletes, név- és címkiegészítéssel [ ]-ben.
SZ:1. Műfajonkénti

Szépirodalom: versek stb.; Zeneművek; Tanulmányok, cikkek, kritikák;
Glosszák; Képzőműv. illusztrációk, fotók (festmények, szobrok, grafika, fény-
képek),
a) betűrend
— időrend

Mutatója nincs, de az adott keretek közt így is igényes munka.

641.
Periszkop 1925—1926. Antológia. Összeáll., jegyz. és bev. KOVÁCS János. Bu-
karest, 1980, Kriterion. 525 p.

Repertórium: 499—519. p.

Az egyes számok impresszuma
T: teljes, illusztrációk is.
C+A: részletes, névjelfeloldással, szükség szerint címkiegészítő annotációval [ ]-ben.
SZ: 1. Műfajonkénti

a) betűrend
— időrend

M: 1. Névmutató (szerzők + perszonália)
A kötet egységes névmutatója keretében, oldalszámra hivatkozással.

PEST MEGYEI HÍRLAP
— > PEST MEGYEI NÉPÜJSÁG

PEST MEGYEI KÖNYVTÁROS
— > PESTMEGYEI KÖNYVTÁROS

295



PEST MEGYEI NEPÜJSÁG (Bp. 1950. I. 29 — 1953. XI. 4.)
Utóbb: NEPÜJSÁG (1953. XI. 5 — 1956. X. 23.)

MAI NAP (1956. dec.) — nincs feldolgozva!
PEST MEGYEI HÍRLAP (1957. V. 1—)

642.
A munkásmozgalom Pest megyei története a helyi sajtóban 1950—1960. Bib-
liográfia. (Szakdolgozat.) Összeáll. SÁNDOR Gézáné. Debrecen, 1977, Tanító-
képző Főiskola. 65 lev. Gépirat. DTK 3379/szd.

Bevezető
T: a tárgykörben teljességre törekvő (hírek is), 210 tétel,
C: részletes, névjelfeloldásokkal.
A: rövid, indikatív: földrajzi és személynevek, tárgyidő.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália tipogr. elkülönítve)

2. Földrajzi mutató
3. Tárgymutató

PESTI NAPLÖ (Pest-Bp. 1850—1939.)

643.
A Pesti Napló cikkei 1927. [Repertórium.] Bp. [1928], Athenaeum ny. 93, [2] p.

[Előszó] A PN jelentősége a háború után, küzdelme a múlandóság, a „24 órás élet"
ellen a vezető szakemberek bevonásával, a hazai és külföldi irodalom számottevő
alakjainak megszólaltatásával. „Az 1927-es esztendőben sikerült először teljes mér-
tékben kibontakozásra juttatni ezt a hatalmas programot. A PESTI NAPLÓ szer-
kesztősége most, mikor ez a sikerekben gazdag esztendő lezárult, olyan munkával
lép Magyarország olvasóközönségé elé, amelyre a magyar újságírás történetében hiá-
ba keresünk példát. Összeállította az 1927-es esztendő — egy teljes évfolyam — bib-
liográfiáját, rendszerbe foglalva elkészítette mindazoknak a cikkeknek, irodalmi és
másirányú alkotásoknak címjegyzékét, amelyek maradandó becsűek, amelyekre bár-
mikor történhetik hivatkozás, amelyek így, összegyűjtve hű tükrét adják az 1927-es
esztendő minden magyar és minden nagyvilági vonatkozású problémája körül folyt
küzdelemnek, vitatkozásnak . . ." (3—4. p.).
C: részletes: szerző (néha a foglalkozás vagy „cím" is), cím (fordításnál: a fordító

neve), hó, nap.
SZ: 1. Tematikus-műfaji 11 számozatlan fejezet:

Politika — közgazdaság — kultúra
„Csillagos" cikkek (írja Szabó László egyetemi m. tanár)
Kritikák, tanulmányok, visszaemlékezések — krokik
Kölföldi munkatársak
Költemények
Tárcák (magyar, külföldi külön)
Regények (eredetiek és fordítások vegyesen)
Tudomány
Mezőgazdaság
Sport
Illusztrációk
a) elemi rendezőelv (minden fejezetben):

szerzői betűrend, azon belül időrend.
Tartalomjegyzék és mutatók (név- és földrajzi) sajnos nincsenek.
Élőfejes, egyhasábos, jól tipografizált repertórium;
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644.
A „Pesti Napló" irodalmi munkássága a,két világháború között. Bibliográfia.
1923—1924. Szakdolgozat. Összeáll. KLATSMÁNYI Mercédesz. Bp. 1977, ELTE
Könyvtártudományi Tanszék, 59 lev. Gépirat.

Repertórium: 25—59. lev. KMK D 3711

Bevezető tanulmány (1—25. lev.)
T: szelektív, csak szépirodalom. Kb. 100 szerző 300 műve.
C: részletes.
SZ:1. Szerzői betűrendes

a) címbetűrend (!)
M: 1. Szerzői névmutató (-{- a rep. oldalszáma!)
Módszertani szempontból gyenge munka.

PESTMEGYEI KÖNYVTÁROS (Bp, Szentendre, 1955—)
1957. 4. sz.: PEST MEGYEI KÖNYVTAROS

645.
Pest Megyei Könyvtáros. Repertórium. 1955—1983. Szakdolgozat. Összeáll.
KORMOSÓI Ilona. Szombathely, 1984, Tanárképző Főiskola. 210 lev. Gépirat,

SZTK K70/1984

Bevezetés (az országos és reigonális könyvtári szaksajtóról)
T: teljes, 1794 tétel.
C: rövidített, címkiegészítéssel.
SZ:1. Szótárkatalógus rendszerű

Tárgyi és földrajzi fogalmak, szerzők, de a perszonália nem, s ez hiba.
A szorosabb tárgyszókészlet nem elég átgondolt. Kevés az utaló tárgyszó.

PHILOGISTON
— > [SZEGEDI EGYETEMI IFJÜSÁGI LAPOK „1922/1980"]

PINCÉREK LAPJA (Bp. 1884. IX. 2 — X. 15.)
Utóbb: VENDÉGLŐSÖK LAPJA (Bp. 1884. XI. 1 — 189?)
Szünetelt: 1894. II. 6 — 1896. V. 19.

646.
A Pincérek Lapja és a Vendéglősök Lapja repertóriuma. 1884—1894. Összeáll.
MOHAI Miklós. [Bp. 1983,] [58], 247 lev. Gépirat. FSZEK Bq 0910/500

Előszó nincs, csak Jegyzetek a lapok évfolyamainak „kivonatához", ami l.a hiányzó
számok jegyzékét, 2. a rövidítéseket, 3. a betűrendes mutató használati útmutatóját
tartalmazza.
T: a meglévő anyagon belül teljességre törekvő, hírek és hirdetések is.
C-|-A: rövidített: évf. sz., év, hó, nap előre kivetítése után: oldal, cím vagy műcím/

szerző v. tárgyalt személy? A C és A nem válik el élesen egymástól.
SZ: 1. Időrendes
M: 1. Egyesitett név- és tárgymutató

(a munka elején, a jegyzetek után)
Érdemén felül túlanalizált, kivonatolt amatőr repertórium.

POLITIKAI ÉRTESÍTŐ
— > HONVÉDSÉGI SZEMLE
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POLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ — > 1. sz. Függelék

PÓTFÜZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ
— > A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉV-

KÖNYVEI

PROTESTÁNS SZEMLE (Bp. 1889—1944.)
Szünetelt: 1921—1923.

647.
A Protestáns Szemle repertóriuma. 1889—1944. (Összeáll.) GALAMBOS Ferenc.
1—2. köt. Bp. 1973. 2 db. Gépirat.

1. köt.: II, 240 lev.
2. köt.: 361 lev. OSZK 404.570

Bevezetés (a folyóiratról röviden és a repertóriumról)
T: teljes. Tudományos (teológia, egyháztörténet), irodalmi és kritikai folyóirat.
C: rövid, a számot nem közli,, de a műfajokat betűjelekkel jelzi. Az álneveket, név-

jeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO-t követő szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék — mindkét kötetben

RAD JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
— > [HORVÁT TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK „1851/1899"]

PUSZTÁK NÉPE (Hódmezővásárhely, 1946—1948.)

648.
Puszták Népe 1946—1948. Repertórium. Összeáll. KÖSZEGFALVI Ferenc. (Ki-
ad, a szegedi Somogyi-könyvtár.) Szeged, 1981, 50 p. Soksz.

/Csongrád megyei könyvtári füzetek 14./

Bevezetés
T: teljes, 299 tétel. Irodalom, kritika, művelődés, helytörténet — Csongrád megye.
C: részletes, névjel- és álnévfeloldással.
A: szükség szerint a tárgyra, műfajra utaló megjegyzéssel.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Egyesített tárgy- és névmutató

(Földrajzi év intézménynevekkel, perszonáliával, az utóbbiak tételszámai
aláhúzva.)

A maga műfajában értékes analitikus repertórium.

RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ SZEMLE (Bp. 1969—1979.)
Folytatás (1980—): JEL-KÉP

649.
A Rádió és Televízió Szemle (1969—1979) és a Jel-Kép (1980—1984) folyóiratok
közös repertóriuma. Összeáll. LUKÁTS János. Bp. 1984, Tömegkommunikációs
Kutatóközpont. Különszám 3—156. p.

Önállóan is + Utánny. 1985.
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Előszó
T: teljes, de a folyóiratismertetés és hírcsokrok apró közlése kimaradt. Elvileg a

különszámok is feldolgozásra kerültek, de a Riporterkonferencia 78' különszám
teljesen kimaradt, a Special issue 1970 pedig nincs feltárva analitikusan. (En-
nek ellenére mindkettő anyaga szerepel az analitikus mutatóban.)

C: részletes, az előzményre-folytatásra utaló, de címkiegészítést nem tartalmaz. Té-
telszámozása érdekes: az évszám utolsó két számjegye után a füzetszámot is
közli. Az ötjegyű számsor utolsó két számjegye a számon belüli szorosabb té-
telszám. A különszámok megkülönböztető betűjelet kaptak.

SZ: 1. Időrendi (a különszámok a törzsszámok után)
M: 1. Tárgymutató

Tárgyi és földrajzi fogalmak (országnevek) mechanikus rendszere. Néhány
gyűjtő tárgyszót is alkalmaz. (Konferenciák, Üjságok, folyóiratok, Fesztiválok
stb.)

2. Névmutató
Szerzők, közreműködők, perszonália (az utóbbiak tételszáma után „Róla"
jelzéssel). „Ism." rövidítés az ismertetett könyv (film) szerzőjére, az „int."
az interjú készítőjére, a „Szerk." a mű szerkesztőjére utal, de nem teljesen és
következetesen alkalmazva.

RÁDIÓTECHNIKA (Bp. 1951/52—)

650.
Mit hol találok? (A Rádiótechnika 1952—1962. számaiban megjelent cikkek
csoportosított címjegyzéke.) (Összeáll. MÁTÉ Sándorné, RÓZSA Sándor.) Bp.
1962, Rákóczi K. 88 p. 1 t.

/Magyar Honvédelmi Sportszövetség rádióamatőr füzetei 50./

Bevezetés (egy kis számvetés a sorozatról az 50. sz. megjelenése alkalmából)
Melyik számban is olvastam? (Az összeállítók előszava a tartalmi és szerkesztési,
„sorrendesítési" problémákról.)
T: teljes.
C: rövidített: a szerzőket nem közli csak a címet és a kezdőlapot. Táblázatos elren-

dezésű, egy cikket több helyen is leír.
SZ: 1. Tematikus-műfaji-rovatok szerinti (15 tizedes rendszerű fejezet, alfejezetek-

kel)
a) időrend és betűrend keveréke

M. nincs.
Tartalomjegyzék
A rádióamatőr folyóirat amatőr repertóriuma.

RAJZTANÍTAS (Bp. 1959—)

651.
Rajztanítás. 1959—1982. Tematikus bibliográfia. (Szerk.) GEBORA László. =
Rajztanítás, 26. évf. 1984. 6. sz. 1—22. p.

Rövid előszó (a folyóirat 25 évéről)
A tematikus bibliográfia felosztása (Tartalomjegyzék)
T: teljes, a könyvszemle rovat is. Számozatlan tételek.
C: rövidített: szerző, cím, szám/kezdőlap. (Az évszám előrevetve!)

A névjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Tematikus-műfaji-rovatonkénti (1—7 tizedes rendszerű fejezet — alosztá-

s okkal.)
a) szoros időrend (évenként és éven belül is)

M: nincs.
Gondolatok a bibliográfia szerkesztése közben
(A rajztanítás időszerű metodikai kérdései a repertorizálás munkálatainak tükrében.)
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REGÉLŐ PESTI DIVATLAP (Pest, 1842—1844.)
Előzmény (1833—1841): REGÉLÖ-HONMŰVÉSZ
Folytatás (1844—1847): PESTI DIVATLAP

652.
Regélő Pesti Divatlap. [Szakdolgozat.] Összeáll. VASAS Margit. Bp. 1958, ELTE
Könyvtártudományi Tanszék. 40 lev. KMK D 2875

Az 1—22. levélen a lap rövid története, elemzése.
T: szelektív: szépirodalmi és irodalomtörténeti cikkek, honismeret. A tételek szá-

mozatlanok.
C: rövidített: szerző, cím, év, kötet, szám. Az 1. r. néhány álnevet is felold, s e

szerint csoportosít.
SZ: 1. Szerzői betűrendes (Kb. 65 szerző)

a) időrend
.2. Tematikus-műfaji (ismeretlen szerzőjű, névtelen, névjeles, álneves művek)

a) időrend
A munka inkább évfolyamdolgozat, mint szakdolgozat színvonalú. Szöveges része sem
ad semmit újat.

RÉGI OKIRATOK ÉS LEVELEK TARA (Debrecen, 1905—1906.)

653.
Régi Okiratok és Levelek Tára. 1905—1906. Repertórium. (Összeáll, és bev.
KOROMPA'I Gáborné.) [Kiad. a] KLTE Könyvtára. Debrecen, 1982. 26 p. Soksz.

/Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 5./

A folyóiratról
Sajtóbibliográfiai leírás
T: teljes, 255 tétel. Történeti források — országos, Debrecen. Irodalomtörténet.
C+A: részletes, álnév- és névjelfeloldásokkal, címkiegészítéssel [ ]-ben. A rovatcí-

meket kiemeli.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Egyesített betűrendes mutató

Szerzők, személyek, földrajzi nevek, tárgyszavak.

RENDŐRSÉGI SZEMLE
— > BELÜGYI SZEMLE

REVUE DE HONGRIE
— > NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

REVUE DE LA SÖCIÉTÉ HONGROISE DE STATISTIQUE (Bp. 1923—1927.)
Utóbb:
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE STATISTIQUE (1928—1945.)

654.
Table des matiéres des années 1—10, 1923—1932 du Journal de la Société
Hongroise de Statistique. (1—5. années: Revue de la Société Hongroise de Sta-
tistique.) Bp. [1933.] 32 p.

Francia nyelvű lap francia nyelvű repertóriuma.
Előszó
Index. (Tárgymutató az I—III. részhez, oldalszámra utalva.)
T: teljes, analitikus.
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C: (I—III.) részletes, de csak a kezdőlapot közli. A. II. r. az ismertetett művek szer-
zőinek neve szerinti rendszóval. A kisközleményeket, a konferenciák, kongresz-
szusok anyagáról szőlő híreket petittel írja le, különíti el.

SZ: I. Tanulmányok és közlemények
1. Tematikus

a) betűrendes, egy szerzőn belül időrendi.
II. Könyv- és folyóiratismertetések (1927—)

1. jellel (ponttal) különíti el a két anyagrészt; a folyóiratismertetéseket
analizálja: egy-egy szerző cikkét külön veszi fel.
a) időrend

III. Különfélék
1. Műfajok

a) idő- vagy betűrend
M: 1. Szerzők. (Betűrendben, a névjelek közlésével.)
A végén a kötetek és az évek összefüggésének kimutatása.
Kéthasábos szedésű, igen gondosan tipografizált repertórium.

REVUE ORIENTALE
— > KELETI SZEMLE

SÁRRÉTI HÍRLAP
— > SZEGHALOM-VIDÉKI HlRLAP

SÁRVÁRI SZABADSÁG (Sárvár, 1945—1946.)

655.
A Sárvári Szabadság (1945—1946) c. hetilap repertóriuma. (Szakdolgozat.) Ösz-
szeáll. HEGEDŰS Istvánná. Szombathely, 1979, Tanárképző Főiskola. 70 lev.
Gépirat. SZTK H 50/1979

A Sárvári Szabadság története
Útmutató
T: szelektív: politika, helytörténet — Sárvár.
C: részletes, az álnevek és betűjelek feloldásával.
A: rövid, 1—2 mondatos mindegyik cikkről.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Betűrendes (szerzők, perszonália)

2. Tárgymutató
Irodalom

SfCIENCE] F[ICTION] TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1971—)
Szünetelt: 1977.

656.
Az SF Tájékoztató 1—24. számaiban megjelent fontosabb írások tartalomjegy-
zéke. = SF Tájékoztató, (25.) 1980. dec. 86—93. p.

Bevezetés nélkül.
T: teljes (?): tudományos-fantasztikus irodalom — cikkek, kritikák, hírek, képek.
C: rövidített: szerző, cím/szám, kezdő oldal, de „pontatlan", ezért megtévesztő le-

írással.
SZ:1. Műfajok szerinti (1—4. fejezet)

a) szerzői és címbetűrend
— időrend

M: nincs.
A rendszertelenül megjelenő periodikum (a Magyar írók Szövetsége Tudományos-
fantasztikus Irodalmi Munkabizottságának kiadványa) anonim repertóriuma.
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SEDMICA (Növi Sad—Újvidék, 1852—1858.)
A SRBSKI DNEVNIK vasárnapi irodalmi, tud. és kulturális melléklete.

657.
Sedmica. Sadrzaj i predmetni registar. [Sast.] V. ZEREMSKI, D. LJUBIBRATlC,
M. CURClC. (Izd. Matica Srpska Rukopisno odeljenje.) Növi Sad, 1972 (1973),
Matica Srpska. 182 p. OSZK OC 50.555

Előszó (sajtótörténet, a repertóriumról.)
Datálási, számozási és lapszámozási hibák a S-ban
A kriptonímák, névjelek és álnevek feloldása
Anonim szövegek szerzőinek feloldása (20 cím)
T: teljes: szépirodalom, kritika, tudományok általában.
C: részletes, de a név jeleket itt nem oldja fel.
Sz: 1. Szerzői betűrend

a) a címek betűrendje
Az anonimák az „anonim" címszó alatt a címek betűrendjében; a név-
jelek és kriptonimák az ABC előtt.

I: 1. Tárgymutató (perszonáliával, íöldrajzi nevekkel)
Az eredeti évf. és lapszámra hivatkozó, analitikus index.

2. Címmutató
Az ismertetett folyóiratok és könyvek címei — nevekkel. Pl. Délibáb, Hölgy-
futár, Közlöny, Magyar Néplap stb. Cirill és latin címek egységes betűrend-
ben.

A magyar személyneveket mindkét index átírja cirill betűre.
Számos magyar vonatkozást tartalmazó értékes analitikus repertórium és index.

SERBSKE LETOPISI (Budim, 1825—1872.)
Közben számos címváltozat.
Német nyelvű főcím (1826): SERBISCHE MONATSCHRIFT; SERBISCHE
JAHRBUCH
Utóbb: LETOPIS MATICE SRPSKE (Növi Sad—Újvidék 1873—)

658.
Soderzanije Serbske Letopisi. Ot god 1825—1828. [Sast. G. MAGARAÖEVIC.]
= Serbske Letopisi, god. 4. 1828. Kn. 15. pp. 135—152. OSZK H 23.284

Rövid történeti bevezető.
T: a szerb történeti, irodalmi és szlavisztikai folyóirat teljes, a híreket, nekrológo-

kat is tartalmazó repertóriuma.
C: rövidített: szerző (keresztnév kezdőbetűje + vezetéknév), cím, szám, kezdőlap.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (I—XXVI. fejezet)

ABC stb. alfejezetek,
1, 2 stb. arab számos további alosztások
a) elemi rendezőelv; időrendi és logikai (vegyesen)

M: nincs.
Ismereteink szerint ez az első (több évet átfogó) hazai nemzetiségi nyelvű repertó-
rium. Összeállítója a lap korabeli szerkesztője a 660. sz. alatt leírt repertórium be-
vezetője szerint.
A folyóiratban megjelent folytatásai:

16—82. köt. 1829—1850. = 82. köt. 1850 és külön is (1851)
1—184. köt. 1825—1895. = 185. köt. 1896.

Mindezeket ma már fölöslegessé teszik a következő önálló repertóriumok:
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659.
Szerb történelmi repertórium. Az MTA Történelmi Bizottsága megbízásából
írja MARGALITS Ede. 1. [egyetlen] köt. Kiad. az MTA. Bp. 1918, Obláth ny.
Zombor. LIX, 930 p.

Előszó: a horvát és szerb történelmi repertóriumról, a magyarországi szerbekről.
Tartalomjegyzék
A földolgozott 961 tétel főbb adatainak lapszámra utaló leírása. :
T: szelektív: a magyarországi szerbség történelmi és irodalmi munkássága 1825-től

1914-ig a SL 298 kötetének 961 tanulmánya tükrében. Az 1. tételben — az SL
eredeti előszavához kapcsoltan — írja le a folyóirat címváltozatait, szerkesztőit.

C: részletes, de csak magyar nyelven, gyakran szerző nélkül.
A: váltakozva indikatív annotáció és regestaszerű részletes kivonat.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Név- és tárgymutató

Földrajzi nevekkel, lapszámra hivatkozással.
A szerzőnek a Horvát történelmi repertórium (1—2. Bp. 1900—1902) c. munkáját ki-
egészítő, annál is tartalmasabban annotált és kivonatolt, értékes repertóriuma.

660.
Sadrzaj Letopisa Matice Srpske 1825—1950. [Sast.] M. MALETIN, Sv. MARlC,
D. VRTUNSKI. 1—2. deo. Növi Sad, Matica Srpska.

1. deo. Sadrzaj po piscima. 1968. XLIX, 498 p. 2 t.
2. deo. Sadrzaj po strukama. 1976. 287 p.

OSZK 42.794/1—2.

Bevezetés (az előzményekről és e repertóriumról, igen alaposan)
T: teljes, a tételek számozatlanok. • ;
C+A: részletes, címkiegészítő tárgyi-műfaji megjegyzésekkel [ ]-ben.
SZ: 1. Szerzői betűrendes rész

A) írók: I. Délszláv, II. Szlovén, III. Egyéb népek
1. szerzős címek, 2. álnevesek, 3. anonimek.

B) Munkatársak
További tagolása az A)-hoz hasonló.
a) időrend

2. Szakrendi rész (ETO)
a) betűrend

Kronológiai függelék mindkét kötet végén (sajtóbibliográfiai-történeti ada-
tokkal)

Az időközben hazaiból külföldivé vált hungarika (személyi, tartalmi) folyóirat leg-
teljesebb repertóriuma. Folytatásai már a teljes mértékben jugoszláviai folyóirat tar-
talmáról adnak számot (nem kevés magyar vonatkozással): az 1951—1960-as (1977)
és az 1961—1970-es évtizedekről (1984.) Mindkettőt S. Trecakov állította össze és a
Matica Srpska adta ki.

SOMOGY
— > SOMOGYI ÍRÁS

SOMOGYI HÍREK
—•>. SOMOGYVÁRMEGYE
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SOMOGYI HONISMERETI HÍRADÖ (Kaposvár, 1970—)
Szünetelt: 1977.
661.
A Somogyi Honismereti Híradó repertóriuma. 1970—1982. Összeáll, és szerk.
SÍPOS Csaba. = Somogyi Honismereti Híradó, 1983. Különszám. 59 p. Soksz.
Bevezetés (a folyóirat és repertóriuma)
T: teljes (hírek is): 422 tétel. Helytörténet, honismeret — Somogy megye.
C: részletes.
A: szükség szerint 1 mondatos
SZ: 1. Tematikus-rovatos (9 téma, rovat)

a) időrend
— betűrend (egy számon belül)

M: 1. Névmutató (szerzők — tételszám aláhúzással, perszonália)
2. Földrajzi m.

Igényes, a folyóirathoz illően szerkesztett repertórium.
SOMOGYI ÍRÁS (Kaposvár, 1960—1963.)
Folytatás: SOMOGYI SZEMLE (1965—1968), SOMOGY (1970—)
662.
Irodalmi periodikák Somogyban. 1960—1980. Somogyi írás, Somogyi Szemle,
Somogy című folyóiratok repertóriuma. (Összeáll. PELLÉRDI Gyula. [Kiad. a
Kaposvár, Megyei Könyvtár.] Kaposvár, 1983. 208 p. Soksz.

/Somogyi bibliográfiák 10./
Szíjártó István: Irodalmi periodikák Somogyban. (1959—1979.)
Bevezetés (a repertóriumról)
T: teljes, recenziók, illusztrációk, képek is: 2886 tétel. Tárgykörök: irodalom,

helytörténet, közoktatás, közművelődés, képzőművészetek, színház, zene.
C+A: részletes, szükség szerint címkiegészítésekkel [ ]-ben, névjelfeloldásokkal.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (15 fejezet)

a) a feldolgozott kiadványok időrendje
— megjelenési időrend (a lapokon belül)

M: 1. Név- és tárgymutató (szerzők + perszonália megkülönböztetve)
2. Intézménymutató
3. Helynévmutató

a) Somogyról — Somogyiakról
b) Külföldiek (szerzők), de csak a népnév felsorolásával (angol — ukrán)

Tartalomjegyzék
A mutatók túlzott szétaprózottságától eltekintve jól szerkesztett, igényes munka.
SOMOGYI-KÖNYVTARI HÍRADÖ (Szeged, 1962—)
Címvált.: HÁLÓZATI HÍRADÖ (1962)
Utóbb: SOMOGYI-KÖNYVTÁRI MŰHELY (1973—)

SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY (1985—)

663.
Híradónk mutatója 1962—1971. (Összeáll. GYURIS György.) = Somogyi-könyv-
tári Híradó, 1971. 4. sz. 297—306. p.
(Sajtóbibliográfiai leírás az 1—10. évfolyamról.)
A mutatóhoz
T: teljes (?)
I: valóban csak mutató (index): egyesített betűrendes név- és tárgymutató a folyó-

irat évszámára (utolsó két jegy), számára (1962—63) és kezdőlapszámára hivat-
kozással. Sok szerzői jegyet, álnevet old fel, a valódi névre utal. A személyről
szóló irodalmat (perszonália) az oldalszám aláhúzásával különíti el.
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SOMOGYI NAPLÓ + SOMOGYI NÉPLAP
—•>: SOMOGYVÁRMEGYE . . .

664.
Főbb szegedi érdekű írások a Somogyi-könyvtári Műhely régi számaiban. Vá-
logatott repertórium 1963—1984. = Szegedi Könyvtári Műhely, 1986. 1—2. sz.
125—128. p.

Bevezetés nélküli anonim (szerkesztőségi) összeállítás.
T: szelektív: helytörténet — Szeged.
C: rövidített.
SZ:1. Tematikus-műfaji (12 fejezet)

a) logikai, ül. biográfiai (Szegedi arcok)

SOMOGYI ORVOSNAPOK (1—9. köt. Kaposvár, 1960—1968.)
Utóbb (1969—): SOMOGYI ORVOSI SZEMLE

665.
A Somogyi Orvosnapok 1—9. kötetében megjelent munkák jegyzéke. Összeáll.
FRANKL József. = Somogyi Orvosi Szemle, 11. Kaposvár, 1970. 74—78. p.

A Bibliográfia rovatban.
T: teljes (86 számozott tétel).
C: rövid (lapszám nincs).
SZ: 1. Szoros időrendi (kötetről-kötetre, cikkről-cikkre haladó).
M: 1. Szerzői névmutató (tételszámra hivatkozással).
Alacsony színvonalú repertórium.

SOMOGYI SZEMLE
— > SOMOGYI ÍRÁS

SOMOGYORSZAG
— > SOMOGYVÁRMEGYE

SOMOGYVÁRMEGYE (Kaposvár, 1945—1948.)
Utóbb: SOMOGYI HlREK (1948—1949); SOMOGYI NAPLÓ (1949—1951);
SOMOGYI NÉPLAP (1951—). Közben (1956. XI; — 1957. VI.): SOMOGYOR-
SZAG Szünetelt: 1956. X, 30. — 1956. XI. 5.

666.
Könyvismertetések, könyvbírálatok és a könyvekre vonatkozó információk a
Somogyi Néplapban. 1945—1965. Szakdolgozat. (Összeáll.) HIVATAL Nándorné
LANTOS Zsófia. Szombathely, 1976, Tanárképző Főiskola. 125 lev. Gépirat.

KMK D 1748
Bevezető
T: szelektív, 943 tétel a politikai napilapból.
C: részletes, a lapok számát is közli.
A: szükség szerint, általában az ism. könyvek címei.
SZ: 1. Időrendi (évenként, számonként)

a) Könyvismertetések
b) egyéb „könyvek" cikkek (könyvhetek, kiállítások stb.)

M: 1. Név- [cím-] és tárgymutató
A perszonáliák kivetítése hiányzik. A recenzensek neve verzállal szedett. Az
ismertetett könyv címét is közli a szerző neve mellett. A tárgyi fogalmak kö-
zé földrajzi neveket is felvesz.
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667.
A „Somogyvármegye" repertóriuma. 1945—1948. Összeáll. SÍPOS Csaba. Kiad.
a Kaposvár, Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár. Kaposvár, 1984 [1985.] 534 p.
illusztr.

/Somogyi bibliográfiák 11./

Bevezetés
T: szelektív, országos jelentőségű cikkek és szépirodalom nélkül; de hírek is. 5515

tétel. Helytörténet — Somogy megye.
C: részletes, sőt túl részletező: a lap címének és évfolyamának közlése fölöslegesnek

tűnik.
A: szükség szerint 1—2 szavas címkiegészítés vagy 1 mondat.
SZ: 1. Tematikus (4 fő fejezet, alfejezetekkel)

a) időrend
Rövidítések jegyzéke (a SZ: és M: közé iktatva!)
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália elválasztva)

2. Földrajzi mutató (Kaposvár kivételével)
3. Intézmények, egyesületek mutatója

(Az utóbbi két mutató részben fedi, ismétli egymást.)
Tartalom
Az igényes leírású, annotálású repertórium válogatása erőteljesebb is lehetett volna.
A hagyományos címleíró módszert választja a hír-jellegű közlemények leírásában is
— az eseménynaptárszerű feldolgozás helyett.

A SOPRONI M[AGYAR] KIR[ÁLYI] BANYAMÉRNÖKI ÉS ERDŐMÉRNÖKI
FŐISKOLA BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI
(Sopron, 1—5. köt. 1929—1933.)
Utóbb: MAGYAR KIRÁLYI JÓZSEF NÁDOR MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTU-

DOMÁNYI EGYETEM. BÁNYA-, KOHÖ- ÉS ERDŐMÉRNÖKI KAR,
SOPRON. A BÁNYA- ÉS KOHÓMÉRNÖKI OSZTÁLY KÖZLEMÉ-
NYEI. (Sopron, 6—16. köt. 1934—1944/1947.)

Utóbb: MŰSZAKI EGYETEM. BÁNYA-, KOHÓ- ÉS ERDŐMÉRNÖKI KAR,
SOPRON. A BANYA- ÉS KOHÓMÉRNÖKI OSZTÁLY KÖZLEMÉ-
NYEI. (Sopron, 17. köt. 1948—1949.)

Utóbb: SOPRONI MŰSZAKI EGYETEMI KAROK. BANYAMÉRNÖKI ÉS
FÖLDMÉRŐMÉRNÖKI KAROK KÖZLEMÉNYEI. (Sopron, 18—19. köt.
1QKK 1956 }

Utóbb: NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM, SOPRON. BÁNYAMÉRNÖKIÉS
FÖLDMÉRŐMÉRNÖKI KAROK KÖZLEMÉNYEI. (Sopron, 20. köt.
1959.)

Valamennyi kötet német címmel is. .

668.
A Bányászati és Kohászati Közlemények 1—10. köteteinek tartalomjegyzéke.
(1929—1938.) = A Bánya- és Kohómérnöki Osztály Közleményei. Sopron, 1938.
10. köt. 3. rész. Mell. 1—24. p.

A cím és a fejezetcímek német, francia és angol nyelven is.

Előszó nincs.
T: bányászat, kohászat; teljes (?)
C: rövidített:

1. r.
2. r.
3. r.

tudományos rang, keresztnév röv., vezetéknév, cím, kezdőlap,
rang, névrövidítés, kötet, kezdőlap (rovatos szerk.)
névrövidítés, rang, cím, kötet, kezdőlap.
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SZ: 1. Tartalomjegyzék kötetenként (1—10: 1929—1938.)
a) a köteten belül is a lapszámok sorrendjében

2. Tartalomjegyzék tudományszakok szerint (9 fejezet)
a) kötetenkénti (részenkénti) szoros időrendben

3. Tartalomjegyzék szerzők szerint
a) egy szerző művei időrendben

669.
Inhaltverzeichnis der Bande — Index of volumes — Szoderzsanie tomov 11—
20. [1939—1959.] + Sachverzeichnis — Register — Predmetnüj pokozateF. =
Nehézipari Műszaki Egyetem, Sopron. Bányamérnöki és Földmérőmérnöki Ka-
rok Közleményei. Sopron, 20. köt. 1959. mell. 1—11. p.

Német, angol és orosz nyelvű repertórium.

Előszó nincs.
T: teljes (?)
C: rövidített, rovatos rendszerű: szerző vezetékneve + a keresztnév kezdőbetűje,

kötet, kezdőlap. A címleírások túlnyomó része német és angol nyelvű.
SZ:1. Szerzői betűrendes rész

a) időrend
2. Szakrendi rész (12 szakcsoport)

a) szerzői betűrend
— időrend

SOPRONI MŰSZAKI EGYETEMI KAROK. BÁNYAMÉRNÖKI ÉS FÖLDMÉ-
RÖMÉRNÖKI KAROK KÖZLEMÉNYEI
— > A SOPRONI MAGYAR KIRÁLYI BÁNYAMÉRNÖKI ÉS ERDŐMÉRNÖ-

KI FŐISKOLA BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI OSZTÁLYÁNAK KÖZ-
LEMÉNYEI

SOPRONI SZEMLE (Sopron, 1937—1944, 1955—)

670.
A Soproni Szemle első tíz évfolyamának (1937—1944, 1955—1956) cikkei és
szerzői. = Soproni Szemle, 1957. 3—4. sz. 335—352. p.

Anonim munka.
(Rövid előszó)
A tárgycsoportok jegyzéke
T: teljes, helytörténet — Sopron.
C: részletes (ám a névjeleket nem oldja fel), teljes lapszámra hivatkozó, az illuszt-

ráltságot *-gal jelzi a lap után.
SZ: 1. Tematikus-műfaji rovatok szerinti (24 fejezet elég vegyes sorrendben)

a) szerzői betűrend (kivéve az Életrajzok és Könyvismertetések fejezetet)
M: 1. Névmutató (szerzői), csak az I—XXIV. szakcsoportszámra utal.
Függelék: Nem szorosan a cikkekhez tartozó képanyag

a) időrendben

SPERANTA (Arad, 1896—1872.)

671.
Speranía. (1869—1872.) Index de revista. [Elab.]: B. FARKAS, E. GLÜCK.
Arad, 1970, Biblioteca Municipala. Í8 lev. Soksz.

/Biblioteca Municipala Arad [10.]/ . .: OSZK H 1.255
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Bevezetés
Tartalomjegyzék
T: teljes, 270 t. Kultúra, irodalom, nyelvészet, történelem.
C: jegyzetapparátusra hasonlító leírások: az első tétel azonos adatait nem ismétli

meg (idem, ibidem szavakkal utal a fentebb leírt azonos adatokra). Az évet csak
egyszer írja le egy oldalon.

SZ: 1. Tematikus-műfaji (= 8 fejezet alfejezetekkel)
a) időrend

M: nincs.
A gyenge stencilsokszorosítású, igénytelen munka mindössze 100 példányban jelent
meg.

SPORT ÉS TESTNEVELÉS (Bp. 1949—1956.)

672.
A „Sport és Testnevelés" c. lap története. (1949—1956.) Szakdolgozat. Össze-
áll. ROCHY Zoltán. Bp. 1980, ELTE Könyvtártudományi Tanszék. 133 lev.
Gépirat.

Indexek: 77—133. p. KMK D 3892

A repertórium helyett két egymást kiegészítő indexet adott az összeállító:
I: 1. Szerzői mévmutató

a) időrend
Adatai: év, szám, kezdő oldal.

2. Tárgymutató
a) időrend

Külföldi lapokból átvett cikkek statisztikája

STARINE
— > [HORVÁT TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK „1850/1899"]

STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ [II.] (Bp. 1951—1956.)
Utóbb: MEGYEI ÉS VÁROSI STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ (1957—1967)

TERÜLETI STATISZTIKA (1968—)

673.
A Statisztikai Értesítő szakosított tartalomjegyzéke és névmutatója. 1—6. évf.
(1951. jún. — 1956. szept.) Összeáll. HEINZ Ervin. Bp. 1958. 53 p. Soksz.

(Előszó: szerkesztési-leírási kérdések)
T: teljes, könyvismertetések, hírek is.
C: rövidített, rovatos szerkezetű: cím, szerző (!) + év, szám.
SZ:1. Tematikus-műfaji (statisztikai ágazatok és munkanemek)

a) időrend
2. Névmutató (évre és számra hivatkozó szerzői betűrendes rész)

Tartalomjegyzék híján még a tematikus tájékozódás is nehéz a sok apró fejezetre
bontott anyagban.
Alacsony színvonalú repertórium mind a szerkesztést-leírást, mind a kivitelezést
(sokszorosítást) illetően.

STATISZTIKAI ÉS NEMZETGAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK
— > STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK
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STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK (Pest, 1861—1864.)
Utóbb: STATISZTIKAI ÉS NEMZETGAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

(1865—1871.)
Folyt.: NEMZETGAZDASÁGI SZEMLE (Bp. 1874, 1877—1892.)

674.
A Statisztikai Közlemények, a Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények
és a Nemzetgazdasági Szemle repertóriuma. 1861—1892. Összeáll. HERNÁDI
László Mihály. Bp. 1981, KSH Könyvtára és Dokumentációs szolgálata. 386 p.
Soksz.

Bevezetés: a folyóiratokról és a repertóriumról (az első hazai számítógépes reper-
tórium, ill. KWOC-index, amely a KSH IBM 370-es számítógépén készült).
T: szelektív, a könyvszemle rovatok nélkül.
C: (1. r.) részletes: szerző, cím, év, szám, lap. (E)*

* = ha vegyes rovatba tartozott (E) betűjelet alkalmaz. (?)
Betűhív bibliográfiai leírásra, hivatkozásra nem alkalmas, mert hiányzik
néhány ékezetes betű, diakritikus jel.

SZ:1. Szerzői betűrendes r.
a) időrend

2. KWOC-index
Szövegkörnyezetből kiemelt kulcsszó alatt teljes címleírás, de már a szerzői
név nélkül,
a) időrend

Ld. még: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE

STATISZTIKAI SZEMLE
— > MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE

STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ
— > KISEBBSÉGI STUD.

SZABAD FÖLD (Bp. 1945—)

675.
A Szabad Föld című hetilap 1966-os évfolyama kulturális cikkeinek elemzése.
(Szakdolgozat.) Összeáll. ESZTERHÁS Ferencné. Debrecen, 1968, Tanítóképző
Intézet. 45 lev. Gépirat. DTK 1385/szd

A repertórium a hetilap éves kulturális munkájának szöveges elemzése-értékelése
függelékeként szerepel. (23—45. lev.)
Tartalom
Bevezető: a gyűjtés köréről, módjáról, a cikkek lapbeli elhelyezkedéséről.
T: teljes, a „kulturális" jelzőt tágan értelmezi. Szépirodalom is. Összesen 283 szá-

mozott tétel, benne a híranyag cím szerinti felsorolásával.
C: részletes, névkiegészítéssel. Adatai: szerző, cím, évf., év, szám, lapszám. Tétel-

számozása kettős: a baloldalon alfejezetenként újrakezdődő, a jobb oldalon fo-
lyamatos.

A: általában egymondatos indikatív vagy informatív jellegű.
SZ: 1. Tematikus. A szöveges feldolgozáshoz igazodó 5 fő fejezet,

a) további tematikus-műfaji (szépirodalom!) alosztással
— szerzői betűrend.
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M: 1. Szerzői betűrendes (100 szerző neve után zárójelben csak cikkeik számát köz-
li, tehát valójában nem mutató.)

Földrajzi mutató is kellett volna.
A repertórium szerkezete (fejezetelése) nehezen áttekinthető. A munka legfőbb ér-
deme a közművelődési szempontú értékelő feldolgozás.

SZABAD IFJÚSÁG
— > [SZEGEDI NAPI- ÉS HETILAPOK „1944/1945"]

SZABAD POLGÁR (Győr, 1872—1875.)

676.
A győri Szabad Polgár története és repertóriuma. 1872—1875. Szakdolgozat,
(összeáll.) TÓTHNÉ VOLENA KOCZOR Judit. Bp. 1975, ELTE Könyvtártudo-
mányi Tanszék. 88 lev. 6 mell.

Bibliogr. 30. lev.
Repertórium 31—88. lev. KMK D 3627

A SzP könyvészeti adatai
Repertórium (Bevezetés)
T: a politikai, közgazdasági és kereskedelmi hetilap szelektív repertóriuma (hírek,

hirdetések, levelezések egy része nélkül): 1226 tétel.
C: részletes, névjelfeloldással, műfaji megjelöléssel [ ]-ben. A folytatásos cikkek

leírása az 1. tétel alatt.
SZ:1. Időrendi

Hagyományos elrendezésben, az év, hó, nap nincs előre vetítve.
M: 1. Névmutató (szerző + perszonália vegyesen)

Igen hiányos.
A repertórium módszertanilag gyenge, nem azt adja, amit a bevezetésben ígér.

SZABAD SAJTÓ

— > FÜGGETLEN SZEMLE

SZABADON (Bp. 1931—1932.)

677.
Szabadon. 1931—1932. [Repertórium.] Összeáll. KÁLMÁN Lászlóné. Bp. [1975.]
13 lev. Gépirat.

PIK K.k. 0385
Szabadon (Sajtóbibliográfia és történet + irodalom.)
T: a baloldali egyetemi diákmozgalmi lap teljes repertóriuma: 3 szám 53 tétele.

Szépirodalom, irodalomtudomány, művészetek, politika.
C: részletes, álnévfeloldással.
A: a C. után zárójelben — egymondatos.
SZ:1. Tematikus-műfaji (11 fejezet)

a) betűrend
M: 1. Nevek azonosítása, dinevek feloldása

2. Névmutató (szerzők + perszonália)
3. Tárgymutató (hiányos!)
4. Földrajzi mutató (országok, városok — hiányos!)
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SZABADSÁG (Bp. 1932—1944.)
Előzmény (1928—1932): ELŐŐRS

678.
A Szabadság c. hetilap repertóriuma és értékelése az 1932—1935 közötti idő-
szakban. Szakdolgozat. (Összeáll.) DOMONKOS Gabriella. 1—3. köt. Bp. 1981,
ELTE Könyvtártudományi Tanszék. 35, 229 lev. Gépirat.

KMK D 4052/1—3

A Szabadság értékelése az 1932—1935 közötti időszakban (1—35. p.)
Útmutató a repertórium használatához + Rövidítésjegyzék
T: a Bajcsy-Zsilinszky alapította Nemzeti Radikális Párt politikai és kulturális

hetilapjának szelektív repertóriuma. Szerzős cikkek, fontos anonim cikkek,
hírek (válogatva) kül- és belpolitika, szépirodalom. 3939 tétel.

C-|-A: részletes, álnévfeloldással, de sok feloldatlan névjellel. Szükség szerint záró-
jeles annotációk (egy-két szó, műfaj.)

SZ: 1. Időrendi (táblázatos rendszerben: oldal, tétel, szerző: cím; a rovatokat is
jelzi)

M: 1. Helységnévmutató (falvak, városok, külföldi országok)
2. Személynévmutató (szerzők és perszonália elválasztva) az utóbbiak közül

a C-ban nem jelzettek is!)
3. Tárgymutató
4. Intézménymutató
5. Folyóirathivatkozások mutatója
A mutatók igen gazdagok, analitikusak: a C+A-ban nem közölt információ-
elemeket is felveszik!

A tételek száma a külpolitikai vonatkozások nagyobb szelektálásával és a hírek ese-
ménynaptári feldolgozásával kevesebb lehetett volna. Ezzel együtt igen értékes re-
pertórium.

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI KÖNYVTÁRI HlRADÓ (Nyíregyháza, 1974—)

679.
összevont tartalommutató a Szabolcs-Szatmár Megyei Könyvtári Híradó 1974—
1979-ben megjelent számairól. Összeáll. GUBICZ Pálné, LÁSZLŐ Gézáné. =
Szabolcs-Szatmár Megyei Könyvtári Híradó, 1980. 1. sz. 81—95. p.

Bevezetés nincs.
T: teljes (recenziók, hírek, illusztrációk is): 221 tétel.
C: részletes, névjelfeloldással.
SZ: 1. Tematikus-műfaji-rovatonkénti

a) betűrend (a Hírek kivételével)
M: 1. Névmutató

A szerzők, perszonália és az illusztrációk tételszámai tipográfiailag elkülö-
nülnek.

A lap 1974—1979 közt megjelent számai
(Sajtóbibliográfiai leírás a szerkezet és M között!)

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI NEVELŐ (Nyíregyháza, 1962—)

680.
A Szabolcs-Szatmár Megyei Nevelő. 1—2. r. [Összeáll.] MARGŐCSY József,
Cs. MARGÓCSY Klára. = Pedagógiai Műhely,

1. r.: 6. 1980. dec. 81—90. p.
2. r.: 7. 1981. 1. 99—100. p.
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T: a megyei pedagógiai szaklap története és repertóriuma.
C: részletes: szerző, cím (műfaj), évf. sz. lap.
SZ:1. Betűrendes

Folyamatos szövegbe ágyazott számozatlan tételek.
1. r.: A—R; 2. r.: S—Z-ig.

A folyóirat sajtóbibliográfiai adatai (2. r.) . . .

SZABOLCS-SZATMÁRI SZEMLE (Nyíregyháza, 1956—1965. Üj f. 1966—)
Szünetelt: 1957—1963 között.

681.
A Szabolcs-Szatmári Szemle annotált repertóriuma. 1956—1970. (Szakdolgozat.)
Összeáll. NAGY László. Debrecen, 1972, Tanítóképző Intézet. 139 lev. Gépirat.

DTK 1548/szd.

Előszó
Bevezetés (A folyóirat története.)
Ütmutató a repertórium használatához
T: teljes (képek, illusztrációk, hírek is), 633 számozott tétel, a gazdasági, társadalmi,

kulturális folyóiratból.
C: részletes, névjel- és álnévfeloldására törekvő.
A: a cikkek többségéről (272 tétel) indikatív annotáció.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (I—XIII. fejezet, további arab számos és betűjeles alfeje-

zetekkel; az utolsó kettő: könyvismertetések és illusztrációk)
a) szerzői betűrend (a könyvismertetések az ismertetett szerzők alatt)

— időrend (a Versek és Illusztrációk fejezetben ez a 2. rendezőelv)
M: 1. Névmutató (Szerzők és tárgyalt személyek analitikus mutatója, a szerzők té-

telszámát aláhúzással jelöli.)
2. Helynévmutató (hiányos)

Tartalomjegyzék

682.
A Szabolcs-Szatmári Szemle 1956—1975. évfolyamainak repertóriuma. Szak-
dolgozat. Összeáll. TÖMÖSKÖZY Erzsébet. Bp. 1976, OSZK KMK Szaktanfo-
lyam. 225 lev. Gépirat. KMK D 1545

Tartalomjegyzék
Eligazító
A Szabolcs-Szatmári Szemléről (sajtóbibliográfiai leírással)
T: a Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács gazdasági, társadalmi és kulturális folyóira-

tának teljes (a recenziókat, illusztrációkat, mellékleteket is tartalmazó) reper-
tóriuma.

C: rövidített: szerző, cím [címkiegészítés] = év/szám, kezdő oldal. Fejezetenként
újrakezdődő tételszámokkal.

SZ:1. Tematikus-műfaji-rovatonkénti (I—XIII. fejezet)
a) betűrendes

M: 1. Szerzői és címmutató (!)
2. Név- és tárgymutató (perszonália + földrajzi nevek is) .

Irodalomjegyzék
Leírási, szerkezeti-mutatózási szempontból nem szerencsés megoldásokat választott
az egyébként gondosan szerkesztett repertórium.

683.
A Szabolcs-Szatmári Szemle 1973—1976 repertóriuma. (Összeáll. DARÓCZI
Éva') Nyíregyháza, 1980. 63 p. (Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács soksz.)

/Szabolcs-Szatmár megyei Művelődési Központ. Honismereti módszertani fü-
zetek 5./
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Tartalom
A folyóiratról
T: teljes (illusztráció is): 315 tétel + képek
C+A: részletes, az illusztrációkat, táblázatokat, rejtett bibliográfiákat is közli, de

csak a kezdő lapszámra hivatkozik. Néha egy-egy szó vagy mondat annotáció,
amely nem válik el világosan a C-től.

SZ: 1. Tematikus-műfaji (12 számozatlan fejezet, az utolsó kettő: szépirodalom
és könyvismertetések)
a) betűrend

M: 1. Személy- és intézménynevek mutatója (szerzők nélkül!)
2. Tárgymutató
3. Földrajzi mutató

[Függ.]: Képek jegyzéke
(I:) 1. Művészeti alkotások (képzőművészeti alkotások reprodukciói; szerző, cím,

lelőhelyadatok)
2. Egyéb képek (a címleírásban darabszám szerint jelzett fényképek indexe-

lő leírása)
Szerkesztésmetodikai szempontból nem sikerült munka. Az elemi betűrend ellenére
a szerzői névmutató hiányzik.
Korábbi változata szakdolgozat volt (Debrecen, 1979).

SZABOLCSI SZEMLE (Nyíregyháza, 1934—1943.)

684.
A Szabolcsi Szemle repertóriuma. [1934—1943.] Szakdolgozat. Összeáll. DEME
Dóra. Debrecen, 1976, Tanítóképző Főiskola. 102 lev. illusztr. Gépirat.

DTK 2939/szd.

Bevezető
Ismertetés (Nyíregyháza 1930-as évekbeli gazdasági és kulturális helyzete. A Besse-
nyei Kör története.)
A Szabolcsi Szemle (története, programja)
T: a Bessenyei Kör tudományos, kulturális és irodalmi folyóiratának teljes reper-

tóriuma (a rövid hírek és hirdetések kivételével): 662 tétel.
C: részletes, a lelőhelyadatok rövid közlésével: évf., év, sz. lapszámok (2. 1935. 10.

347—351.) és álnévfeloldás nélkül.
A: indikátív és informatív vegyesen.
SZ: 1. Tematikus-műfaji-rovatonkénti (5 fejezet alosztásokkal)

a) időrendi
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália)

2. Tárgy- és helynévmutató (tárgyi szempontból hiányos!)
A helyes szerkesztési, leírási elveket a gyakorlatban nem mindig pontosan és helye-
sen alkalmazza. (Sok a pontatlan műfajmeghatározás, besorolás. Utalókat pedig nem
alkalmaz.)

SZABOLCSI TANITÖ (Nyíregyháza, 1922—1944.)

685.
Szabolcsi Tanító. (1922—1944.) Repertórium. Szakdolgozat. Összeáll. VÁNC.SI-
SIN Ilona. Nyíregyháza, 1980, Tanárképző Főiskola. 201 lev. illusztr. Gépirat.

NyTK Szd. 109

Tartalom
Módszertani bevezető
Bevezetés (a lapról)
T.: a pedagógiai, elemi oktatási egyesületi lap szelektív repertóriuma. Hiányzó mű-

fajok, rovatok: hírek, hivatalos közlemények, szerkesztői üzenetek, pályázatok,
hirdetések, könyvismertetésekből a szépirodalom és a tankönyvek. 996 tétel.
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C: részletes, de a recenzens nevét nem közli a könyvismertetésekben.
A: néhol egymondatos, kissé bőbeszédű (igei állítmányok, a „szerző" ismétlése).
SZ:1. Tematikus-műfaji-rovatonkénti (6 fő fejezet)

a) időrend
M:. 1. Névmutató (szerző, perszonália)

2. Helynévmutató
3. Tárgymutató (intézmények, egyesületek is)

További alosztásokkal és bőséges utalórendszerrel.
Rövidítések jegyzéke
irodalom
A szerkesztésmetodikai szempontból jó repertórium technikai szerkesztése fantáziát-
lan, gyenge. (Az egyhasábos, egységesen 2-es sortávolsággal írt C+A összemosódik.
Egy tárgyi és időbeli élőfej is hiányzik az eligazodáshoz.)

SZAKSZERVEZETI HÍRADÓ
— > OSZK HÍRADÓ

A SZÁNTÓ KOVÁCS MÚZEUM ÉVKÖNYVE (1—4. köt. 1959—1963/64. Oros-
háza, 1959—1965.)

Az orosházi Szántó Kovács Múzeum évkönyvének annotált repertóriuma. Szak-
dolgozat, Összeáll. BÚZA Katalin. Debrecen, 1977, Tanítóképző Főiskola. 101
lev. Gépirat. KMK D 1681

Bevezetés (az évkönyv és repertóriuma)
Rövidítések
T: teljes, 61 t. Helytörténet, néprajz — Orosháza.
C: részletes, az illusztrációkat, idegen nyelvű rezüméket is jelzi.
A: bőséges 1—5 mondatos (néha bőbeszédű is)
SZ:1. Időrendi
M: 1. Tárgymutató (nem elég árnyalt, mechanikus)

2. Névmutató (szerzők, perszonália)
3. Földrajzi nevek mutatója
A két utóbbi mutató analitikus, a C+A-ban nem közölt információelemeket is
mutatózza.

A szükséges javítások elvégzése után publikálásra javasolták.

[SZÁZ SZÁZALÉK] 100 % (Bp. 1927—1930.)

687.
A 100 % repertóriuma. Összeáll. BOTKA Ferenc. = TAMÁS Aladár: A 100%.
A KMP legális folyóirata. 1927—1930. Bp. 1964. 455—515. p. 6 t.

Előszó (a repertórium szerkezetéről; a folyóirat évfolyamainak és számainak krono-
logikus táblázata).
T: A KMP legális irodalmi, művészeti és politikai folyóiratának teljes repertóriuma.
C: részletes, névjel- és álnévfeloldással, műfaj jelöléssel.
A: rövid, címkiegészítő [ ]-ben.
SZ: 1. Tematikus-műfaji, két fő részben:

I. r.:
I. Magyar irodalom: A) Általános r.

B) Egyes szerzők
II. Külföldi irodalmak (a nemzetek betűrendjében, gyakran a fenti A)+B)

bontásban).
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2. r.:
I—VII. szaktudományi (nem irodalmi) fejezet további földrajzi vagy tema-

tikus bontásban.
a) általában betűrendes elemi elrendezéssel

M: 1. A kötet közös névmutatója (szerzők, személyek — életrajzi adatokkal) a re-
pertórium lapszámára is utal.

SZÁZADOK (Pest, Bp. 1867—)

688.
A Magyar Történelmi Társulat kiadványainak czím- és tartalomjegyzéke.
1867—1884. [Közread, a] Magyar Történelmi Társulat. Bp. 1885, Athenaeum
ny. 71 p. OSZK 255.403

A Magyar Történelmi Társulat kiadványai (I. Folyóiratok 1—3., II. Önállóak 1—12.
sz.)
A „Századok" tárgy- és névmutatója. Összeáll. SZÁDECZKY Lajos.
T: teljes (?): 1867—1884.
C: rövidített. 1. r.: (tárgyidő), cím, szerző, év, kezdőlap
SZ: 1. (I.) Tárgyak szerinti időrendben (tárgyidőrend)

2. Vidéki kirándulások (időrendben, év + lap)
I: 1. (II.) Írók szerint

Név, év, kezdő oldal.
A „Történelmi Tár" tárgy- és névmutatója. Összeáll.: BARABÁS Samu.
T: teljes (?): 1867—1878. (Magyar Történelmi Tár!)
C: rövidített, néhol szögletes zárójelben címkiegészítés a címben.
SZ: 1. (I.) Tárgyak szerinti időrendben (940—1780-ig)
I: 1. (II.) Írók szerint

Név, év, kezdő oldal.
Az első tárgyidőrendi szerkezetű repertóriumok használatát korlátozza a személyi
és földrajzi index hiánya.
Ritka előfordulású, a bibliográfiai szakirodalom által is alig számontartott kiadvány.
Lakatos Éva irodalmi sajtóbibliográfiája (97) hívta fel rá a figyelmet.

689.
Repertórium a Századok 1867—1890. folyamaihoz. Szerk. PETRIK Géza. Bp.
1890, Dobrowsky, Rudnyánszky ny. 144 p.

Bevezetés, előszó nincs.
T: teljes, a könyvismertetések is.
C: rövidített, a betűjeleket nem oldja fel, év + kezdő oldalszámra hivatkozással.
A: szükség szerint: földrajzi nevek és (a forráspublikációk leírása után) a közölt

források felsorolása.
SZ:1. [Szerzői betűrend]

a) időrend
I: 1. Tárgymutató

Egyesített személyi, földrajzi és tárgyszó mutató.

690.
„Századok." [Bepertoriu in legátura cu románii 1867—1899.] (Intocm. n. t. [TO-
GAN, Nicolae].) = Transilvania 31. évf. 1900. Nr. 4. pp. 103—104. /Din litera-
tura stráina./
T: szelektív: a románokkal kapcsolatos repertórium 1867—1899.
C: rövid: szerző, cím.
SZ: 1. Időrendi (évenként)
Ebben az (al)rovatban máskor is közölt ismertetéseket a lap a Századok és más kül-
földi orgánumok cikkeiről. A fő rovatcím: Sciintá, literaturá si artá.
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691.
A Századok 1867—1868. évfolyamairól készített tárgy- és névmutató. Összeáll.
NAMÉNYI Lajos. Bp. 1903, Athenaeum ny. IV, 80 p.

Tájékoztató (a repertóriumról, a végén Nagy Gyulának és Szinnyei Józsefnek mond
köszönetet).
T: kb. 6000 tárgyszó.
C: nincs, mivel csak index. Adatai: tárgyszó, (tárgyév), kötet (I—II.), kezdőlap, (ism.

cz[ikk]) jelölésekkel.
I: 1. Szótárkatalógus rendszerű: szerzők, tárgyalt személyek, tárgyhely (megye,

város); tárgykör (tárgyév).
Bányai Elemér szerint (ld. alább) a mű kézirati jellegű próbakiadás: „Ez volt a má-
sodik próba-munka, miután az első kidolgozás több tekintetben hiányosnak mutat-
kozott." Még így is elég gyenge színvonalú index! (Éppúgy mint alábbi kibővített és
átdolgozott folytatása.)

692.
A Századok név- és tárgymutatója. 1. köt. Az 1867—1876. évi folyamok muta-
tója. NAMÉNYI Lajos kéziratának felhasználásával szerk. 'BÁNYAI Elemér.
Kiad. a Magyar Történelmi Társulat. Bp. 1908, IX, [3], 737, [1] p.

Előszó (a rep. előzményei; Naményi anyaggyűjtése és ennek kiegészítése, a feldolgo-
zás nehézségei; köszönetnyilvánítás Nagy Gyulának és Karácsonyi Jánosnak).
Rövidítés jegyzék . . .
T: teljességre törekvő, analitikus.
C: rövidített: szerző, cím, év és kezdőlapszám.
SZ: 1. Tartalomjegyzék

a) [Szerzős közlemények]
b) Név nélküli közlemények
c) Állandó rovatok,

— egy-egy szerzőn (rendszón) belül időrendben. . .
I: • 1. Név- és tárgymutató- (Szótárkatalógus rendszerben: szerzők, személyek, föld-

rajzi és személynevek bonyolult alosztásokkal (a tárgyévre, a műfajra, köz-
igazgatási hovatartozásra vonatkozó kiegészítésekkel). Á különböző formá-
ban előfordult személy- és földrajzi neveket igyekszik egységesíteni, s a mai
.(korabeli) névalakhoz .utalni. (E törekvés azonban nem járt sikerrel.)

Álnevek és írói jegyek magyarázata .
A nem szakemberek által szerkesztett munka a korabeli történészektől olyan erős
kritikát kapott sok hiánya és hibája miatt (vö.: Erdélyi Múzeum 1910. 61—70., 109—
120., 183—191., 388—396. p.), hogy a Társulat folytatásától eltekintett.

6 9 3 . • : * • • • • ' • • • • • • :

A Századok 1867—1916. évi folyamainak tartalommutatója. Összeáll. PELZ
Béla. Kiad. a Magyar Történelmi Társulat. Bp. 1917, Athenaeum ny. 195 p.

Előszó: A repertórium a Társulat 50 éves évfordulója alkalmából készült. Ez alka-
lomból elhatározták az 50 évf. egységes név- és tárgymutatójának kiadását is. E fel-
adattal szintén Pelz Bélát bízták meg, aki ezúton jelzi is a mű néhány éven belüli
elkészültét. (Ez azonban sohasem jelent meg, csak az itt leírtnak hasonló folytatása
—. 20 év múltva. Ld. alább.)
T: nem teíjes. Kimaradtak a Történelmi könyvtár, az Üj könyvek, Mit csinálnak

történetíróink, Társulati és személyi hírek és a Bibliográfiai összeállítások c.
rovatok.

C: (1—2. r.) rövidített: szerző, cím, év, kezdőlap.
SZ: 1. Szerzői betűrendes r.

a) önálló cikkek
.. . b) könyvismertetések (mindkettő betűrendben)

2. Névtelen, álnéven és jegyek alatt megjelent cikkek .
(a címek betűredjében)
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3. Nekrológok, (az elhunytak betűrendjében)
4. Az ismertetett könyvek jegyzéke (a művek szerzőinek betűredjében)

M: nincs, pedig tárgymutató kellett volna. Ennek hiánya a repertórium tájékoztató
értékét erősen csökkenti.

694.
A Századok 1917—1936. évfolyamainak tartalommutatója. Összeáll. VÁCZ Ele-
mér. Kiad. a Magyar Történelmi Társulat. Bp. 1937, Grafica ny. 11.5 p. . .

Az előbbihez hasonló szelektívitású és szerkezetű repertórium. A centenáriumra ter-
vezték a folyóirat 100 éves repertóriumának kiadását (vö. Székely György főtitkári
beszámolója a Magyar Történelmi Társulat 1966. március 25-i közgyűlésén. = Szá-
zadok, 100. évf. 1966. 626. p.), amelyik végül is — az 1867—1975-ös évekre — 1987-ben
jelent meg. (Ld. 1. sz. függelék.)

695.
Folyóiratok repertóriuma. A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek jegy-
zéke a Századokban, 1867—1973. (Összeáll.) VÉKONY László. = Létünk /Sza-
badka/, 1976. 6. sz. 45—78. p.

Bevezetés: "az ötletadó Matijevics L. Magyar Nyelvőr válogatott repertóriuma volt.
A Sz. rövid története.
T: a tárgykörön belül teljes, a könyvismertetések is.
C: racionálisan rövidített: szerző, cím: év/lap.
SZ:1. Időrendi
M.:, nincs, bár a bevezetés szerzői betűrendes mutatót ígér.

696.
A „Századok" című folyóiratban megjelent publikációk állam- és jogtörténeti
bibliográfiája. 1867—1981. (Összeáll.) ILLÉS Krisztina, POMOGYI László. [Kiad.
az] ELTE Magyar állam- és jogtörténeti tudományos diákköre. Bp. 1982, ELTE
soksz. 56 p.

/Állam- és jogtörténeti bibliográfiák 3./

Tartalom
Bevezetés
T: szelektív, kb. 900 cím.
C: részletes, de a névjeleket nem oldja fel.
SZ:1. Tematikus-műfaji (I—VII. fejezet, további alfejezetek)

a) betűrend
A fejezetek újrakezdődő sorszámozásúak.

M: nincs.

697.
A Rákóczi-szabadságharcra vonatkozó források és tanulmányok a Századok c.
folyóiratban. (1867—1981.) Összeáll. HOEVÁTH Béla. Bp. 1983, ELTE soksz.
19 p. . . . :• ...

/Állam- és jogtörténeti bibliográfiák 7./

Bevezetés
T: szelektív, 228 tétel.
G: részletes. • . • . ,:
SZ: 1. Tematikus-műfaji

I, Tanulmányok 1—6., II. Dokumentumok, III. Könyvismertetések
áj betűrend

M: nincs.
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SZÁZADUNK (Bp. 1926—1939.)
Előzmény (1900—1919): HUSZADIK SZÁZAD
Folytatás (1947—1949): HUSZADIK SZÁZAD

698.
[A] Századunk bibliográfiája. 1926—1939. Összeáll. PÓPA Györgyné. Bp. [1974]
MSZMP KB Párttörténeti Intézet. 287 lev. Gépirat.

PIK K. k. 0391

Bevezető és sajtóbibliográfiai leírás nélkül.
T: teljes (?). Társadalomtudományok, szociológia.
C: részletes, sőt túl részletező: szerző, cím (rovat), évf., szám (!), év. + teljes lap-

szám. Az álneveket és névjeleket nem oldja fel.
SZ:1. Szerzői betűrend

A végén a címrendszós művek (főleg a magyar és külföldi folyóiratszemle
ismertetései).

Nem nagy szerkesztői fantáziára valló, gyengén gépelt példány.

[SZÉCSÉNYI HETILAPOK „1907/1922"]
ÜRES ÓRÁK (1907. VI. 27. — VII. 26.), SZÉCSÉNYI HÍRLAP (1909—1916.)
IPOLY (1922. 1—26. sz.)

699.
A Szécsényi sajtó repertóriuma. (Összeáll.) PUTZ Judit. = Tanulmányok Szé-
csény múltjából, 6. köt. 1983. 31—90. p.

Tartalom
Általános bevezető: a repertóriumról és a lapok sajtóbibliográfiai leírása.
Történeti bevezető (és a lapok részletes ismertetése)
T: a politikai-gazdasági és kulturális hetilapok szelektív repertóriuma. (Csak a he-

lyi érdekű cikkek és szépirodalom.)
C: részletes, de a névjeleket nem oldja fel. Műfaj megjelölő rövidítések a C. végén

(V, N, P)
SZ: I. Külön-külön repertóriumok — folyamatos tételszámmal

1. Üres Órák (1—38. t. ebből Irodalom 37 t.)
2. Szécsényi Hírlap (39—1333. t.)

10 tematikus-műfaji fejezet
a) időrend

3. Ipoly (1334—1501. t.)
Szerkezete az előbbihez hasonló

M: \. Névmutató (szerzők és perszonália)
2. Tárgymutató

Műfaji is -f néhány földrajzi név is.
Egyénileg megoldott értékes repertórium (ok).

[SZEGEDI EGYETEMI IFJÚSÁGI LAPOK „1922/1980"]

700.
Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikk-
bibliográfiája. (Összeáll.) RÁCZ Béláné, SZABÓ Éva. Szeged, 1985. 172 p. (JATE
soksz.)

(Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothe-
caria. Tom. VIII. Fasc. 3.)
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Előszó (a lapokról és a repertóriumról)
T: 15 szegedi egyetemi lap egyenkénti, teljességre törekvő repertóriuma: 2041 tétel.

A lapok a feltárás sorrendjében: Üj Élet (1922), Délvidéki Ifjúság (1935—1936),
Magyar Diák Egység Szervezőbizottságának Körlevele (1938), Szegedi Híd (1941—
1942), Phlogiston (1941), Egyetemi Élet (1946), Egyetemi Ifjúság (1946), Egyete-
mek és Főiskola (1952), Egyetemi Lapok (1957), Szegedi TTK (1961), Bölcsész
(1968—1975, 1977—1979), Aetas (1973—1975), Impulzus (1973—1975), Jurátus
(1979—1980), Magunk (1966—1975). A Szegedi Egyetem (1953—56, 1963—) feltá-
rásáról terjedelmi okokból lemondtak. (Az Előszóban 16 lap feltárásáról írnak.)
E lapokról a Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében (1982) c. tanul-
mánykötetben olvasható elemzés, ezért csak a főbb sajtóbibliográfiai adatokat
közölték a repertóriumok előtt.

C: részletes, név jel és álnévfeloldással.
A: szükség szerint 1—1 mondat.
SZ: 1. Időrendi (a lapok megjelenésének időrendjében)
M: 1. Szerzői névmutató (az álneveket és névjeleket összegyűjti a valódi névnél is)

2. Tárgymutató (műfaji és intézménynevekkel)
Mindkét mutató kiterjed mind a 15 lapra.

Német nyelvű rezümé
A gondosan szerkesztett kiadványból hiányzik a perszonália mutató.

SZEGEDI HÍD; SZEGEDI TTK
— > [SZEGEDI EGYETEMI IFJÚSÁGI LAPOK „1922/1980"]

[SZEGEDI NAPI- ÉS HETILAPOK „1944/1945"]
SZEGEDI NÉPAKARAT (1944. X. 18 — 1944. X. 27. [28.])
MUNKA [III.] (1945. I. 1 — 1945. VI. 16.)
SZABAD IFJÚSÁG (1945. II. 11 — 1945. II. 18.)
UTUNK (1945. II. 28 — 1945. VII. 7.)

701.
A fölszabadult Szeged első újságjai. A Szegedi Népakarat, a Munka, a Szabad
Ifjúság és az Utunk repertóriuma. Összeáll. GYURIS György, RÓZSAHEGYI
János. = Somogyi-könyvtári Híradó, 1969. okt. 4. sz. 279—342. p.

Klny is.

Bevezető: rövid sajtótörténet és sajtóbibliográfia.
T: a Szegedi Népakarat (napilap) 10 száma (a kefelevonatban maradt

10. számot is feldolgozza): 1—158. tétel,
a Munka (hetilap) 22 száma: 159—435. tétel,

. a Szabad Ifjúság (hetilap) 2 száma: 436—454. tétel,
az Utunk (hetilap) 18 száma: .. 455—718. tétel.
Tartalmi teljességre törekvő.

C+A: szerző (anonimák és álnevek feloldásával), cím, lapszám (rovatcím), + (cím-
kiegészítés, annotáció)

SZ: 1. Időrendi
A lapok időrendjében és azon belül is számról-számra.

M: 1. Egyesített betűrendes mutató (mind a négy laphoz)
Szerzői, személyi, helynév, rovatcím- és tárgymutató — a perszonáliák
tételszámának aláhúzásával. A betűjeleket itt is feloldja, utal a valódi
névre.

A maga műfajában kitűnő filológiai és metodikai erényeket felmutató repertórium.
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A SZEGEDI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA ÉVKÖNYVE (Szeged, 1956—1962.)
Utóbb:
A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI —
ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE SZEGEDIENSIS (Szeged, 1963—)

702.
Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei — Acta Academiae
Pedagogicae Szegediensis. 1956—1973. Repertórium. Összeáll. NAGY Júlia. —
Acta .. . Szegediensis. A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közlemé-
nyei, 1973. 2. r. Szeged, 1973. 189—228. p.

Klny. is.

Bevezetés (magyar—német): az évkönyvről és a repertóriumról.
T: teljes (reprodukciók is!), 731 tétel.
C: általában részletes, de helyenként önkényesen lerövidített címekkel, (zárójelben

a rezümé nyelvének megfelelő idegen nyelvű címfordítással).
SZ:1. Szoros időrend (évenként, számonként) — táblázatos formában.
M: 1. Egyesített szerzői, perszonália és tárgymutató (földrajzi nevekkel együtt).

Csak a címekből kideríthető személyeket és tárgyakat tárgyszavazza, de azokat
is hiányosan. Tárgyszavai túl általánosak.

SZEGHALOM-VIDÉKI HÍRLAP (Szeghalom, 1900. IX. 16 — 1944.) :
Szünetelt: 1915(?) — 1923. X. 5.)
Előzménye (1900. I. 7 — ?): SZEGHALOM ÉS VIDÉKE
Közben (1923. X. 6 — 1926. XI. 7.): SÁRRÉTI HlRLAP

703.
A Szeghalom-vidéki Hírlap helyismereti repertóriuma. (1900—1914.) Szakdol-
gozat. Összeáll. VALÁNSZKINÉ TÓTH Erzsébet. [Debrecen], Szolnok, 1978,
Tanítóképző Főiskola szolnoki kihelyezett tagozata. 62 lev. Gépirat.

Szeghalom VK.

Bevezető (a településről, a lapról és előzményéről, folytatásáról röviden, nem elég
pontosan.
A repertórium szerkezete és használata
Tartalom
T: a társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági (később közigazgatási) hetilap válo-

gató repertóriuma (szeghalmi vonatkozású anyag és szépirodalom; hírek, recen-
ziók is). 709 tétel. Az „Egyéb hírek, cikkek" műfajcsoportot tételszámozás nélkül
írja le.

C: rövidített: SZERZŐ: cím = év, sz/lap.
A: szükség szerint a tárgyra, személyre, műfajra (szépirodalom) vonatkozó meg-

jegyzés.
SZ:1. Tematikai-műfaji (5 fő fejezet, helyenként további tizedes rendszerű alfeje-

zetekkel; az 5. fej.: szépirodalom.) Az 1—4. fejezet végén „Egyéb hírek, cik-
kek" címmel számozatlan időrendes tételek,
a) időrend

M: 1. Névmutató (szerzők — verzállal — és perszonália)
A névjelek feloldására törekvéssel.

2. Tárgymutató (tárgyszavak, egyesületek, vállalatok, intézmények + külterü-
leti és dűlőnevek)

Az átlagos hírlaprepertóriumnál jobb színvonalú munkában a hírek eseménynaptári
feldolgozása szerencsésebb lett volna.
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704.
A Szeghalom-vidéki Hírlap helyismereti repertóriuma 1914—1934. [1923—1933.]
Szakdolgozat. Összeáll. HORVÁTH Zoltánné. Debrecen, 1983, Tanítóképző Fő-
iskola. 96 lev. 3 t. Gépirat.

DTK 5334 szd.

Tartalom
Bevezető (indíték: előzmény repertórium, a szeghalmi könyvtár helyismereti mun-
kája; a hetilapról)
A repertórium szerkezete és használata
Feldolgozott periodikumok mutatója: év, számok, lelőhely.
T: válogató, csak a szeghalmi vonatkozású anyag + szépirodalom. 1912 tétel. Szá-

monként 4—6 cikk. A forrásbázisok hiányai miatt csak 7 évfolyam feldolgozása
teljes.

C: rövidített: SZERZŐ: cím = év, sz/lap.
A: helyenként műfajra, névre utaló megjegyzés. A szépirodalom műfaji megjelölése

hiányzik.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (5 fő fejezet további; tizedes rendszerű alosztással)

a) időrend
M: 1. Tárgymutató (tárgyszavak, egyesületek, intézmények)

2. Névmutató (szerzők — verzállal — és perszonália) :

A végén fakszimile (xerox) illusztrációk a címlapokról. A hagyományos hírlapreper-
tórium műfajánál jobb színvonalú. A hírek eseménynaptári feltárása szerencsésebb
lett volna. A szeghalmi Városi Könyvtár a harmadik korszak (1934—1944) reperto-
rizálását is tervezi.

SZÉKESFEHÉRVAR ÉS VIDÉKE (Székesfehérvár, 1918. nov. — 1919. aug. 8.)
Címvált. (1919. III. 21 — VIII. 8.): A NÉP SZAVA

705.
Székesfehérvár és Vidéke, A Nép Szava. Repertórium. (Szakdolgozat.) Össze-
áll. KOMLÓSI József. Szombathely, 1981, Tanárképző Főiskola. II, 114 lev.
Gépirat.

KMK D 2516

Gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok Fejér megyében és Székesfehérváron
1919-ben
A lap története -j- bibliográfiai leírása
Tájékoztató a repertórium és a mutatók használatához
T: szelektív (országos cikkek és külpolitika nem, a hírek erős válogatással), 908

tétel a politikai napilapból.
C+A: részletes, álnévfeloldással, műfaj jelöléssel. Szükség szerint egymondatos an-

notáció.
SZ: 1. Időrendi (élőfejes, kéthasábos)
M: 1. Egyesített betűrendes mutató •

Szerzők, perszonália, földrajzi és intézménynevek, tárgyszavak analitikus
mutatója.

Jegyzetek + Felhasznált irodalom
Alapos, módszeres munka. Kár, hogy a híreket nem eseménynaptár-szerűén dolgozta
fel.
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SZEMÉSZET (Pest, Bp. 1864—1937. Üj f. 1938—. Szünetelt: 1945—1948.)
Főlap: ORVOSI HETILAP (Pest, Bp. 1864.)

706.
A Szemészet név- és tárgymutatója. 1867—1904. összeáll. LEITNER Vilmos.
Bp. 1905, (Pesti Lloyd Társ. ny.) 32 p.

Mell. az Orvosi Hetilap 1905. évi 45. számához.

Előszó nincs.
T: teljes (?)
C: rövidített: szerző, cím, év, kezdőlap; 2. r.: cím, (szerző).
SZ: 1. Névmutató (szerzői betűrendes rész)

a) időrend
2. Tárgymutató (a címek és a címekből vett vezérszók betűrendjében), úgy-

szintén rövidített címleírást alkalmazó rész.

SZÉP SZÓ (Bp. 1936—1939.)
+ DELTA ALMANACH (Bp. 1940.)
+ SZÉP SZÓ EZERKILENCSZAZNEGYVENES TAVASZI ÉVKÖNYVE

(New York, 1940.)
+ SZÉP SZÓ ALMANACH (Bp. 1945.)

707.
A Szép Szó írói és írásai (1936—1939.) Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. [195?]
74 lev. Gépirat.

OSZK SH 151/700

Bevezetés
T: a baloldali szépirodalmi és kritikai folyóirat teljes repertóriuma.
C: rövidített.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO-szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék . :'.'.

708.
A Szép Szó repertóriuma. + [Függelék:] Kézi lyukkártyatechnika alkalmazá-
sa folyóirat-repertórium készítéséhez. Szakdolgozat. Összeáll. MUZSLAI Já-
nosné. [Bp.] 1973, SZOT Központi Iskola. 154, 33 lev. 6 t. + 8 mell.

DTK 1931/szd.

Tartalomjegyzék
Bevezetés (a folyóiratról, a kiegészítő almanachokról és évkönyvről s a repertórium-
ról)
A Szép Szó irodalma (25 tétel)
A Szép Szó megjelenési adatai (táblázat)
A repertórium szakrendszere (oldalszámra hivatkozással)
T: teljes, illusztrációk is. 1111 számozott tétel.
C: részletes, a kritikák a bírált mű szerzője alatt. A névjelek feloldására törekszik,

az álneveket nem sikerült megfejtenie. • .
SZ: 1. Tematikus-műfaji (1—10 tizedes rendszerű főosztály, 28 osztály és további

alosztályok. A 10. fejezet az illusztrációkat tartalmazza.)
a) szerzői betűrend (anonim cikkek a betűrend végén)

— időrend
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M: 1. Névmutató szerzők, tárgyalt személyek (ez utóbbiak tételszám aláhúzással
elkülönítve). A feloldott névjelekről a teljes névre utal.

2. Verscímmutató (a címváltozatokkal, a szerzők jelölésével)
3. Tárgyszómutató (tárgyi fogalmak, földrajzi nevek és folyóiratcímek)

A Függelék és mellékletei a kézi (perem-) lyukkártyás feldolgozás folyamatát írják
le, ill. mutatják be szemléltetően (jelkulcsjegyzék, lyukkártyák, kulcskártyák). Ez
külön értéke az egyébként is értékes repertóriumnak.

709.
Szép Szó. (1936—1939.) Repertórium. (Összeáll.) KENDÉNÉ PALÁGYI Erzsébet.
Bp. 1974, Petőfi Irodalmi Múzeum, Kossuth Kiadó soksz. 152 p.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 4./

Előszó (a folyóiratról és repertóriumáról)
A Szép Szó könyvészeti leírása
A „Szép Szó"-ra vonatkozó irodalom (időrendben)
T: teljes (1153 számozott tétel).
C: részletes (álnévfeloldással, műfajjelöléssel és címkiegészítéssel).
SZ: 1. Tematikus (I—VI. fő fejezet, alfejezetekkel)

a) betűrendes, kivéve az 1/1—3. és a VI/8. fejezetet (egy szerzőn belül előbb
a művei, majd a róla szóló irodalom).

M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetés nélkül)

SZEPESI LAPOK (Igló — Spisská Nova Ves, 1885—1921?)
Közben (1903—1904): SZEPESI HÍRLAP
Folytatása (1927): SZEPESI HÍRADÓ

710.
A Szepesi Lapok évfolyamainak tárgymutatója. 1885—1921. 1—2. köt. [Össze-
áll. TELLÉRY Gyula] H.é.n. 323 lev. Autográf kézirat.

FSZEK K 0144/41.

Előszó, szerkesztőre utaló megjegyzés, datálás sehol nincs. Az összeállító személye
kikövetkeztetett a kézirat egyes tételeinek aláhúzásaiból. (Telléry 1904-től szerkesz-
tője a lapnak.)
T: teljes (?), szerkesztőségi cikkek, nekrológok, személyi hírek is. 1921: 146. számig.

Társadalmi és közművelődési hetilap, majd napilap.
C: rövidített: cím (a tárgyalt személy v. hely neve, v. tárgyköre,műfaja) + szám. PL:

Búcsú levél (:Rottenberg M.:) 33.
Eshetőségek (: politika:) 45.
Fejlődik a város (: Igló:) 14. 16. 42.
Ritkán a szerző is, pl.: (:írta: Telléry Gyula:)

1917 után már ritkán van címkiegészítő megjegyzés!
Néhol rovatcímek is lehetnek rendszók. PL:

Mit írnak a tót lapok? (1919) 36—114. sz-ig.
SZ:1. időrendi (évenként)

a) kötet (1—2.)
— címbetűrend (a határozott névelők is besorolási elemek)

1917-től:
a) betűrend

— kötet (1—2.)
M: nincs.
Az 1. kötethez hozzákötve egy — a lap történetére vonatkozó — cikkválogatás.
A repertóriumot két kéz írta: 1916-ig ceruzával, 1917-től tintával.
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SZÉPHALOM (Szeged, 1927—1944.)

7 1 1 . . . : .• , ' . : \ / V . •.-..,•••. •.:..;.;•• .:

Széphalom. (1927—1944.) Irodalmi és tudományos folyóirat. Repertórium. Ösz-
szeáll. LISZTES László, PALOTÁS Gyuláné. Szeged, 1970, Szegedi ny. 64 p.

/A József Attila Tudományegyetem Könyvtárának kiadványai. Ű. s. 1./

Előszó (a folyóiratról és a repertóriumról)
Sajtóbibliográfiai adatok •. . . . , . , .
T: teljességre törekvő, de a Levelestár, Visszhang, Csodabogár, Beküldött köny-

vek c. állandó rovatokat egy-egy tételben összevontan veszi lel, s csak ezeket
nem analizálja.

C+A: részletes (álnévfeloldással, műfaj jelöléssel),, szükség szerint rövid annotáció-
val. : ; '

SZ: 1. Tematikus: a tartalomhoz igazodó részletes szakrend,
a) szerzői betűrend ' ' . • . . " .

— időrend .
M: 1. Névmutató (szerzői és személyi, az előbbiek tételszárhaikurzívval sze-

dettek)
2. Tárgymutató

SZÉPIRODALMI FIGYELŐ (Pest, 1860—1862.)
Folytatás: . , .. .
KOSZORÚ [L] (Pest, 1863—1865.) ;. " .

712.
Jegyzék a Szépirodalmi Figyelő és a Koszorú munkatársainak működéséről. =
GELENCSÉR Károly: Arány János folyóiratai. Bp. 1936. 42—49. p.

Csak szerzői betűrendes címfelsorolás. Egy szerzőn belül időrendesnek tűnik, bár ezt
nem jelzi. A két folyóirat anyagát / jel választja el egymástól. A verseket *-al jelöli.
Közelebbi lelőhelyadatot nem közöl. Az álneveket a szöveges tanulmányban próbál-
ja feloldani. , . . . . . .

SZERDA :

— > NYUGAT •••';.••.

SZIGMA (Bp. 1968—)

713.
Szigma. Matematikai-közgazdasági folyóirat. [Közread, a] Magyar Közgazda-
sági Társaság Matematikai-Közgazdasági Szakosztálya. Tartalomjegyzék. 1—11.
évf. 1968—1978. (Szerk. NÉGYESINÉ VÁRI Judit.) Bp. 1978, Akad. K. 60 p.

Az 1978. évi 11V évf.: pótfüzete. ... . .,. •••..•.••••
Kétnyelvű előszó (magyar—angol) ;•••••
T: teljes, kb. 470 tétel.
C: rövidített. Fejezetenkénti sorszámozással.
SZ:1. Tematikus-műfaji (7 fejezet) . . .

a) időrend ^ ' : ' : ' " : ; - ' .•..".' •••."•
2—3. Ua. angolul és oroszul.

M: 1. Szerzői
Fejezet -j- tételszámra utalással.
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SZÍNHÁZ (Bp. 1968—)

714. " ' • •',; "••".:.'.":.-

Színház [c. folyóirat] repertóriuma. 1968—1972. (Szakdolgozat. Debrecen, Taní-
tóképző Intézet szegedi kihelyezett tagozata.) Összeáll. SIMON Tamásné VE-
CSERI Márta. Debrecen—Szeged, 1973. 100, [1] lev. Gépirat.

DTK 1937/szd.

Elősző (igen röviden a repertóriumról)
T: teljes (könyvismertetések, színikritikák is), de áz illusztrációkat nem tárja fel.

769 számozott tétel.
C: részletes, szükség esetén (de nem mindenütt) címkiegésztíő megjegyzéssel, név-

jegyfeloldással. .. '
SZ: 1. . Tematikus-műfaji (14 fő fejezet, további tematikus vagy földrajzi bontással)

a) szerzői betűrend (a Könyvszemle fejezetben is a recenzensek betűrendjé-
ben),, egy szerzőn belül: ,
.— címbetűrerid

M: 1. Szerzői névmutató
2. A cikkekben részletesen tárgyalt

a) írók, fordítók, dramaturgok
b) Rendezők
c) Díszlet- és jelmeztervezők
d) Színészek '
e) Drámák
(Külön-külön betűrendben, az a) és d) mutatóban az aláhúzott tételszámok
a folyóiratban leközölt drámát, ill. szerzőjét jelzik.)

Tartalomjegyzék
Az első igényes Színház-repertórium kísérlet, kissé túlaprózott mutatórendszerrel.
Hiányossága az illusztrációk mellőzése.

7 1 5 . . .;.-.• . . . : •...• • • . . . •

Színház repertórium 1968—1972. (Szakdolgozat.) Összeáll. POLGÁR Ernő. Bp.
1973 [1974], OSZK KMK szaktanfolyam. 197 lev. Gépirat.

KMK D 1106

Tartalomjegyzék
Űtmutató a repertórium használatához (francia nyelven is)
T: teljes, 798 tétel. .
C+A: részletes (helyenként rövid, egymondatos annotációval), de az analitikus mu-

tatókban szereplő információelemek egy részét (darabcímek, illusztrációk)
nem jelzi.

SZ: 1. Időrendi
M: [I. A cikkekről:]

1. Névmutató (szerzők és perszonália elkülönítve)
2. ' Színházak, ' együttesek, társulatok és. színházi intézmények mutatója
3. Földrajzi mutató (csak a külföldi színjátszást tárgyaló cikkekről)
4. „Darabok szerinti mutató" (= a darabok címmutatója, amely a leírások-

ban nem jelölt darabokat is feltárja)
5. Viták mutatója (teljes címleírással!)
6. Drámák (a lapban leközöltek, teljes címleírással)

(II. Fotók, rajzok [analitikus mutatója])
. .. 1. Fotók mutatója személyek szerint

2. Fotók darabok [címe] szerinti mutatója
3. Díszletek, rajzok mutatója darabok [címe] szerint

Legnagyobb erénye a sokrétű mutatózás és az illusztrációk feltárása.
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716.
A Színház c. folyóirat 1968—1977. Szakdolgozat. (Összeáll. GALABA Irén.) Bp.
[1981] ELTE Könyvtártudományi Tanszék. XLIV, 187 lev. Gépirat.

KMK 4057

Tartalom
Űtmutató a repertórium használatához
T: színművészet, színikritika, drámairodalom; szelektív: 1772 tétel, -f- két számozat-

lan tárgyszavas fejezet: a Színházi világból, Válogatott rövid közlemények.
C: részletes, .névjelfeloldással, de illusztrációk nélkül.
A: szükség szerint a C után egy-két szó, mondat, művek címe, tárgyalt személy
S Z : 1 . Tárgyszavas (22 átfogó tárgyszó altárgyszavakkal, fejezetvégi egyedi szak-

utalókkal.)
M: 1. Szerzői (közreműködők, riporterek, riportalanyok is)

2. Tárgymutató (tkp. rendezők, tárgyalt személyek, testületek, intézmények
mutatója)

3. Színpadi művek mutatója (Szerző, eredeti cím, magyar fordítás)
A 2—3. mutató analitikus, a C-ban nem szereplő személyeket, intézményeket is
mutatózza. . . •"• '

Igényes, precíz munka. Tárgyszavazási gyakorlata vitatható.

717.
A Színház c. folyóirat repertóriuma 1978—1979. Szakdolgozat. Összeáll. PATÓ
József né. Nyíregyháza, 1985, Tanárképző Főiskola. [4], 131 lev. Gépirat.

NYTK Szd 236

Tartalomjegyzék
A folyóirat bibliográfiái leírása
Bevezetés (a folyóiratról — röviden — és a repertóriumról)
T: teljes, illusztrációk is: 1031 tétel, ebből illusztr. 362—1031 tétel.
C: részletes, névjelfeloldással. Nem tárja fel a mutatóban elemzett információele-

mek mindegyikét. ' . . . .
SZ:1. Tematikus-műfaji (9 fejezet), az utolsó: illusztrációk

a) betűrend (!)
M: 1. Egyesített betűrendes mutató

Analitikus. A képek tételszámai k betűt kaptak. A névjeleket itt is feloldja
— utal a teljes névre. .

Felhasznált irodalom
Legnagyobb érdeme az illusztrációk feltárása.

SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS (Bp. 1968—)
Szünetelt: 1979.

718.
A „Szociális Gondoskodás" bibliográfiája. [1968—1980.] (Segédlet szociális szer-
vező-szakos hallgatók számára.) Összeáll. SÁHÓ Erzsébet. (Kiad. a) Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Bp. 1982, Tankönyvkiadó.
113 p. Dabasi ny. soksz. ;

Előszó (Göllesz Viktor szerkesztő)
Űtmutató (a folyóirat megjelenési adatai, a repertóriumról)
T: teljes (?) — népjólét, népgondozás, szociálpolitika.
C: részletes, de „pontatlan": sem a cím, sem a lapszám után nem tesz pontot. Ke-

retmegjelölés külön sorban.
SZ: 1. Szerzői betűrend (társszerzők csak az 1. szerzőnél)

a) időrend . .
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2. Szakrendi (2—10. tizedes rendszerű fejezet 4 fokozatú tagolódással)
a) betűrend
Égy cikk maximum 3 helyen szerepel.

M: nincs; bár földrajzi-intézményi kellett volna, mert sok megyei, járási, helyi (in-
tézményi) vonatkozású cikke van.

Tartalomjegyzék
Merev és túl mélyen tagolt szakrendje nem felel meg a folyóirat tényleges anyagá-
nak. Van olyan kétfokozatú fejezete, ami mögött nincs egy tétel sem vagy csak 1 té-
tel van. Módszertani szempontból laikus munka.

SZOCIALISTA NEVELÉS (Bratislava—Pozsony, 1956—)

719.
A Szocialista Nevelés 1—10. évfolyamának [1956/57 — 1965/66] tematikus bib-
liográfiája. Összeáll. SZEBERÉNYI Zoltánné. = Szocialista Nevelés, ll.-évf.
1966. 8. sz. 247—267. p.

720.
A Szocialista Nevelés 11—20. évfolyamának [1966/67 — 1975/76] bibliográfiája.
(1—3.) Összeáll. SZEBERÉNYINÉ Z. Judit, NAGY Lívia, SÁRKÁNY Erika. =
Szocialista Nevelés, 22. évf. 1976. 1—5. sz. 15—18, 47—50, 79—82, 111—114,
143—146. p.

A két repertórium azonos felépítésű.
Bevezetés: nem célja a lap „tartalomjegyzék pontosságú bibliográfiáját nyújtani." A
válogatási elveket nem közli.
Tartalomjegyzék
T: szelektív. Oktatás-nevelés, módszertani cikkek.
C: részletes, de a névjeleket nem oldja fel.
SZ:1. Tematikus

a) betűrend
M: nincs, névmutató kellett volna.

SZOCIALIZMUS (Bp. 1906—1938. Űj f. 1945—1948.)
Szünetelt: 1918. dec. — 1921.

721.
Szocializmus. Szociáldemokrata folyóirat. Tartalomjegyzék az 1—15. évfolyam-
hoz. 1906—1925. Bp. 1926, Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 32 p.

Rövidítések
Az egyes évfolyamok megjelenésének időpontja
A Szocializmus szerkesztői
T: teljes, recenziók és szépirodalom is. Az SZDP elméleti, politikai, közgazdasági

és társadalmi havi folyóirata.
C: rövidített: szerző, cím, műfaj v. rovat, évf., kezdőlap. A névjeleket nem oldja fel,

ill. az ismerteket feloldott állapotban közli. Recenziók a recenzens neve alatt.
SZ: 1. Szerzői betűrend

á) időrend .
M: nincs, tárgymutató kellett volna.
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7 2 2 . • . . •: - " • : • .• • • • • . •. •- . . ' . ; . • • . - • .

BENEDEK Emma: Elméleti-politikai írások a Szocializmus 1935—1938. évfo-
lyamaiban. [Kiad. a] Művelődésügyi Minisztérium Marxizmus—Leninizmus Okt.
Főoszt. Bp. 1974, Dabasi ny. 122, [1] p.

/Tudományos szocializmus füzetek 27./
Jegyzetek: 103—112. p.
Bibliogr. [Repertórium]: 113—121. p.

A repertórium a tanulmánynak mintegy függeléke, kiegészítő része.
T: válogató, csak a Cikkek és tanulmányok rovat.
C: rövidített, rovatos rendszerben: szerző, cím, évfolyam/év, szám, kezdőlapszám.

Az álneveket, névjeleket nem oldja fel.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) cím szerinti betűrend :
M: nincs. .
723.
Szocializmus. Szociáldemokrata folyóirat. 1906—1918. Repertórium. (Összeáll.
PÁLMAI Magda.) Kiad. az MSZMP KB Párttörténeti Intézet, FSZEK. Bp. 1981,
FSZEK soksz. 152 p.

Tartalomjegyzék
Bevezető
T: az időhatáron belül teljes (könyvismertetések, illusztrációk is) — 1353 tétel.
C: részletes, névjel és álnévfelo.ldással.
A: szükség szerint 1 mondatos.
SZ: l. Tematikus (7 fő fejezet alfejezetekkel -f Fotók — 3 tétel.

a) betűrendes — kivéve a vitacikkeket
— egy szerzőn belül is címbetűrend (!)

M: 1. Névmutató (szerzők + perszonália)
A névjel- és álnévfeloldások összesítésével.

2. Földrajzi mutató (országok, városok)
Folytatása (1922—1938, 1945—1948) 1988-ban jelent meg. Ld. 1. sz. Függelék.

SZOCIOLÓGIA (Bp. 1972—)

724.
Szociológia. Az MTA Szociológiai Bizottságának folyóirata. Repertórium. [1972—
1978.] Összeáll. LUKÁTS János. 'Bp. 1979, Akad Kiadó. 44 p.

Melléklet az 1980. 1. számhoz.

Előszó (a repertóriumról)
T: teljes, könyvismertetések és kishírek is, 506 tétel.
C: részletes.
SZ: 1. Rovatonkénti-műfaji (Tanulmányok — Hírek)

a) betűrendes
M: 1. Tárgymutató (földrajzi nevekkel)

2. Névmutató (szerzők és perszonália) r
Az angol nyelvű cikkek tételszámát zárójelben közli, az ismertetéseket a té-
telszám utáni „ism." rövidítéssel jelzi.

A szerkezet mechanikus elemi betűrendjétől eltekintve jó módszerű repertórium.
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SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP (Szolnok, 1949. XI. 5—)
Címvált. (1956. I. 1—): SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP

(1956. XI. 6—): A NÉP LAPJA
(1956. XI. 13—): TISZAVIDÉK [III.]
(1958. I. 1—): SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP

Előbb (1944—1945): DOLGOZÓK LAPJA
(1945—1949): TISZAVIDÉK [II.]

725.
A Szolnok megyei Néplap repertóriuma. (Összeáll. NYITRAI Lajos.) Szolnok,
1977—, Verseghy F. Megyei Könyvtár soksz.

1. 1949/50. — 1977. 232 p. ' 6. 1955. — 1981. 194 p.
2. 1951. — 1978. 212 p, 7. 1956. — 1982. 158 p.
3. 1952. — 1979. 172 p. 8. 1957. — 1984. 160 p.
4. 1953. — 1980. 244 p. 9. 1958. — 1986. 173 p.
5. 1954. — 1981. 197 p. 10. 1959. — 1987. 167 p.
/Néplap repertóriumok 1—/

Tartalom
Előszó (1. köt. Fábián Péter)
A repertórium rendszere és használata
T: szelektív: országos és külpolitikai cikkek nélkül, tehát csak megyei érdekű cik-

kek, de hírek és szépirodalom is. Évi kb. 1200—1800 tétel. Politikai heti- majd
napilap.

C: részletes, címkiegésztíő adatokkal.
SZ:1. Tematikus-műfaji (1—5 tizedes rendszerű fejezetből az 5. helyi szerzők szép-

irodalmi művei,
a) időrend

(I:) 2. Területenkénti csoportosítás (földrajzi index)
— tárgyi alosztásokkal (szám + lapszámra hivatkozással)

Függelék (változó tartalmú, a 10. kötetben:)
1. Eseménynaptár (minden kötetben, szám/lapszámra hivatkozás)
2. Vezércikkek
3. Nem helyi szerzők átvett szépirodalmi írásai

M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália, előbbiek verzállal)
Névjelfeloldás a valódi névnél.
A tételszámok utáni F a fényképekre utal.

2. Tárgymutató (földrajzi alosztás nélkül)
3. Földrajzi mutató

Mindhárom az 1. tematikus-műfaji yész tételszámára utal. Az utóbbi kettő
összevonható lenne.

Bár a hagyományos híralprepertóriumokhoz képest sok módszerbeli újítása van (ese-
ménynaptár, földrajzi index), használata mégis nehézkes a túlbonyolított szerkezet
és az egyes alkotórészek nem kellően elhatárolt funkciója, tartalma miatt. Kevesebb
szerkezeti egység tisztább profillal nagyobb hatékonyságot eredményezne. A helyes
célkitűzések maradéktalan megvalósítása (pl. mutatózás) is növelné információs ér-
tékét.
Érdemes lenne a 10 évfolyam anyagát egy szelektívebb és világosabban szerkesztett-
mutatózott kötetben kiadni.
— > még: DOLGOZÓK LAPJA

SZOVJET IRODALOM
— > 1. sz. Függelék
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SZÖVETKEZETI HÍRADÓ (Szolnok, 1967—) . . . . . . . . .
Előbb (1963—1967): FÖLDMÜVESSZÖVETKEZETI HÍRADÓ

726.
Repertórium a Szövetkezeti Híradó 1971—1975. évi számaihoz. Szakdolgozat.
Összeáll. HIDASNÉ SZABÓ Mária. Debrecen, 1976, Tanítóképző Főiskola szol-
noki kihelyezett tagozata. 48, [9] lev. Gépirat. ..

KMK D 1482

Bevezető + Sajtótörténeti adatok
Táblázat az 1971—1975 közt megjelent számokhoz
T: szelektív (hírek, képek, országos jellegű tételek nélkül) 608 tétel. Kereskedelem,

szövetkezetügy, közművelődés •— Szolnok megye.
A: tömör, címkiegészítő.
SZ:1. Szakrendi (9 tizedes rendszerű fejezet, 2—3 fokozatú alosztásokkal)

a) időrendi
M: 1. Név-és földrajzi mutató

Szerzők és perszonália tipográfiai elválasztással.
A szignók feloldása (2 oldal!)
Jó módszerű, szolid, megbízható munka kisebb technikai szerkesztési-leírási hibák-
kal.

SZÜLŐFÖLDÜNK (Debrecen, 1968—)
(A Hazafias Népfront Debrecen Városi Biz. honismereti híradója)

727.
A Szülőföldünk 1—5. számának repertóriuma (1968—1974). (Összeáll.) BÉNYEJ
Miklós. = Szülőföldünk, 1975. 6. sz. 38—44. p.

Könyvészeti leírás (számonként)
T: teljes: honismeret — Debrecen.
C+A: részletes, az anonimák feloldásával, szükség szerint néhány szavas annotáció-

val (a leírás után szögletes zárójelben).
SZ: 1. Tematikus-műfaji (a rovatokhoz igazodó)

a) időrendi
M: 1. Egyesített név- és tárgymutató. (A szerzők nevét verzális szedéssel külö-

níti el a tárgyalt személyektől. A tárgyszavak közt földrajzi és intézmény-
nevek is vannak:)- •

TÁJÉKOZTATÓ. Filozófia — Politikai gazdaságtan — Tudományos szocializ-
mus. (Bp. 1958—)

728.
A Tájékoztató eddig megjelent évfolyamainak (1958—1964) tartalomjegyzéke.
— Tájékoztató, 1965. 2. sz. 163—192. p.

Anonim repertórium.
Előszó nincs. A címlap hátulján jelzi a szerkesztőség, hogy az anyagközlés célja a
Tájékoztató régebbi számainak tartalmára vonatkozó olvasói kérdések kielégítése.
T: teljes, rejtetten a könyvismertetések is.
C: rövidített: év, hó, szám kivetítve az élre, majd cím, (szerző, recenziónál: recen-

zens) + kezdőlap. A konferenciák anyagát analitikusan írja le: előadások (szer-
ző, cím), kérdések, hozzászólások, válaszok (név).

SZ: 1. Időrendi tartalomjegyzék
a) számokon belül is növekvő lapszámok szerint

M: nincs. Név- és tárgymutató kellett volna.
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7 2 9 . • . • • • • . • . . . •.. ; • . •• •;

A Tájékoztató 1958—1968. évi számainak bibliográfiája. Összeáll. DOMINIK
Gyula. = Tájékoztató, 1969. 2. sz. 71—150. p.

Előszó: szerkesztési kérdések.
T: teljes.
C: rövidített. 1. r.: szerző, cím, év/szám. 2. r.: (szerző) [recenzor] év/szám. A konfe-
renciák anyagát nem analizálja.
SZ: 1. „Szerzők neve szerint" — valójában: műfajok-rovatok szerinti

I—VI. fejezet:
I. Tanulmányok, II. Fordítások, III. Didaktikai kérdések (magyar szerzők,

fordítások), IV. Könyvismertetés, V. Bibliográfiák, VI. Tájékoztató jellegű
közlemények, konferenciák stb.
1—3. tematikus alcsoport (a marxizmus 3 alkotórésze szerint), szükség

esetén további abc/-s alosztásokkal;
a) szerzői betűrendes elemi rendezőelv.

2. „Címek szerint" — valójában tartalmi és szerkezeti szempontból megismétli
az 1. részt. Azzal a különbséggel, hogy itt a címek, ill. a kiemelt vezérszavak
— ritkítottan szedett — betűrendje az elemi elrendezés.

M: nincs. Név- és tárgymutató itt is kellett volna.
A kétszeresen ismétlődő formális, műfajok és rovatok szerinti fő rendezőelvű cso-
portosításon belül még a tematikus keresés is körülményes. A szerkezeti egységek
főcíme félrevezető, hisz a szerzők és a címek csak az elemi rendezőelv szintjén ját-
zanak szerepet.

730.
A Tájékoztató 10 éves betűrendes és szakrendi mutatója. 1969—1978. összeáll.
LÓRÁNT Istvánné. = Tájékoztató, 1979. 6. sz. 89—195. p. .

Előszó
Tartalomjegyzék
T: teljes, könyvismertetések is.
C: részletes, [címkiegészítéssel]
SZ:1. Szakrendi mutató (tematikus-műfaji rész)

a) időrend (kivéve a könyvismertetések: a mű szerzője szerint.)
2. Betűrendes mutató (rész)

a) időrend
Recenziók is, a recenzensek neve alatt.

Jól szerkesztett, kéthasábos „párhuzamos" repertórium.

TÁNCMŰVÉSZET (Bp. 1976—) "\

731.
Mutató a Táncművészet 1976—1980-as évfolyamainak cikkeiről. (Bp. 1981,
Egyet, ny.) 16 p.

Melléklet a folyóirat 1981. 1. számához.

Bevezetés: a folyóirat periodicitásának és terjedelmének leírása (a szerkesztő)
T: teljes, könyvismertetések is.
C: rövidített, az álneveket és név jeleket nem oldja fel, lelőhelyközlés: az év utolsó

két számjegye, (hó), kezdőlap.
SZ: 1. Rovatonkénti

a) címbetűrendes (!)
M: nincs; szerzői, személyi, földrajzi és intézményi kellett volna.
Gyenge módszertani megoldású anonim repertórium.
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TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZETEK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI
( 1 — Debrecen, 1963—)
Utóbb (1976—):
TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLÁK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI

732.
A Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményeinek repertóriuma. 1963—
1974. Szakdolgozat. Összeáll. TUKA Margit. Debrecen, 1976, Tanítóképző Fő-
iskola. 96 lev.. Gépirat.

KMK D 1445

Előszó (az évkönyv értékelése)
Használati útmutató -\- Rövidítések
T: a főleg pedagógiai és közművelődési tanulmányokat közlő évkönyv teljes reper-

tóriuma. 132 tétel.
C: részletes.
A: minden tételről informatív.
SZ: 1. Tematikus (1—9. fejezet, a 7. Módszertan tantárgyak szerint)

a) időrend • . . ' . :
M: 1. • Névmutató (szerzők és perszonália, megkülönböztetéssel) . .

2. Topográfiai mutató
Városok, intézmények — a szerzők felsorolásával.

Kiegészítés és átdolgozás után kiadását javasolták.

TANÜ (Bp., Kecskemét 1932—1936.) /

733.
Németh László irodalomkritikai tanulmányai a Tanúban. A Tanú repertóriuma.
Szakdolgozat. Összeáll. SARLÓS Veronika. Szakdolgozat. Bp. 1981, SZOT Köz-
ponti Iskola. 84 lev. Gépirat.

Repertórium: 51—84. lev. KMK D 2627

Előszó + Rövidítésjegyzék
A T. könyvészeti adatai
T: teljes, 89 számozott tétel, de kb. 220 mű az irodalmi-kritikai, történelmi, szocioló-

giai, filozófiai stb. tárgyú (enciklopédikus) folyóiratból.
C: részletes, = jel után közli az 1945 utáni gyűjteményekben való megjelenés ada-

tait is.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Címmutató

2. Név- és tárgymutató

TANULMÁNYOK — STUDIJE
— > A HUNGAROLÓGIAI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI
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TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSOK HAJDÜ-BIHAR MEGYE MUNKÁSMOZ-
GALMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ (Debrecen, 1971—1980.)

734.
Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történe-
téhez. (1971—1980.) Repertórium. (Összeáll. SERFLEK István.) = Debreceni
Szemle, 1982. 2. sz. 149—158. p.

(Bevezetés: az évkönyvről.)
Könyvészeti leírás
A repertórium beosztása (fejezetek -f- tételszámhatárok)
T: munkásmozgalomtörténet — Hajdú-Bihar megye. Teljes, 113 tétel.
C: részletes, táblázatos rendszerű.
SZ:1. Rovatos-műfaji (12 fejezet)

a) időrend
M: 1. Névmutató (szerzők + perszonália megkülönböztetés nélkül)
Földrajzi mutató is kellett volna. E hiánytól eltekintve igényes, jól szerkesztett re-
pertórium. ;

TÁRSADALMI SZEMLE [L] (Bp. 1931—1933.)

735.
Társadalmi Szemle (1931—1933.) Repertórium. (Összeáll.) KÁLMÁN Lászlóné.
Bp. 1974, Petőfi Irodalmi Múzeum, (Kossuth Kiadó soksz.) 100 p.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 5./

Előszó (a folyóiratról)
Nevek azonosítása, álnevek feloldása
A TSz könyvészeti leírása
A TSz irodalma (könyvek, könyvrészletek, cikkek betűrendben)
A repertórium szakrendszere (tételszámokra utalással)
T: a marxista társadalomtudományi folyóirat teljes, 646 számozott tételes reper-

tóriuma.
C: részletes, az álneveket, betűjeleket is jelöli (feloldja);
A: általában egymondatos magyarázattal.
SZ:1. Tematikus-műfaji (a folyóirat tartalmához igazodó I—III. fő fejezet, arab

számos alcsoportokkal)
a) szerzői és címbetűrendes elemi elrendezéssel

M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália vegyesen)
2. Földrajzi mutató (országok és városok, magyarok is)

Tartalomjegyzék

TÁRSADALMI SZEMLE [II.] (Bp. 1946—)

736.
A Társadalmi Szemle repertóriuma 1957—1971. (Feldolg. és szerk. MITRU Ibo-
lya.) Kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp. 1972. 416 p. FSZEK soksz.

Útmutató...
T: az MKP (MDP, MSZMP) elméleti és politikai folyóiratának teljes repertóriuma.
C: részletes [névjelfeloldással, címkiegészítéssel]; évfolyamonként újrakezdődő sor-
. számozással.

SZ:1. Időrendi rész .
M: 1. Tárgymutató (alosztásokkal)

2. Viták mutatója
3. Névmutató (szerzők és perszonália, az utóbbiak tételszámai *-al jelölve)
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• . . 4. Földrajzi mutató (földrészenként, majd az országok betűrendjében; Magyar-
ország és a hazai helynevek nélkül)

5. Folyóiratok és napilapok mutatóid *
SZ:2. Illusztrációk jegyzéke (teljes címleírással)

a) Képek mutatója (az alkotók betűrendjében, egy alkotóé időrendben)
b) Fényképek és filmfelvételek (két műmelléklet és egy filmillusztráció le-

írása)
Tartalomjegyzék
Igényesen feltárt és mutatózott repertórium. A mutatók egy része (1, 4—5) azonban
összevonható lett volna.

737.
A Társadalmi Szemle repertóriuma 1972—1981. Összeáll. ECSEDY Andorné,
GÁLICZKY Éva. (Kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.) Bp. 1983. 275 p.
Soksz.

Bevezetés
T: teljes, kivéve a testvérpártok folyóirataiból adott címlistát.
C: részletes [névjelfeloldással, címkiegészítéssel], évenként újrakezdődő tételszá-

mokkal.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Tárgymutató (alosztasokkal, a C-on túli részletezéssel)

2. Évfordulók (betűrendben)
3. Dokumentumok
4. Viták, eszmecserék, kerekasztal-beszélgetések
5. Névmutató (szerzők + perszonália — a tételszám aláhúzásával)
6. Földrajzi mutató (ország, város, kerület, megye)
7. Folyóiratok mutatója

SZ:2. Illusztrációk jegyzéke
Teljes címleírással, műfaji megjelöléssel.
a) betűrendben — egy alkotón belül is.

Tartalomjegyzék
Az előzményéhez hasonlóan igényes, még gazdagabban mutatózott repertórium. A
mutatók egy része (1, 6—7.) azonban összevontan még értékesebb lett volna.

738.
A Társadalmi Szemle repertóriuma, 1946—1956. (Szerk. és a mutatókat össze-
áll. RIPP Zoltán.) (Közread, az) MSZMP KB Párttörténeti Intézete Könyvtár
és Dokumentációs Osztály. Bp. 1986, MSZMP KB Párttörténeti Intézet. 147 p.

Bevezetés: előzmények, a tematikus szerkezet indokolása.
Könyvészeti leírás.
T: teljes, 1367 tétel.
C: részletes, a névjelek feloldására törekvő. Szögletes zárójelben címkiegészítés,

többnyire cikkátvételeknél az eredeti közlés helye. Az „Irodalmi szemle" c. rövid
könyvismertető rovatnak csak a lelőhelyét közli.

SZ: 1. Tematikus-műfaji
a) időrend

M: 1. Névmutató
Szerzők és perszonália (tételszám aláhúzással), feloldott névjelekkel.

2. Földrajzi mutató (államok, városok)
3. Folyóiratok, napilapok mutatója
4. Tárgymutató (benne a viták is)

Nagyobb tárgykörök alosztasokkal, néhol földrajzival.
Igényes munka, kissé túltagolt mutatórendszerrel. A 2—4. sz. összevonható lett volna.

TÁRSADALOMKUTATÁS
— > 1. sz. Függelék
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TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1971—)

739.
A Társadalomtudományi Közlemények repertóriuma 1971—1980. Összeáll.
MARKELLA Károlyné, PERGÉNÉ VARRÓ Margit, STOCK Imréné. = Tár-
sadalomtudományi Közlemények, 1981. 2—4. sz. mell. 1—34. p.

A repertórium beosztása (Tartalomjegyzék -4- módszertani bev.)
T: teljes, 388 tétel. ~
C: részletes, rovatos rendszerű, névkiegészítéssel [ ]-ben.
SZ: 1. Rovatok-műfajok szerint

a) szerzői betűrend v. időrend (viták, konferenciák)
M: 1. Szerzői névmutató

2. Tárgymutató
Hasonló módszerű előzménye az 1971—1976-os évekről 1977-ben jelent meg az
1977/1. sz. mellékleteként.

TECHNIKATÖRTÉNETI SZEMLE (Bp. 1962—)

740.
A Technikatörténeti Szemle bibliográfiája. (1962—1982. 1—13. kötetek.) =
Technikatörténeti Szemle, 14. évf. 1983/84. 199—238. p.

Bevezetés nélküli anonim repertórium.
A szakrend felépítése (1—34. fejezet)
T: az Országos Műszaki Múzeum négynyelvű (angol, német, orosz, magyar) féléves,

majd éves technikatörténeti periodikuma. Teljességre törekvő.
C: részletes, a C végén angol, német és orosz címfordítással.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (elég sok formális fejezettel)

a) időrend
2. Betűrendes szerzői és címmutató

Szerzői betűrendes rész — teljes címleírással.

TEL TALPIJOT (Vác, 1892—1938.)

7 4 1 . • • • ' • • • ' •• - • • • • • • . • • • • • • • . .

Tel Talpijot. Miftáhot lik'ráchim 1—45. (1892—1938.) Kerech 1. Máftéáh sémot
hám'hábrim. Hociu l'or: J. DEUTSCH, M. KATZBURG. Jerusalajim, 1968,
Ma'ajan hóhochma. 272 p.

OSZK 3.561/1

Bevezetés (folyóirattörténet)
T: a váci Tel Talpijot c. hebraisztikai, judaisztikai. tárgyú folyóirat teljes, a könyv-

ismertetéseket is közlő repertóriuma. •
C: rövidített: szerző, cím, évf., szám, kezdőlap.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
M: 1. Névmutató

2. Földrajzi mutató

TELEKKÖNYVI KÖZLÖNY
— > JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
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TELEPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1952—)

742.
A Településtudományi Közlemények bibliográfiai áttekintése. [1952—1974.] =
Településtudományi Közlemények, 25. évf. 1975. 129—132. p.

Bevezetés
T: településtudomány, urbanisztika; szelektív: nagyobb tanulmányok, konferenciák,

tanácskozások anyagai.
C: rövidített: szerző, cím (a lapszám hiányzik!)
SZ: 1. Időrendi (1—24. sz.)
Tartalomjegyzéknek is gyenge, hiányos leírású anonim munka.

TEMESVARER ZEITUNG (Temesvár—Timisoára, 1852—1949.)

743.
Die „Temesvarer Zeitung" als Banater Geschichtsquelle (1852—1949.) (Zgst.)
A. KRISCHAN. München, 1969, V. des Südost d. Kulturwerks. 160 p. 9 t.

OSZK OC 38.695

Geschichte der T. Z, (11—68. p.)
Bibliographie 1852—1949 (69—156. p.)
T: á német nyelvű napilap szelektív repertóriuma, 1095 t. Helytörténet — Bánság.
C: részletes, helyenként címkiegészítéssel; egyes rovatok egy tételszám alatt kumu-

lálva.
SZ: 1. Időrendi •
M: 1. Név- és tárgymutató (földrajzi nevekkel)
Függelék: a T. Z. életrajzi adatai.

A TENGER (Bp. 1911—1944.)

744.
A Tenger 1938—1942. évfolyamainak főbb cikkei. = A Tenger, 32. évf. 1942.
II—III. p .

Az 1942. évi tartalomjegyzékhez csatolva.
T: válogató, mindössze 56 cikk. Oceanográfia (tengerföldrajz).
C: rövidített: szerző, cím, év, kezdőlap.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
Inkább összesített tartalomjegyzék, mint repertórium.

TEOLÓGIA (Bp. 1934—1944— Űj f. 1967—)
Címe 1967-ig: THEOLOGIA

745.
Teológia évnegyedes folyóirat (Budapest) 15 éves tartalmi mutatója. (1967—
1982.) (Összeáll. SZÉLL Margit.) Bp. 1982, Pécsi Szikra ny. 16 p.

OSZK MHA 1.848
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Előszó, bevezetés nincs.
T: teljes (?); katolikus hittudományi folyóirat.
C: rövidített: szerző, cím, év/szám (1—2. r.), ül. év/szám, cím + riporter és alanya

(3. r.).
SZ: 1. Név- és címmutató

a) időrend
2. Tematikus számaink

a) időrendben
M: 1. Tárgymutató

48 átfogó tárgyszó (Ateizmus — Zsinat) alatt további részfogalmak (címek?)
+ év/szám.
a) időrend

SZ: 3. A T. beszélgetései
a) időrendben

Szokatlan módszerű és nehezen hozzáférhető repertórium.

TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK AZ ÁLLAT- NÖVÉNY- ÁSVÁNY- ÉS FÖLD-
TAN KÖRÉBŐL (Bp. 1877—1902.)
Folytatás:
ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI
(1903—)

746.
Vezeték a Természetrajzi Füzetek első tíz évi folyamának foglalatjához. 1877—
1886. Összeáll. SCHMIDT Sándor. Bp. 1887, Kilián Frigyes biz. 419 p.

A TF 1—10. évf. címlapjainak részletes leírása
T: teljes (?), a címben foglaltakon >kívül őslénytan is.
C: rövidített: szerző, rövid cím, évf., kezdőlap.
SZ: 1. Névmutató (szerzői betűrendes rész)

56 szerző 233 eredeti dolgozata.
(1:1.) 2. Tárgymutató, a tárgyi fogalmak betűrendjében

a) további pontosító tárgyszavak („jelszavak") + a földrajzi hely körül-
határolása; ahol a tárgy neve után semmi „jelszó" vagy földrajzi név
nincs, ott puszta felsorolásról van szó. Szerzői névrövidítés -f- kötet és
kezdőlap zárja az adatsort.

(1:2.) 3. Helymutató (az előbbi fordítottja), ahol a helyet
a) a tárgyi körülhatárolás követi.

Mindhárom szerkezeti egység elemi rendezőelve időrendi.
Revue: a legjelentősebb dolgozatok fordításai, kivonatai a külföld számára (német
nyelven).
Pótlék: 5 fő tematikai szakcsoportban, azon belül

a) szerzői betűrendben a Revue-ben is leközölt dolgozatok találhatók.
Kombinált indexei újításnak számítanak a repertórium-irodalomban.
— > még: ANNALES HISTORICO-NATURALIS MUSEI NATIONALES HUN-

GARICI

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
— > A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉV-

KÖNYVEI

TERÜLETI STATISZTIKA
— > MEGYEI ÉS VÁROSI STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ
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TESTNEVELÉSTUDOMÁNY (Bp. 1955—1975.)
Utóbb (1980—): TESTNEVELÉS ÉS SPORTTUDOMANY
Szünetelt: 1957—1965, 1969—1970, 1976—1979.

747.
A Testnevelés és Sporttudomány repertóriuma, 1955—1982. Összeáll. SZABÓ
Lajos. = Uo. 1983. 1. sz. 41—48. p.; 2. sz. 45—46. p.

Bevezetés (a folyóiratról + sajtóbibliográfiai leírás)
Szakrendi séma (1—13. fejezet)
T: teljes, 257 tétel.
C: részletes.
SZ: 1. Tematikus

a) betűrendes
Fejezetvégi egyedi szakutalókkal.

M: 1. Szerzői mutató

A TETT (Bp. 1915—1916.)
+ MA (Bp., Bécs 1916—1925.) + [KÉTSZER KETTŐ] 2 x 2 (Bécs, 1922.)

748.
A Tett (1915—1916), Ma (1916—1925) , [Kétszer k e t t ő ] 2 x 2 (1922). R e p e r t ó -
rium. Összeáll. ILLÉS Ilona. Bp. 1975, Petőfi Irodalmi Múzeum. 223 p. Kos-
suth K. soksz.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 6./

A három folyóirat külön-külön repertóriuma, közös mutatóval.
Előszó (Kassák L. folyóiratai: A Tett, a Ma és a 2X2)
Kassák Lajos három folyóiratáról (Válogatott bibliográfia)
Minden folyóiratról: Könyvészeti leírás.
+ A Ma könyvkiadványai (1916—1926) + A Ma kiállításai
T: az avantgárdé irodalmi-képzőművészeti folyóiratok teljes repertóriumai. Illuszt-

rációk, kottamellékletek is. 1990 folyamatosan számozott tétel.
C: részletes, a névjelek feloldásával.
A: szükség szerint 1—1 mondat a C után zárójelben.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (alosztásokkal)

a) időrend
M: 1. Névmutató (közös)

A szerzők és perszonália megkülönböztetés nélkül.
Tartalomjegyzék

TISZAFÜRED (Tiszafüred, 1903—1904.)

749.
Tiszafüred. Tiszafüred és vidékének társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági
hetilapja. 1903—1904. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. CZINEGE Sán-
dorné. Nyíregyháza, 1985, Tanárképző Főiskola. VI, 47 lev. Gépirat.

NYTK Szd. 242

Bevezetés (a település és a lap rövid története)
Útmutató
T: szelektív, de hírek is: 559 tétel. . ..
C: részletes, műfajjelöléssel / /-ben, címkiegészítő megjegyzéssel [ ]-ben. A név-

jeleket nem oldja fel.
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SZ: 1. Betűrendes (szerzők és címek!)
a) időrend
Szerzős művek címrendszó alatt is — tételszám nélkül.

M: 1. Tárgymutató (perszonália is!)
2. Helységnévmutató

Tartalomjegyzék
Tartalmilag nem elég szelektív (hírek), módszertanilag nem elég átgondolt. A sajtó-
bibliográfiai leírás hiányzik.

TISZATAJ (Szeged, 1947—)

750.
A Tiszatáj válogatott cikkbibliográfiája 1947 [-tői] 1963-ig. (Szakdolgozat.)
Összeáll. BÍRÓ Erzsébet. Szombathely, 1965, Tanítóképző Intézet. [1], 86 lev.
6 t. Gépirat. SZTK: B65/1965

Előszó
A Tiszatáj rövid története (-)- impresszum adatai)
T: válogató, elsősorban a sajátosan szegedi és népművelési tárgyú anyagot tartal-

mazza (a szépirodalom és a recenziók nélkül). 271 tétel.
C: részletes.
A: 1—2 mondatos.
SZ:1. Tematikus-műfaji-személyi csoportok vegyesen

a) időrendi
M: 1. Névmutató (szerzők és tárgyalt személyek — megkülönböztetés nélkül)
Tartalomjegyzék

751. '
Békés megye a szegedi Tiszatáj című folyóirat tükrében. (1965—1970.) (Össze-
áll.) PAPP János. = Békési Élet, 7. évf. 1972. 1. sz. 164—170. p.

Repertórium: 166—170. p.

Bevezetés: a folyóirat Békés megyei vonatkozású anyagának rövid tematikai-műfaji
(rovatonkénti) elemzése.
T: teljes (a megyére vonatkozóan) — honismeret.
C: részletes, névjelfeloldással.
SZ: 1. Műfajonkénti (rovatonkénti): Szépirodalom, Hazai tökör, Tanulmány, Örök-

ség, Emlékezések-évfordulók, Képzőművészet, Színház-zene, Kritika, Króni-
ka, Vegyes, Illusztrációk. :.
a) szerzői betűrend (az illusztrációk időrendben)

— címbetűrend
M: nincs, földrajzi kellett volna.
A repertórium célkitűzésének kevásbé mechanikus szerkezet felelt volna meg.

752.
Tiszatáj 1947—1971. Repertórium. Összeáll. REGULI Ernő. Szeged, 1973, Csong-
rádm. Lapkiadó. 314, [2] p.

A borítón tévesen 1947^1972 szerepel.
T: irodalmi és kulturális folyóirat; teljes (illusztrációk és képmellékletek is), 9717 t.
C: részletes (álnév- és betűjel feloldással), címkiegészítő megjegyzésekkel.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (6 főcsoport alcsoportokkal)

a) szerzői (és cím-) betűrend
M: 1. Névmutató (az álnevek, szignók feloldásával utal a teljes alakú valódi névre)

2. Földrajzi mutató
3. Periodikumok mutatója
4. Antológiák mutatója

Használati útmutató
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TISZAVIDÉK [I.] (Csongrád, 1890. márc. 2 — 1916. júl. 2.)

753.
A Tiszavidék csongrádi hetilap repertóriuma, 1914. 1. rész. Összeáll. BERENTE
László, TAMÁS Katalin. = Mozaikok Csongrád város történetéből. Csongrád,
1985. 215—222. p.

(Bevezetés: az 1914-es év számai és megjelenési ideje + pongyola módszertani tájé-
koztató.)
T: a vegyes tartalmú hetilap teljes repertóriuma, fejezetenként újrakezdődő tétel-

számozással. Összesen 207 tétel.
C: rövidített: tételszám, cím (címkiegészítés, alcímszerű formában), a lap sorszáma

(lapszám nincs!).
SZ:1. Műfaji-rovatonkénti

a) időrend
I: 1. Tárgymutató

2. Névmutató (néhol a foglalkozás megjelölésével)
3. Helymutató (Amerika — Vác)
Valamennyi a hetilap számaira hivatkozik, nem a repertórium tételszámaira,
ezért gyakorlatilag pontatlan hívatkozású, visszakeresésre alkalmatlan indexek.

Leírási és mutatózási szempontból elhibázott, ezért alig használható munka.
— > még: CSONGRÁD + TISZAVIDÉK

TISZAVIDÉK [II] (Szolnok, 1945—1949)
— > DOLGOZÓK LAPJA

TISZAVIDÉK [III.] (Szolnok, 1956—1957)
— > SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP

A TOLL (Bp. 1914—1915; 1929—1938.)

754.
„A Toll" írói és írásai 1914, 1929—1930. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. [Bp.]
1955. II, 80 lev. Gépirat.

OSZK SH 151/710

Bevezetés: a lap története 1930-ig, amikor G. szerint megszűnt.
T: az irodalmi-kritikai hetilap leszűkített időhatárú feldolgozása.
C: rövidített.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék

755.
A Toll (1929—1938). Repertórium. (Szerk. LAKATOS Éva. Közrem. BÁLI Ju-
dit.) Bp. 1977, Petőfi Irodalmi Múzeum. 261 p. Kossuth K. soksz.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B. sor. 9./

A Tollról (Komlós Aladár)
A repertóriumról + A Toll könyvészeti leírása + „A Toll"-ra vonatkozó irodalom
T: a szépirodalmi, kritikai hetilap teljes repertóriuma (hírek, illusztrációk is):

2363+2364—2515. t. (Függelék.)
C+A: részletes, műfajközléssel, névjelfeloldással; általában egymondatos annotá-

cióval.
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SZ: 1. Tematikus-műfaji (7 fejezet alosztásokkal)
a) betűrendes

M: 1. Névmutató (szerzők — számok — perszonália)
Függelék: A Toll 1914/1915 (időrendes)
Tartalomjegyzék
Tartalmi és módszertani szempontból egyaránt értékes repertórium.

TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁROS
— > TOLNAI KÖNYVTÁROS

TOLNAI FORUM (Szekszárd, 1970—)

756.
A Tolnai Fórum repertóriuma, 1970—1986. Összeáll. BODRI Ferencné. = Tol-
nai Fórum, 1986. 1. sz. 3—38. p.

Szerkesztői előszó
Módszertani bevezető
T: az MSZMP Tolna Megyei Bizottsága politikai folyóiratának teljes, a képeket is

feltáró 440 tételes repertóriuma.
C: részletes, rovatos rendszerű, az évet és számot fölöslegesen ismétli leírásonként.
Néhol a címek után kerek zárójelbe tett megjegyzés (vagy alcím?) található.
SZ: 1. Időrendi

a) cikkek
b) képjegyzék

M: 1. Tárgymutató
2. Névmutató (szerzők és perszonália — megkülönböztetés nélkül)
3. Helységmutató (Báta — Zala megye)

A mutatók — a módszertani bevezető állításától eltérően — nem különböztetik meg
a cikkekre és a képekre történő hivatkozást.

TOLNAI KÖNYVTAROS (Szekszárd, 1957—1960; 1970—)
Címváltozat (1957—1960): TOLNA MEGYEI KÖNYVTAROS

757.
A Tolnai Könyvtáros repertóriuma, 1970—1974. Összeáll. SIPTER Gézáné. =
Tolnai Könyvtáros, 5. évf. 1975. 3. sz. 45—57. p.

Előszó nincs.
T: könyvtárügy — Tolna megye. Teljes (?), 151 tétel.
C: részletes.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Név- és tárgymutató

2. Földrajzi mutató
A következő repertórium használatát fölöslegessé tette.

758.
Tolnai Könyvtáros 1957—1960, 1970—1985. Repertórium. Összeáll. IMREH Csa-
nádné, KANÁSZ Judit. = Tolnai Könyvtáros, 1986. 2. sz. [1—33.] sztl. p. mell.

Bevezető (sajtótörténeti és módszertani)
T: teljes, hírek, recenziók is. 541 tétel.
C: részletes, új szabvány szerinti (címrendszós), de kettős egyenlőségjelet nem al-

kalmaz.
SZ: 1. Időrendi
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M: 1. Névmutató (szerzők neve yerzállal + perszonália)
2. Tárgymutató (intézmények is, a székhely megjelölése nélkül).
3. Földrajzi mutató

Szekszárd kivételével tárgyi-intézményi alosztás nélkül.
Minden mutató külön jelöli, ha az információ „hír"-anyagból származik. Tehát
a híreket analitikusan mutatózza, azok tartalma ui. nincs feltárva a C-ban. A
két utóbbi mutató összevonható és kombinálható lett volna.

Előzményét fölöslegessé teszi.

TOVÁBB (Debrecen, 1938. Üj f. Bp. 1947.)

759.
Tovább. (A Márciusi Front lapja.) 1938. Összeáll. KÁLMÁN Lászlóné. Bp.
[1975.] 23 lev. Gépirat.

PIK K. k. 0403

Előszó (történet)
Álnevek feloldása
A T. könyvészeti leírása és irodalma
T: a politikai (munkásmozgalmi) folyóirat 3 számának 74 számozatlan tétele (ben-

ne szépirodalom is).
C: részletes, névjelfeloldásokkal, illusztrációk jelzésével.
A: a C. után egymondatos, zárójelben.
SZ: l. Időrendi
M: nincs.

TÖRTÉNELEMTANÍTÁS (Bp. 1955—)
Közben (1956): TÖRTÉNELEM ÉS FÖLDRAJZTANÍTÁS
Szünetelt: 1957.

760.
A Történelemtanítás c. folyóirat repertóriuma 1955—1981. Összeáll. HORÁNYI
István. Bp. 1984, Országos Pedagógiai Intézet. 202 p. Grafo GM soksz.

A folyóirat bibliográfiai adatai
Előszó (Szabolcs Ottó fel. szerk.)
T: teljes, recenziók is. 1555 tétel.
C+A: részletes, szükség szerint egymondatos annotáció [ ]-ben
SZ: 1. Szerzői és címbetűrend

a) címek betűrendje
M: 1. Névmutató

Szerzők és perszonália — megkülönböztetés nélkül.
2. Tárgymutató (tárgyszavak, földrajzi nevek, műfajok)

— alosztásokkal
Mechanikus betűrendes szerkezete nem szerencsés.
A kötelespéldány-szolgáltatásból kiesett, ezért a kurrens MNB Könyvek bibliográ-
fiájában fel nem dolgozott repertórium.

TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI KÖZLEMÉNYEK (Miskolc, 1926—1928.)

761.
DANKÖ Imre: Miskolc első tudományos folyóirata, a Történelmi és Régészeti
Közlemények. = A Miskolci Hermán Ottó Múzeum Közleményei, 11. évf. 1972.
103—107. p.

A tanulmány időrendes repertóriummal, pontosabban tartalomjegyzékkel is kiegészül.
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TÖRTÉNELMI ÉVKÖNYV (1—2. Miskolc, 1965, 1968.)
Utóbb (3—4. 1971, 1973): BORSODI TÖRTÉNELMI ÉVKÖNYV

762.
A Borsodi Történelmi Évkönyv repertóriuma 1965—1973. (Szakdolgozat.) Ösz-
szeáll. BÁNYICZKY Lászlóné. Debrecen, 1975, Tanítóképző Intézet miskolci
kihelyezett tagozata. 29 lev. Gépirat. DTK 2463/szd.

Bevezetés
T: a helytörténeti évkönyv teljes repertóriuma.
C: részletes.
A: indikatív és informatív minden tanulmányról.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Egyesített betűrendes név- és tárgymutató
A tartalmi analízis és a mutatózás nem erőssége.

TÖRTÉNELMI SZEMLE (Bp. 1958—)

763.
A Történelmi Szemle 1—10. (1958—1967) évfolyamainak tartalommutatója. Ösz-
szeáll. VARGA István. = Történelmi Szemle, 1968. 4. sz. 452—468. p.

Klny. is. (Az évszám a borítón tévesen 1918[!]—1967.)

A Tört. Szle általános és évfolyamonkénti (számonkénti) sajtóbibliográfiai leírása (a
repertórium 1. sz. tétele).
T: teljes, 326 számozott tétel.
C: részletes [szerzői betűjelek feloldásával és a tárgykörre, tárgyidőre vonatkozó

címkiegészítéssel].
SZ:1. Tematikus-műfaji 5 főcsoport: Általános rész, Egyetemes tört., Magyar tört.

(korszakonkénti 8 alfejezet), Ismertetések, a Történelmi Szemle — a Törté-
nettudományi Intézet,
a) logikai és tárgyidőrendi

— megjelenési időrend
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália -f tételszám.

764.
A Történelmi Szemle tíz éve 1968—1977. Repertórium. (Szakdolgozat.) Össze-
áll. GERENCSÉR Edit. Szombathely, 1984, Tanárképző Főiskola. 162 lev. Gép-
irat. SZTK G 38/1984

Bevezető (sajtótörténeti adatok, statisztika a tételek számáról)
T: teljes, 347 tétel.
C: részletes, analitikus.
A: általában rövid annotációkkal
SZ:1. Időrendi
M: 1. Egyesített név- és tárgymutató

Az Üj Könyvek általános tárgyszórendszerét és módszerét adaptálja. A tárgy-
szórendszer azonban nem elég árnyalt, s nem mindig permutáltak a tárgy-
szavak.

Az újabb, 25 évet átfogó repertórium az előbbiek használatát fölöslegessé teszi. (Vö.
1. sz. függelék.)

TÖRTÉNELMI TÁR
— > MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR
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TÖRTÉNETI LAPOK (Kolozsvár, 1874—1876.)

765.
A Történeti Lapok repertóriuma 1874—1876. Összeáll. HERNÁDI László Mi-
hály. Bp. 1983. 132 lev. Gépirat. Xerox soksz.

OSZK SH 407.522

Bevezetés (a folyóiratról és a repertóriumról)
T: a K. Papp Miklós szerkesztette forrásközlő folyóirat teljes repertóriuma.
C: 1. r. részletes, szögletes zárójeles címkiegészítésekkel;

2. r. rövidített, lapszámközlés nélkül.
SZ:1. Szerzői betűrendes

a) időrend
2. Tárgyszavas (tárgyszók, perszonália, földrajzi nevek)

a) időrend
A KWOC-index továbbfejlesztett „kézi" változata: „Olyan — ciklikusan per-
mutált — számítógépes index, amelynek előállításában a számítógépet in-
tellektuális és manuális munkák sorozata és — egy régi írógép helyettesí-
tették" — írja az összeállító a később refrénszerűen ismétlődő összegezés-
ben. Valójában hagyományos „párhuzamos" repertórium ez, amelyiknek már
csak analógiás köze van a korábbi számítógépes KWOC-indexekhez. (Vö.: De-
mográfia, Közgazdasági Szemle, Statisztikai Közlemények stb.)

Tartalom
Az összeállító magánúton sokszorosított és terjesztett szűk publicitású kiadványa.

TÖRTÉNETI SZEMLE (Bp. 1912—1930.)
Szünetelt: 1923—1925, 1927.

766.
A Történeti Szemle története és repertóriuma. (1912—1930.) [Összeáll.] TÖTH
Róbert. Bp. 1984. XLV, 105 lev. Gépirat.

OSZK 407.547

Bevezetés
T: teljes, 679 tétel.
C: részletes, sőt túlzottan is: az élőfejben előrevetített évf. és szám adatokat téte-

lenként is megismétli.
SZ:1. Időrendi

Számról számra haladó.
M: 1. Névmutató

Szerzők (verzál), perszonália (kurzív)
2. Földrajzi mutató (országok, városok)

Hiányos: csak az Értekezések, Kisebb közlemények és a Különfélék rovat-
ból.

Tartalomjegyzék
Statisztikai táblázatok a szerzőkről, cikkekről, a névjeles és anonim cikkekről a pub-
likációk rovatok szerinti megoszlásáról.
Sajtóbibliográfiai leírás
A folyóirat megérdemelne egy módszeresebb, tárgyi visszakeresésre is alkalmas pub-
likált repertóriumot.
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TRANSILVANIA (Brasov [Brassó] 1868—1881, Sibiu [Nagyszeben] 1882—1946.
Űj f. 1—(78—) 1972—
Közben (1902—1909): TRANSILVANIA §1 ANALELE

767.
Indice alf abetic al publicatiunilor revistei „Transilvania" (anul 1—25.) al „Ac-
telor" si „Analelor" Asocia$iunii transilvane. (1862—1894.) Comp. Nicolau TO-
GAN. Sibiiu, 1896, Tiparul tipografiei archidiecezane. 72 p. OSZK 406.523

Ua. = Transilvania, an. 27. 1896. Nr. 10. p. 251—320. OSZK H 23.656

Bevezető, előszó nincs.
T: az erdélyi „Astra" kulturális egyesület irodalmi és művelődési folyóiratának sze-

lektív repertóriuma. (A Hivatalos rész kivételével.) Nem tételszámozott.
C: rövidített: 1. r. tárgyszó, cím (szerző), évf. kezdőlap

2. r. szerző, cím, évf., kezdőlap.
SZ: 1. Tárgyszavas rész (benne perszonália is)

a) időrend (a forrásközléseket tárgyidó'rendben vagy helynevek szerint írja
le)

2. Szerzői betűrendes rész
a) időrend

Területi hungarika folyóirat repertóriuma — sok magyar vonatkozású (tematikai,
személyi) információval.

768.
Transilvania. Indice bibliografic selectiv. (26—48.) 1895—1917. (íntocm. D. St.
PETRUTIU, T. BUGNARIU, V. POP.) Cluj, 1964, Bibi. Centr. Univ. „Babes—
Bolyai". VIII, 111 p. Soksz. OSZK OD 30.319

Bevezető + Tartalomjegyzék
T: szelektív, 1100 tétel.
C-)-A: részletes, ritkán címkiegészítő annotációk.
SZ: 1. Tematikus

a) időrendes
2. Az „Astra" egyesületről

M: 1. Névmutató

769.
Transilvania. Indice bibliografic selectiv. 49(1918) — 77(1946). (íntocm. D. St.
PETRUTIU, T. BUGNARIU, V. POP.) Cluj, 1966, Bibi. Centr. Univ. „Babes—
Bolyai". VI, 221 p. Soksz.

Bevezető + Tartalomjegyzék
T: szelektív 2863 tétel.
C-fA: részletes, ritkán címkiegészítő annotációk.
SZ: 1. Tematikus

a) időrendes
2. Az „Astra" egyesületről

M: 1. Névmutató
Előzményével együtt értékes területi, illetve személyi és tartalmi hungarika reper-
tóriumok.
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TRIBUNA POPORULUI (Arad, 1896—1903.)
Utóbb (1904—1912): TRIBUNA

770.
NEGRILA, Iulian: Sriitori tribunisti din perioda arádeaná.
Timisoára, 1983, Facla. 216 p.

/Criticá si istorie literará./ OSZK OB 58.568
Repertórium: 132—197. p.

Bibliográfia colaborarilor literará
T: szelektív: román irodalom, népköltészet, külföldi irodalom az aradi román nyelvű

. napilapban.
C: részletes.
SZ:1. Tematikus (3 fejezet, Id. fent!)

a) műfaji (költészet, próza, dráma, tanulmányok)
— a betűrendes

M: nincs.
Viszonylag kevés magyar vonatkozással. Területi hungarika. (Az írók közül Jókai,
Kossuth, Madách, Petőfi, Pósa Lajos szerepel.)

TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS
— > MŰSZAKI KÖNYVTÁROSOK TÁJÉKOZTATÓJA

TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY (Pest, 1817—1841.)

771.
A bölcsészet, művelődés és nevelés körébe tartozó közlemények a Tudományos
Gyűjteményben. Összeáll. IMRE Sándor. = Magyar Pedagógia, 15. évf. 1906.
4. sz. 270—271; 5. sz. 329—355. p.

T: válogató, csak a nagyobb elvi cikkek. Összesen 193 tétel.
C: rövidített (lapszám nélkül).
SZ: 1. Tematikus (I—VIII. fejezet)
A végén megemlíti, hogy sok kisebb-nagyobb cikk jelent meg az egyes iskolákról,
továbbá könyvismertetések is. (Ezeket nem dolgozta fel.)

TUDÓSÍTÓ

— > HEVESI MŰVELŐDÉS

TUNGSRAM TECHNISCHE MITTEILUNGEN (Bp. 1960—)

772.
Tungsram Technische Mitteilungen. Inhaltverzeichnis — (Contents). Author
index. No. 1—39. 1960—1978. = Uo. 1979. No. 40. 1657—1665. p.
T: szelektív. Számozatlan tételek. Elektrotechnika.
C: rövidített.
SZ: 1. Időrendes

2. Szerzői betűrendes r.
Szerző, cím, szám, lapszám (év)

Bevezetés nélküli anonim munka.
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TURISTÁK LAPJA (Bp. 1889^!1944.)

773.
Név- és tárgymutató a Turisták Lapja 1—10. évfolyamához. (1889—1898.) Ösz-
szeáll. THIRRING Gusztáv. Kiad; a Magyar Turista Egyesület. Bp. 1899, (Pesti
Lloyd ny.) 39 p.

Előszó nincs.
A TL. 1—10. évfolyamának munkatársai
T: teljes. Turistaság, honismeret.
C: részletes (a képeket, illusztrációt is jelzi), de csak a kezdőlapszámot közli.
SZ:1. önálló közlemények

A) Szerzők szerint (betűrendben)
B) Tárgy szerint (szisztematikus)

a) Általános érdekű cikkek (szakrendi bontásban)
b) Egyes vidékek (földrajzi rendben 1—25 fejezet)
Itt címrendszós a leírás.

2. Irodalom (könyvismertetések)
A) Magyar nyelvű
B) Nem magyar nyelvű

a) címük szerint (mindkét részben)
3. Egyesületi hírek

A+B) egyesületenként és
1- szekcióként

4. Apró hírek
A—I) Személyi hírektől — a Kérdés—felelet rovatig

5. Képek jegyzéke (földrajzi rendben)
+ Arcképek és Vegyes képek

A TL. 1—10. évfolyamának statisztikája (munkatársak és közlemények szerinti bon-
tásban, a repertórium szerkezetéhez igazodva). Összesen 1920 közlemény és 363 kép
kimutatása.
Tartalomjegyzék
A legjelentősebb turista folyóirat első tíz évéről az alapító-szerkesztő összeállításá-
ban készült igen gondos, jól tagolt repertórium. (Időhatárain belül jobban használ-
ható, mint az 1—50. évf. repertóriuma.)

774.
Név- és tárgymutató a Turisták Lapja 1—50. évfolyamához. (1888 [1889!] —
1938.) Összeáll. PAPP László. Kiad. a Magyar Turista Egyesület. Bp. 1939, ny. n.
54 p.

Előszó helyett (a folyóiratról és repertóriumáról az előző rep. megemlítése nélkül)
T: válogató, csak az önálló cikkek.
C: rövidített és rovatos rendszerű. Adatai: szerző (teljes vagy rövid névalak), cím

+ kötetszám (kurzív arab számmal), kezdőlapszám (álló szedéssel). A névjele-
ket nem oldja fel.

SZ: I. Szerzők szerinti (betűrendes)
a) időrend

II. Tárgyak szerint
Áttekintés (az 1—81. fejezet tartalomjegyzéke)
1—81. tematikus-műfaji és földrajzi fejezet (a 23-tól földrajzi fejezetek: ha-

zánk tájai és külföldi országok)
a) helyenként további tematikus alosztásokkal

— szerzői betűrend (kivétel: 17. Személyi cikkek)
• időrend

Kéthasábos, jól tipografizált repertórium.
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TURISTASÁG ÉS ALPINIZMUS (Bp. 1910—1935.)

775.
A Turistaság és Alpinizmus 1—20. [1910—1929] évfolyamában megjelent ön-
álló cikkek szerzők és tárgy szerinti betűrendes mutatója és a Turistaság és
Alpinizmus Lap- Könyv- és Térképkiadó R.T. kiadásában 1912—1930. megje-
lent összes kiadványok részletes jegyzéke. Összeáll. PAPP László. Bp. 1930,
(Kellner ny.) 31, [1] p.

Borítékcím: Bibliográfia. (A Turistaság és Alpinizmus 20 évfolyama és ösz-
szes kiadványai.)

A 20. évf.-ot záró jubiláris szám díjtalan melléklete.
Német és angol nyelvű címmel is.

Tartalomjegyzék
T: válogató, csak az önájló cikkek.
C: (1.) rövidített: szerző, cím, (műfaj), kötet + kezdőlap.

Kéthasábos, rovatos rendszerű.
SZ: 1. Szerzői névmutató (rész)

a) címbetűrend
2. Tárgy szerint (1—43 földrajzi és tematikus fejezet, az utolsók a könyvismer-

tetések és a szépirodalom)
a) nagyjából címek szerinti betűrend

TURUL (Bp. 1883—1946.)

776.
Név- és tárgymutató a Turul 1883—1892. [1—10.] évfolyamához. Szerk. BO-
ROVSZKY Samu. Kiad. a Magyar Heraldikai és Genealógia Társaság. Bp. 1893.
107 p.

Előszó
T: teljes; genealógia, heraldika, történeti segédtudományok.
C: rövidített (kötet -f kezdőlap)
SZ: A) Tartalomjegyzék (szerzők és címek betűrendjében)

B) Szakrendi rész (tudományszakok szerint)
C) Ábrák betűrendes jegyzéke

(I:) D) Tárgy- és névmutató (földrajzi nevek is). Analitikus mutató (index), a tárgy-
szón kívül a tárgyévre + kötet- és lapszámra hivatkozással.

Könnyen áttekinthető, jól használható egymást kiegészítő repertórium és index-
rendszer.

777.
Név- és tárgymutató a Turul 1893—1936. évfolyamaihoz (11—50. köteteihez).
Sajtó alá rend. FEKETE NAGY Antal. Kiad. a Magyar Heraldikai és Gene-
alógiai Társaság. Bp. 1940, Dunántúl Pécsi Egyet. Könyvkiadó és ny. Pécs. [8],
260 p.
Előszó (Szentpétery Imre, a M. Herald. és Gen. Társ. elnöke): a mutató a tagok ön-
kéntes anyaggyűjtő munkájával készült; köszönetnyilvánítás a közreműködők felso-
rolásával (9 név a sajtó alá rendezővel együtt).
Bevezetés (az index szerkezetéről)
Rövidítések jegyzéke
T: válogató, csak a legtágabb család-, helytörténet, oklevél-, címer- és pecséttan kö-

rébe tartozó cikkek (a Könyvek és a Tárca rovat kivételével). Kb. 100 000 elemi
egység.
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C: nincs, mivel csupán analitikus név- és tárgymutató, azaz a szűkebb önálló index
műfajához tartozik.

I: Egyesített név- (perszonália!), földrajzi és tárgymutató, amelybe a cikkek címe
is bele van dolgozva kurzív szedéssel. (A szerző neve sehol nincs feltüntetve.)
A földrajzi-közigazgatási nevek után a megyét (esetleg évszámmal), a személy-
nevek után az évszámot (esetleg helységnévvel) is közli. — Az utalás kötet- és
kezdőlapokra történik, de „sk"-val jelzi a több oldalas közleményeket.

Módszertani újítása ellenére az előbbinél kevésbé használható munka. Főleg a szer-
zők és a bibliográfiai leírások elhagyása miatt.

TÜKÖR (Bp. 1933—1942.)

778.
A Tükör írói és írásai 1933—1942. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. [Bp.] 1955.
II, 156 lev. Gépirat. OSZK SH 151/1100

Bevezetés
T: a Franklin Társulat képes szépirodalmi és ismeretterjesztő folyóiratának tel-

jes repertóriuma, képek is.
C: rövidített.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. ETO szakrend

a) betűrend
Tartalomjegyzék

TÜZ (Bratislava, Wien 1921—1923.) + DIOGENES (Wien, 1923—1927.)

779.
Tűz (1921—1923) Diogenes (1923—1927). Repertóriumok. (Összeáll.) ILLÉS Ilo-
na. Bp. 1977, Petőfi Irodalmi Múzeum. 235 p. Soksz.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai füzetei. B. sor. 8./

Gömöri Jenő folyóirata, a Tűz
Szakirodalom a Tűzről — A Tűz könyvészeti leírása
T: a szépirodalmi, művészeti, tudományos és kritikai folyóirat teljes repertóriuma

— a függelékként közölt rovatok (Közgazdaság, Kozmetika, Bélyeggyűjtés, Sakk)
kivételével. 833 tétel.

C: részletes, álnévfeloldással, műfaj jelöléssel.
A: a szakcikkek leírása után egymondatos indikatív, ( )-ben.
SZ:1. Tematikus-műfaji (7 fejezet alfejezetekkel)

a) időrendi
Fényes Samu lapja, a Diogenes
Szakirodalom a Diogenesről — A Diogenes könyvészeti leírása
T: az irodalmi, művészeti, társadalmi, történelmi és természettudományos folyóirat

teljes repertóriuma. 834—1979. tétel.
C: részletes, mint fent.
A: mint fent.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (9 fejezet, alfejezetekkel)

a) időrendi
Az irodalom és képzőművészet fejezeteken belül az egyes szerzők (művészek)
alfejezetek biográfiai elrendezésűek mindkét repertóriumban.

M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetés nélkül)
Mindkét repertórium közös mutatója. Az álneveket, névjeleket itt is felold-
ja — a valódi név után zárójelben.

Igényes, a lapok profiljához igazodó repertóriumok.
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ŰJ AURORA (Békéscsaba, 1973—)

780.
Üj Aurora 1973—1977. [Repertórium.] Szakdolgozat. Összeáll. GYUROVITS
Zsuzsa. Debrecen, 1978, Tanítóképző Főiskola. 52, [1] lev. Gépirat.

KMK D 1974

A repertórium használatáról
Bibliográfiai adatok
T: a békéscsabai irodalmi és művészeti antológia majd folyóirat teljes repertóriu-

ma. 357 tétel.
C: részletes, címkiegészítő megjegyzéssel [műfaj]; az un. „belső" illusztrációkat a

C-ban regisztrálja, de nem mutatózza. Élőfejes. Rovatos-táblázatos elrendezésű.
A: szükség szerint egymondatos.
SZ: 1. Időrendes
M: 1. „Egységes" mutató (szerző, perszonália — nevük alatt -f- foglalkozásuknál

— a tételszám aláhúzásával, tárgy-műfaj, földrajzi név; tárgyi-műfaji uta-
lókkal)

2. Irodalmi alkotások címmutatója (bábjáték — vers tárgyszavak alatt: cím,
(szerző), tétel)

3. Képzőművészeti alkotások címmutatója (dombormű — szobor tárgyszavak
alatt)

Mindegyik mutató élőfejes!
Tartalom
A tárgyszavazás finomításával a publikációs szintet is elérte volna. Jól példázza,
hogy a repertórium műfajában is lehet önálló alkotómunkát végezni.

781.
Üj Aurora. 1978—1981. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. VARJÜ Ferenc-
né. Debrecen, 1982, Tanítóképző Főiskola. 69 lev. Gépirat.

DTK 5262/szd.

Bevezetés
T: teljes, 427 tétel.
Bibliográfiai leírási, szerkezeti és mutatózási tekintetben az előzmény repertórium
módszerét követi. Címleírásai még teljesebbek. (Pl. a folyóiratban cím nélkül sze-
replő művészeti alkotások címeit is felkutatta.)

782.
Üj Aurora. 1973—1982. Repertórium. (Szakdolgozat.) Összeáll. SINKA Albertné.
Nyíregyháza, 1983, Tanárképző Főiskola. 99 lev. Gépirat.

NyTK Szd 206

Előszó (a folyóiratról)
Bibliográfiai adatok
Bevezetés (a repertóriumról)
T: teljes, illusztrációk is: 1310 tétel. (Benne minden illusztráció önálló tétel: 1123—

1310. tétel.)
C: részletes, műfaji címkiegészítéssel.
A: szükség szerint, de viszonylag gyér és szűkszavű (az illusztráltság ténye, „jegy-

zetekkel ellátva", az előadás helye)
SZ:1. Tematikus-műfaji (9 számozatlan fejezet alfejezetekkel, benne „Egyéb" és

Illusztrációk is)
a) szerzői
— címbetűrend (!)
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M: 1. Egységes név- és tárgymutató
Szerzők, perszonália (a tételszám aláhúzásával), testület, földrajzi név, tárgy-
szó — sok utalóval az átfogóból a részfogalomra.

Szerkesztésmetodikai és mutatózási szempontból gyengébb a két előző szakdolgozat-
nál. A Bevezetés helyes célkitűzéseit nem mindig váltja valóra.

783.
Az Üj Aurora repertóriuma. 1973—1983. Összeáll. TOMKA Mihály. Kiad. az
Üj Aurora Szerkesztősége. (Békéscsaba), 1985, [4], 90 p. Soksz.

A folyóirat fontosabb adatai (a számonkénti leírás elmarad!)
A repertórium célja, használata
T: teljes, az önálló illusztrációk is. 788 tétel. (Csak a neveket számozza, a műveket

nem!)
C: részletes, [névjelfeloldással, címkiegészítéssel]*
SZ: 1. Tematikus-műfaji-rovatonkénti („Barátaink, kapcsolataink")

a), szerzői betűrend
— időrend

*A Barátaink, kapcsolataink rovaton belül a külföldi szerző neve után a
nemzetiséget is megadja.

M: 1. Személynevek mutatója
Szerzők, perszonália (tételszám aláhúzással)

Tartalomjegyzék híján nem tekinthető át a repertórium szerkezete! Pedig a „testre
szabott" szerkezet a legnagyobb erénye. Mutatózási szempontból a kéziratos előz-
mények jobbak.

ÚJ ÉLET
— > [SZEGEDI IFJÚSÁGI LAPOK „1922/1980"]

ÜJ ERDÉLY (Kolozsvár, 1918.)

784.
Az Üj Erdély. (Repertórium.) = MÓZES Huba: Sajtó, kritika, irodalom. Bu-
karest, 1983. 29—37. p.

T: az irodalmi és kulturális „heti szemle" teljes repertóriuma. 1—18. szám 229 szá-
mozott tétele.

C: részletes, helyenként névjelfeloldással, rendszeres címkiegészítéssel [műfajok,
ismertetett könyvek, tárgykör]

SZ: 1. Időrendes
A szerzőnek az erdélyi irodalmi sajtó történetét bemutató tanulmányába beágyazott
repertórium.

ÜJ FORRÁS (Tatabánya, 1969—)
Címvált. (1969—1970): FORRÁS [III.]

785.
Üj Forrás. 1969—1973. Repertórium. (Összeáll. TAPOLCZAI Ernőné.) (Kiad. a
„József Attila" Megyei Könyvtár, Tatabánya.) Tatabánya, 1974. 78 p. Megyei
Könyvtár soksz.

Cím a borítón: Új Forrás. Komárom megyei antológia repertóriuma.

Bevezető (az antológia története)
Tartalomjegyzék
Útmutató a repertórium használatához
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T: teljes (illusztrációk, fotók és művészi reprodukciók is): 15 szám 954 számozott
tétele. Kulturális, irodalmi és művészeti antológia, utóbb folyóirat.

C: részletes (alcím, — címkiegészítések is zárójelben). Az illusztráltságra és a rej-
tett bibliográfiákra is utal.

SZ: 1. Rovatok szerinti: szépirodalom (műfajonként), tanulmányok, illusztrációk
külön fejezetekben,
a) szerzői, azon belül címek szerinti betűrend

M: 1. Egyesített cím-, intézmény és névmutató. Valamennyi cím szerepel benne,
még az illusztrációké is, utána zárójelben a szerző. A fő rendszóként kive-
tített szerzői és személynevek nagybetűsek, az utóbbiakat a tételszámok alá-
húzásával különíti el. Az intézményneveket r i t k í t v a szedi. Az illusztrá-
ciók zárójeles tételszámot kapnak. Az álnevek és betűjelek feloldása is itt
történik meg. Kissé túlterhelt (a címek fölöslegesek, az intézménynevek a
2. mutatóba valók) és túlkomplikált mutató.

2. Egyesített földrajzi és tárgymutató (a tárgyszavak alosztásokkal), benne az
illusztrációk is, tipográfiailag elkülönített tételszámokkal. (E mutatót jó lett
volna kombinálni: tárgyi-földrajzi és földrajzi-tárgyi mutatóvá átalakítani,
az 1. sz. mutatóból átvett intézménynevek bekapcsolásával.)

A rovatos rendszerű tipográfiai kép áttekinthetővé teszi a kiadványt. Kár, hogy a
sokszorosítás hibás (nyomás nélküli üres és elmosódott lapok).

ÜJ HANG [I.] (Moszkva, 1938—1941.)

786.
Űj Hang repertóriuma (1938—1941). (Szakdolgozat. KMK szaktanfolyam.) Ösz-
szeáll. GOLDMAN Sándorné. Bp. 1965 [1966]. [4], 106 lev. Gépirat.

KMK D 191
OSZK SH 151/390

Előszó
T: teljes (?), illusztrációk is.
C: részletes, álnév- és betűjel feloldással, címkiegészítésekkel [ ]-ben. Kéthasábos,

tételszám nélküli.
SZ: 1. Irodalom (szépirodalom, irodalomtudomány, művészetek és illusztrációk)

a) műfaji-tematikus
2. Magyarország (társadalomtudományi tanulmányok)

a) történeti-tematikus-műfaji csoportok
3. Nagyvilág (tanulmányok)

a) országok szerinti betűrendben)
Az elemi rendezőelv minden csoportban betűrendes.

M: 1. Névmutató (lapszám -f- hasábszám)
2. Álnév-mutató

787.
ILLÉS László: A moszkvai Üj Hang c. folyóirat repertóriuma (1938—1941). =
„Jöjj el szabadság!" Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből.
2. köt. Bp. 1967. 605—671. p.

Előszó (a folyóiratról)
A bibliográfia vázlata
T: teljes (ismertetések is), tételszám nélkül.
C: részletes [névkiegészítéssel, álnévfeloldással]
A: [címkiegésztíő, rövid, egymondatos]
SZ:1. Tematikus-műfaji (két fő részben):

I.: A) Irodalom: 1. általában, 2. magyar (általában és egyes szerzők), 3.
külföldi

B: Művészetek (1—7 fejezet)
C) Közművelődési kérdések (1—3: Tudomány — kultúra — sajtó)
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II.: A) Elméleti kérdések (filozófia, társadalomtud.)
B) Történeti kérdések (8 tárgyidőrendi fejezet)
C) A korabeli munkásmozgalom problematikája (3 földrajzi fejezet)
D) Nemzetközi politikai, gazdasági és társadalmi kérdések (7 tematikus

és országok szerinti fejezet)
E) Magyarország politikai, gazdasági és társadalmi viszonyairól (5 te-

matikus fejezet)
a) Szerzői és címbetűrendes elemi elrendezés.

M: 1. Névmutató (a kötet végén lévő közös mutatójában)
Jelmagyarázat

ÜJ HANG [II.] (Bp. 1952—1956.)

788.
Üj Hang repertórium. 1952—1956. Összeáll, és szerk. ULVECZKY Józsefné,
LASKAI Irén. (Kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár.) Debrecen, 1980, Megyei
Könyvtár soksz. 170, [3] p.

Előszó (a folyóiratról)
A könyvészeti leírás elé (Tamás Attila értékelő tanulmánya)
Az Új Hang könyvészeti leírása -\- Kriptonímák feloldása
A repertórium használatáról
T: a DISZ és az írószövetség irodalmi, kritikai és művészeti folyóiratának teljes,

az illusztrációkat is tartalmazó repertóriuma. 1750 tétel.
C: részletes, műfaj jelöléssel és egyéb címkiegészítő megjegyzésekkel [ ]-ben. A

cikkekhez tartozó illusztrációkat önálló szerkezeti egység veszi föl.
SZ: 1. Tematikai-műfaji (5 számozatlan fő fejezet alfejezetekkel)

a) szerzői betűrend
— időrend

M: 1. Név-, tárgy- és földrajzi mutató
S z e r z ő k é s p e r s z o n á l i a ( t é t e l s z á m a l á h ú z á s s a l ) e l k ü l ö n í t v e . A t á r g y s z ó k r i t -
k í t v a s z e d e t t e k .

Függelék: A folyóirattal foglalkozó írások
Tartalomjegyzék
A cikkek és illusztrációk elválasztása nem szerencsés. Az egyébként igényesen leírt,
feltárt és mutatózott repertóriumban elég sok sajtóhiba maradt.

ÜJ HELIKON (Érd, 1936—1937.)

789.
Üj Helikon. Irodalmi, társadalmi és művészeti folyóirat. Antológia és repertó-
rium. 1936—1937. (Vál. és szerk. HARMAT Béla.) Érd, 1986. X, 44, XI—XV. p.
Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár soksz.

2. kiad. Szentendre, Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár soksz.

Tartalom :
Előszó (szerkesztői)
ötven év távlatából (Dévai István, a lap szerkesztője)
Az Új Helikon 50. évfordulójára (Lencsés Ferenc, a lap kiadója)
Antológia (2—28. p.)
Repertórium (30—44. p.)
T: az összesen 6 szám teljes repertóriuma: 76 tétel.
C: részletes, de a névjeleket a címleírásban nem oldja fel.
SZ: 1. Időrendi
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália, megkülönböztetés nélkül)

A névjeleket és álneveket itt oldja fel.
Az Űj Helikon emlékezete (Kelényi István lektor)
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ŰJ IDŐK (Bp. 1895—1949.)

790.
Az Űj Idők írói és írásai 1895—1949. Összeáll. GALAMBOS Ferenc. Bp. 1958.
4 db. Gépirat.

1. [r.:] Az Űj Idők írói. 1—2. köt.
1.: 350 lev.
2.: 320 lev.

2. r.: Az Űj Idők írásai. 1—2. köt.
1.: Szépirodalom. 369 lev.
2.: Külföldi szépirodalom. Irodalomtörténet. Egyéb írásművek, ve-

gyes. 484 lev.
OSZK SH 151/730

Bevezetés
T: a szépirodalmi hetilap teljes repertóriuma (az illusztrációk nélkül).
C: rövidített.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. Tematikus-műfaji

a) betűrend
Tartalomjegyzék

ÜJ ÍRÁS (Bp. 1961—)

791.
Az Űj írás öt esztendeje. 1961—1965. (Elemző, betűrendes repertórium.) Össze-
áll. KOVÁCS Gizella. Bp. 1966, Népművelési Propaganda Iroda. 140 p. Soksz.

Előszó, bevezető nincs.
T: teljes; irodalom, művészet, kritika.
C: részletes (műfaj jelöléssel, címkiegészítéssel), a recenziók a bírált mű szerzőjé-

nél és a recenzensnél is szerepelnek.
SZ: 1. Szerzői és személyi betűrendes

a) Művei műfajok szerint (versek stb.)
— betűrendben

b) Róla szóló irodalom (+ jellel elkülönítve)
— szerzői vagy címbetűrendben.

Függelék: A több hozzászólást kiváltott viták címjegyzéke (a viták betűrendjében,
azon belül időrendben).

792
Az Űj írás repertóriuma. 1961—1973. Összeáll. KOLOZSNÉ KOVÁCS Gizella.
Bp. 1977, Népművelési Propaganda Iroda. 467 p.

Bevezetés (a repertóriumról)
T: a szépirodalmi, művészeti és kritikai folyóirat teljes, az illusztrációkat is feldol-

gozó repertórium. 2975 tétel, de több mű. (A versek, híranyag, viták, szerkesztő-
ségi cikkek egy része számozatlan.)

C: részletes, csak a szerzőségi művek számozottak, a róla szólók nem!
A: néhol ( )-es címkiegészítés a cím után, amely nem mindig válik el világosan a

szerzői alcímtől.
SZ: 1. Szerzői betűrendes, de közbeiktat tárgyszavas elemeket is (pl. Akadémiai

Kiadó, antológiák, Bartók-terem stb.).
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a) Műfajok: versek, regények, elbeszélések, műfordítások, cikkek, ism. róla
+ kép (illusztr.)
— betűrend (!?)

2. Szerkesztőségi ankétek (innen függelékszerűen!)
3. Nemzeti irodalmi kisantológiák
4. Szerkesztőségi anyag 5. Viták (időrendben)

M: 1. Tárgymutató (földrajzi, nemzetiségi-népi alosztásokkal)
De: a földrajzi-népi-nemzeti fogalmak nem kaptak önálló tárgyszót.

2. Folyóiratmutató (a tárgyalt folyóiratok betűrendjében)
3. Földrajzi nevek mutatója

Az Alföld és a Nagyvilág repertóriumaihoz hasonló, nem tiszta szerzői betűrendes
repertórium a tárgyszavasba hajlik: külön tárgyi-műfaji fejezetekkel. Tanulság:
szépirodalmi-kritikai lapot sem lehet csak betűrendesen repertorizálni!

ŰJ LÁTÓHATÁR
—> LÁTÓHATÁR

ÜJ MAGYAR SIÓN
—> MAGYAR SIÓN

ÜJ MÁRCIUS (Bécs, 1925—1933.)

793.
Üj Március. Kommunista folyóirat. Repertórium 1925—1933. [Szakdolgozat.]
Összeáll. LAKOS Katalin. Bp. 1962, KMK szaktanfolyam. 68 lev. Gépirat.

KMK D 798

[Bevezetés]: sajtótörténeti ismertetés, az álnevek feloldása, irodalom.
T: a kommunista politikai folyóirat teljes repertóriuma.
C: rövidített: szerző, cím, év, szám/kezdőlap.
SZ: 1. Tematikus-műfaji

a) szerzői betűrend
M: nincs.
Tartalomjegyzéke sincs.
Sok leírási, szerkesztési hibája miatt nem ütötte meg a (tervezett) kiadás mértékét.
Ismereteink szerint ez az első KMK-s szaktanfolyami repertórium.

ÜJ SYMPOSION (Növi Sad — Üjvidék, 1965—-)

794.
Az Üj Symposion 50 számának bibliográfiája. [1965—1969.] (összeáll.) THOM-
KA Beáta. (Kiad. az Űj Symposion.) Újvidék, 1970, (Forum ny.) [20] lev. 16 x
16 cm.

/Symposion füzetek 01./ OSZK OA 24338

Megjegyzés (a szerkezetről)
Rövidítések
T: teljes, a szöveges mellékleteket és az illusztrációkat is feldolgozta.
C: részletes (műfajjelöléssel).
SZ: 1. Műfajonkénti (tanulmány, esszé, kritika; vers; dráma; széppróza stb.) s rész-

ben tematikus (zene, film),
a) szerzői betűrend

— időrend
M: nincs.
Tartalomjegyzék
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795.
Az Üj Symposion repertóriuma (1965—1975). 1—2. r. Készítette POLYÁK Már-
ta, SILLING István, SZABÖ Márta. = Üj Symposion, 12. évf. 1976. jún—júl.
134—135; 136. aug. Mell. [13, 10] lev.

796. Ua. 1976—1979. (Összeáll. PAPP József.) — 1980. 12 p.

T: az irodalmi-művészeti folyóirat teljes repertóriumai, rajzok is. Az 1965—1975-ös
évkor 844 + 419 (mellékletek) tételt tartalmaz.

C: részletes.
SZ:1. Tematikus-műfaji , •. . . . . . .

a) betűrend v. időrend :
2. Fordítások jegyzéke.

M: 1. Névjegyzék
Tartalomjegyzék
Az 1980—81-es évtől (1982—) két kétéves kiegészítése jelent meg.
Az előbbi ötéves repertórium használatát fölöslegessé teszik.

ŰJ ŰT
— > VESZPRÉMI NÉPÚJSÁG

UNGARISCHE REVUE
— > LITERARISCHE BERICHTE AUS UNGARN

UNGARN UND DAS AUSLAND
— > MAGYARORSZÁG ÉS A KÜLFÖLD

ÜTKÖZBEN
— > 1. sz. Függelék

ÜTTÖRÖVEZETŐ (Bp. 1947—)

7 9 7 . • ' . . . . . ' • • •

Címjegyzék az Üttörővezető 13 évfolyamában megjelent írásokról. [1957. szept.
— 1969. jún.] (Szerk. BIRSZKY Márton.) Bp. 1970, Ifjúsági Lapkiadó. (Szikra
ny.) 170, [6] p.

Bevezetés (szerkesztőségi célok: a történeti és módszertani kutatómunka segítése,
gyűjtemények megjelentetésének előmozdítása, a gyakorló úttörővezetők figyelmé-
nek felhívása a ma is használható írásokra.)
Az Ü. megjelenési időpontjai (1947. V. — 1969. VI.)
Az Ü. főszerkesztői
T: teljes (borító és mellékletek is),
C: rövidített, pongyola: szerző, cím, — rovatcím (év, hó).

(PL: „1957 novemberi szám".) Tételszámozás nélkül.
SZ:1. Tematikus (3 fejezet további tematikus-műfaji alosztással)

a) időrend
M: nincs, csak részletes, az alfejezeteket is feltüntető
Tartalomjegyzék

UTUNK (Szeged, 1945)
— > [SZEGEDI NAPI- ÉS HETILAPOK „1944/1945"]
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UTUNK (Cluj—Kolozsvár, 1946—)

798.
Utunk. A Román Népköztársaság írószövetségének lapja. Tíz év közleményei
1946. jún. — 1955. dec. (Mutató.) Összeáll. ABAFÁY Gusztáv. (Cluj, 1957, In-
trepr. Poligr.) 123 lev. OSZK OD 30.468

Bevezető nincs.
T: az irodalmi és művészeti hetilap teljesnek tűnő repertóriuma.
C: rövidített, a névjelek feloldatlanok.
SZ:1. Műfajok szerinti (Versek, Széppróza, Dráma, Kritika, Tanulmány)

a) szerzői-személyi v. címbetűrend
— időrend

M: nincs.
Javítás nélküli féloldalas kefelevonatnak látszik, igen sok nyomdahibával.

ÜRES ÓRÁK

— > [SZÉCSÉNYI HETILAPOK „1907/1922"]

VÁLASZ (Debrecen, Bp. 1934—1938; 'Bp. 1946—1949.)

799.
A Válasz írói és írásai. [1934—1938, 1946—1949.] Összeáll. GALAMBOS Ferenc.
[Bp.] 1954. II, 83 lev. Gépirat. OSZK SH 151/740
Bevezetés
T: teljes. Irodalmi, kritikai és társadalompolitikai folyóirat. (Előbb a népi írók, ké-

sőbb a Nemzeti Parasztpárt lapja.)
C: részletes, műfaj jelöléssel, de „pontatlan" lapszámmal.
SZ: 1. Szerzői betűrend

a) időrend
2. Tematikus-műfaji (I—VII. fej.)

a) betűrend
Tartalomjegyzék

800.
A Válasz repertóriuma. (1934—38; 1946—1949.) (Összeáll. BÉNYEI József.) Ki-
ad, a [Hajdú-Bihar] Megyei Könyvtár. Debrecen, 1973, Megyei Könyvtár soksz.
XI, 174 p„ . • . . . . . - •

Bevezető (sajtótörténeti és bibliográfiai)
T: teljes, könyvismertetés is; az illusztrációk közül csak a műmellékletek.
C+A: részletes (alcím- és műfajjelöléssel, szükség esetén jeladó annotációval; mind-

három a cím után zárójelben, megkülönböztetés nélkül). Csak a közismert
álneveket oldja fel a valódi névnél.

SZ: 1. • Szerzői betűrendes
a) időrendi

2. Szakrendi (a folyóirathoz igazodó, műfajok és tudományágak szerint
részletesen tagolt)
a) szerzői betűrend
•—• időrend

M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetés nélkül), lapszámra
utalással. Ha egy oldalon egy név többször előfordul, az oldalszám fö-
lötti kis indexszámmal jelzi a gyakoriságot.

Tartalomjegyzék
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801.
Válasz. 1934—1938. összesített tartalommutató. = Válasz. 1934—1938. (Vál.,
szerk. és utószó SZÉCHENYI Ágnes.) Bp. 1986. 655—665. p.

T: teljes (?), recenziók is. A tételek számozatlanok.
C: rövid: szerző, cím, kezdőlap.
SZ:1. Időrendi (évenként)

a) műfajok, rovatok szerint (tanulmányok, regények,... bírálat, tájékozódás,
könyvekről, vita stb.)
— szerzői betűrend

(egy szerző művei címek betűrendjében)
M: nincs.
Az adott keretek közt jó évenkénti repertóriumot ad, de az elemi rendezőelv túl
mechanikus.

VÁLLALATVEZETÉS — VÁLLALATSZERVEZÉS (Bp. 1969—1983.)
Utóbb (1984—): VEZETÉS, SZERVEZÉS

802.
Válalatvezetés — Vállalatszervezés. 1976—1980. [8—12.] évfolyamokban meg-
jelent cikkek címei. Bp. 1980, Alföldi ny. Debrecen. 32 p.

Az 1980. 4. sz. melléklete.

Bevezetés, előszó nincs.
T: szelektív, csak a főbb cikkek (könyvismertetések nem).
C: rövidített: szerző, cím.
SZ: 1. Időrendes (tartalomjegyzék — számonként)

2—4. Ua. orosz, német és angol nyelven.
Valóban csak puszta tartalomjegyzékek egymásutánja.

VALÖSAG [L] (Bp. 1945—1948.)

803.
Valóság. 1945—1948. Repertórium. Összeáll. VIDA Sándor. Bp. (1974), Népmű-
velési Propaganda Iroda. 61 p.

Tartalom
Bevezető (a folyóiratról és repertóriumról)
A Valóságról (Lukácsy Sándor)
Összesítő táblázatok 1—2. (A 25 szám sajtótörténeti-kiadási adatai szinkronisztikus
táblázatokban.)
T: teljes (illusztrációk is), 458 tétel a MADISZ, majd a NÉKOSZ irodalmi-kritikai

és társadalompolitikai folyóiratából.
C: részletes [címkiegészítés: személyi, földrajzi, tárgyi információelemek].
SZ: 1. Rovatcsoportok, ezeken belül egyes rovatok

A tételek összefüggéseire egyedi szakutalókkal utal.
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália vegyesen, megkülönböztetés nékul).

VALÖSAG [II.] (Bp. 1958—)

804.
A Valóság c. folyóirat repertóriuma. 1963—1967. (Szakdolgozat.) Összeáll. MÁN-
DY Gáborné. Debrecen, 1968, Tanítóképző Intézet. 110, [5] lev. Gépirat.

DTK 769/szd.
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Előszó (a folyóiratról és a repertóriumról)
T: teljességre törekvő, könyvismertetések és folyóiratszemle is. összesen 1646 szá-

mozott tétel.
C: részletes, a folyóiratszemle rovat leírásánál az eredeti lelőhelyadatokat is közli.

Néhol címkiegészítés is kellett volna.
SZ:1. Tematikus, az ETO felosztását rugalmasan követő 26 fő fejezet további al-

fejezetekkel,
a) időrendi
Fejezetvégi egyedi szakutalókkal (a tételszámra hivatkozva), mivel minden
tételt csak egy helyen ír le.

M: 1. Névmutató: szerzők és a jelentősebb tárgyalt személyek (az ismertetett mű-
vek szerzői is), az utóbbiakra vonatkozó tételszámokat aláhúzásokkal külö-
níti el.

2. Jelentősebb viták mutatója (vitacímek a viták indulásának időrendjében:
szerző, év, szám — ugyancsak időrendben).

Tartalomjegyzék
Korszerű szerkesztési elvű repertórium, kisebb szerkezeti és leírási hibákkal, hiá-
nyokkal (pl. címkiegészítés).
Földrajzi mutató is kellett volna.

805.
A Valóság repertóriuma, 1958—1978! 1—21. évf. (Összeáll. MEGGYESI János.)
(Kiad. a Hírlapkiadó Váll.) Bp. 1982, Veszprémi ny. Veszprém. 284, [1] P-

Előszó (módszertani kérdések, remény a tematikus kötet megjelentetésére)
T: a TIT társadalomtudományi, világnézeti folyóiratának teljes repertóriuma. 6797

tétel. -4- számozatlan képek.
C: részletes, név jelfeloldással, a külföldi cikkfordítások eredeti helyének közlésével.

A vitacikkeknél utal az összefüggésre.
SZ:1. Műfajok szerinti

a) Cikkek, tanulmányok
b) Egyéb írások, közlemények
c) Könyvekről (az ism. könyv szerzői és címe szerint)
d) A könyvismertetések szerzői (az eredeti mű szerzőjére utalással.)
e) Külföldi folyóiratokból
f) Képek

— szerzői betűrend
időrend

A név- és betűjelek feloldása
M: 1. Névmutató (szerzők + perszonália — kurzív számokkal)
Szerkesztőségi adatok (4- kiadói adatok)
Tartalom
Elég halvány nyomású repertórium. Tárgyi szempontú kiegészítése feltétlen szüksé-
ges, akár egy tárgymutató formájában is.

VÁROSÉPÍTÉS (Bp. 1964—)

806.
Városépítés. Index 1964—1973. (Kiad. a Lapkiadó Vállalat.) (Bp. [1974], Révai
ny.) 14 p.

T: a területrendezési, várospolitikai, -történeti és városépítési folyóirat válogató
(külföldi folyóiratszemle és hírek nélküli) repertóriuma.

C: rövidített, csak a kezdő oldalszámot közli.
SZ: 1. Időrendes (évenkénti)

a) egy éven belül betűrendes
— egy szerző művei időrendben
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2. Tematikus (11 fejezet, szükség szerint • tizedes rendszerű alfejezetekkel. Az
5. fejezet földrajzi szempontú-elrendezésű (egyes városok ismertetése),
a) szerzői (és cím-) betűrend

— időrend
Mutató híján szerzők szerint nehéz keresni.

807.
Városépítés. Index: 1974—1980. (Kiad. a Lapkiadó Vállalat.) (Bp. [1981], Révai
ny.) 20 p.

A Városépítés melléklete.

T: válogató, de könyvism. is.
C: rövidített.
SZ:1. Szerzők szerinti csoportosítás

2. Téma szerinti csoportosítás (11 téma-műfaj-rovat)
a) betűrend
A 6. Egyes települések fejezet a városok betűrendjében.

Előzményénél jobb módszerű anonim munka.

VÁROSGAZDASÁGI TÁJÉKOZTATÓ (Bp. 1970—)

808.
Városgazdasági Tájékoztató. 1971—1978. [2—9.] évfolyamainak tartalomjegy-
zéke. Bp. 1978, ÉTK soksz. 14 p.

Az 1978. évi 6. sz. melléklete.

Bevezető nincs.
T: teljes.
C: rövidített: szerző, cím.
SZ:1. Időrendes (tartalomjegyzékszámonként)

A rovatcímek kiemelésével.
M: nincs.
Puszta tartalomjegyzék kumuláció.

VÁROSI KÖZLEKEDÉS (Bp. 1968—)

809.
Városi Közlekedés. Tartalomjegyzék 1968—1972. (Bp. 1973, Petőfi ny. Kecske-
mét.) 18 p.

Bevezető nincs.
T: teljes (?)
C: rövidített (csak kezdőlapszámot jelöl), rovatos formájú.
SZ: 1. Szerzők szerint (társszerzős művek minden szerzőnél)

a) időrend
2. Címszavak szerint (tkp. tematikus rész, 42 tárgyszavas és földrajzi csoport,

ezeken belül):
a) a címek betűrendjében, de továbbra is a szerzői név a leírás első tag-

ja! (?)
3. Könyvszemle

(I:) 4. Nemzetközi szemle (táblázatos formában):
a) városok szerint: városnév, év/szám, oldal;
b) főbb témák szerint (földrajzi alosztásos tárgyszavak + év/szám, oldal)
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VÁROSI SZEMLE. (Bp. 1908—1918, 1926—1948.)
Előzménye (1907—1908): FŐVÁROSI KÖZLEMÉNYEK

810.
Városi Szemle. Közlemények a városi közigazgatás és statisztika tárgyköréből.
Általános mutató az első öt kötethez. 1908—1912. Összeáll. KŐHALMI Béla.
Bp. 1913, ny.n. 86 p.

Tartalom } , . , . . . .
. , ... . , . , . . , . > (a címlap verzojan)A kötetek megjelenési evei I

Néhány bevezető szó (Aláírás nélkül. Az egyes mutatórészek funkciójának rövid is-
mertetése. Végül: „A mutató dr. Szabó Ervin úrnak, a Fővárosi Könyvtár igazgató-
jának útmutatásai alapján készült s ugyancsak őt illeti köszönet a betűrendes tárgy-
mutató fáradságos átnézéséért. Bp. 1913. május havában.")
T: teljes.
SZ: I. Munkatársak (Betűrendes felsorolás a foglalkozás és — vidékieknél — lak-

hely megjelölésével.)
II. Névmutató (Az önálló tanulmányokon kívül felveszi a rovatcikkeket és

könyvismertetéseket is, ha a két hasábot meghaladták, vagy fontosak és
jelezve [szignálva] voltak, vagy szerzőjük neve könnyen megállapítható
volt. Fordításokat nem vesz föl.)
a) Egy szerzőn belül címbetűrend.
C:a szerző teljes neve (szignók feloldva), cím, műfaj: T(anulmány), R(ovat-

cikk), K(önyvismertetés); kötetszám és teljes lapszám.
III. Betűrendes tárgymutató (Magyarázattal és rövidítésjegyzékkel, amelyben az

előbbi rövidítéseket oldja fel.)
1. tárgyszó (fett)

„ld. még" utalás rokon tárgyszókra, szininímákra;
a) általában, majd további tárgyi vagy földrajzi tagolás (a bibliográ-

fiákat az általános elvi cikkek közé sorolja be a megfelelő betűrendi
helyre; gyakran csak bibliográfia van egy-egy tárgyszó alatt),

aa) cikkek címük betűrendjében.
C: (+ szerző), műfaj rövidítés, kötet, lapszám (a rovatcikkeknél

már csak a kezdőlap szerepel, ha hosszabbak is).
(I:) IV. Földrajzi mutató (A tárgymutató kiegészítője, fordítottja, de már címleírás

nélkül, tehát a tárgymutató közvetítésével lehet visszakeresni a cikkeket.)
1. Földrajzi név (zömmel külföldi ország, város, de hazai városok is)

a) tárgyszók (betűrendben).
V. Ismertetett munkák (ismét repertórium)

a) Szerzők, címek (szerző nélküli műveknél a cím legfontosabb szava) be-
tűrendjében. (A szerző nélküli, de földrajzi vonzatúakat a földrajzi név
alatt veszi föl — e mutatóban!)

C: -f- kötet és lapszám.
VI. Állandó rovatok

a) 16 rovat (köztük bibilográfiai) adatai címbetűrendben, megjegyzésekkel
(a változásokról, összeolvadásokról).

C: rovatcím, kötetszám, lapszám.
Tartalmi, szerkesztésmetodikai és tipográfiai szempontból egyaránt igen értékes re-
pertórium. (Módszertanilag különösen a III—IV. rész figyelemreméltó.)
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811.
Adalékok két budapesti közigazgatási folyóirat történetéhez. Összeáll. BAJ-
NOKNÉ SZÉCSEY Réka. Bp. 1980. 76 lev. Gépirat.

Repertóriumok: Fővárosi Közlemények 1907/1900. (20—26. lev.)
Városi Szemle 1945/1948. (27—75. lev.)

OGYK

T: teljes, recenziók is. 41 és 350 tétel.
C: részletes, névjelfeloldással,
SZ:1. Időrendi
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetésével)

2. Tárgymutató
3. Földrajzi m. (csak a Városi Szemléhez)

országnevek
— tárgyszavak

A folyóiratok történetét ismertető tanulmány vezeti be.

812.
Városi Szemle. Közlemények a városi igazgatás és statisztika köréből. 1945—
1948. 31—34. évf. Repertórium. (Összeáll. BAJNOKNÉ SZÉCSEY Réka.) Kiad.
az Országgyűlési Könyvtár. Bp. 1981. 67 p. Soksz.

Bevezetés (folytatni kívánják a folyóirat feltárását)
T: teljes, könyvismertetések is. 300 tétel.
C: részletes, de a névjeleket nem oldja fel, címkieg. nincs.
SZ:1. Időrendi
M: 1. ' Névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetésével)

2. Tárgymutató
3. Földrajzi mutató

országnevek
— tárgyi alosztásokkal (ld. a tárgymutató tárgyszavait)

Tartalomjegyzék

VÁSÁRHELY NÉPE (Hódmezővásárhely, 1944. X. 23 — 1949. X. 29.)
Utóbb: VIHARSAROK (Szentes, Hmv. 1949. X. 30 — 1956. X. 31.)
Utóbb: CSONGRÁD MEGYEI HÍRLAP (Szeged, 1956. XI. 20—)

813.
Az új élet kezdetén. A Vásárhely Népe c. napilap repertóriuma 1944. okt. 23 —
1945. ápr. 17. (Az anyagot gyűjtötte, összeáll, és bev. KÁRÁSZ József.) Hód-
mezővásárhely. 1969, Csongrád Megyei Könyvtár. (Szegedi ny. Szeged.) 56 p.

Hazánk felszabadulásának 25. évfordulójára készült.
Bevezető. (A felszabadulás után megindult 4. szabad sajtó kiadástörténete, rövid tar-
talmi elemzése; a repertóriumról.)
T: Bő válogatással (hírek, hirdetmények is) 769 tétel.
C: részletes [álnév- és név jelfeloldással, rovat- és műfajjelöléssel].
A: a címleírást követő — jel után rövid, címkiegésztíő.
SZ:1. Időrendi (napról-napra és lapról-lapra haladó).
M: 1. Egyesített név- (szerzők + perszonália megkülönböztetés nélkül) es tárgy-

mutató, amely a földrajzi nevekre (tájak, megyék, helységek) is kiterjed.
Tartalomjegyzék
Kéthasábos, tipográfiailag kissé egyhangú szedésű mutató. (Csak a dátumok és té-
telszámok „ugranak ki", a címleírás és az annotáció egybefolyik.)
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VÁSÁRHELYI HÍRADÓ (Hódmezővásárhely, 1900—1906.)

814.
Vásárhelyi Híradó 1900. szept. 27 — 1902. márc. 30. Válogatott repertórium.
Szakdolgozat. Összeáll. KOVÁCS Endréné. Nyíregyháza, 1983, Tanárképző Fő-
iskola. 129 lev. 1 t. Gépirat. NyTK Szd/200

Tartalomjegyzék (a számozatlan alfejezetek nélkül)
Bevezetés (a városról és a lapról)
A repertórium használata + Rövidítésjegyzék
T: a politikai heti-, majd napilap szelektív, helyismereti repertóriuma. 960 tétel.
C+A: részletes, álnév- és névjelfeloidással, szükség szerint rövid megjegyzéssel a

C. után.
SZ: 1. Tematikus (3 fejezet: Gazdaság — Politika — Kultúra) további számozott

és számozatlan alfejezetekkel
a) időrend :

M: 1. Egységes betűrendes m.
Szerzők (verzál), perszonália, tárgyi fogalmak, földrajzi és intézményne-
vek.
Az álneveket, név jeleket is feloldja.

Bibliográfia (21 t.)

VÁSÁRHELYI SZÓ (Hódmezővásárhely, 1955—1956.) .

815.
A Vásárhelyi Szó repertóriuma. (1955—1956.) (Szakdolgozat. Debrecen, Taní-
tóképző Intézet szegedi kihelyezett tagozata.) Összeáll. KOVÁCS Lídia. (Deb-
recen—Szeged), 1974. IV, 76 lev. 1 t. Gépirat. DTK 2190/szd.

Bevezető (Igen röviden a folyóiratról és a repertóriumról.)
Rövidítések
T: teljes, 447 számozott tétel. Irodalmi, művészeti, kulturális szemle. A Petőfi

Művelődési Ház kiadványa.
C+A: részletes, álnévfeloldással (a cikkeket a valódi névnél írja le), esetenként cím-

kiegésztíő, rovatra, illusztrációra utaló annotációval.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (6 fejezet további alosztással, a 6. Egyéb fejezet rova-

tok szerinti bontásban)
a) szerzői és címbetűrend (kivétel a rovatokat bemutató fejezet, ahol idő-

rend van)
M: 1. Név- és tárgymutató (Szerzők, tárgyalt személyek, intézmény- és földrajzi

nevek, tárgyszavak, fejezetcímek. A perszonáliát a tételszám aláhúzásá-
val különíti el, az álnevekről a valódi nevekre utal.)

VASÁRNAP (Cluj—Kolozsvár, 1921—1923.)
Utóbb (1923—1925): VASÁRNAPI ÜJSÁG [II.]

816.
A kolozsvári Vasárnap és Vasárnapi Űjság irodalmi repertóriuma. (Összeáll.)
SZABÓ Zsolt. = Nyelv-és Irodalomtudományi Közlemények, 23. évf. 1979. 2.
sz. 211—217. p.

Bevezetés: a lap története és könyvészeti leírása.
T: szelektív, a képes hetilap irodalmi anyaga, illusztrációk nélkül.
C: rövidített, de névjel- és álnévfeloldással, műfajjelöléssel. A műfordítások fejezet-

ben a fordító teljes nevét is közli.
SZ: 1. Szerzői betűrend (I. Eredeti művek, II. Műfordítások)

a) időrend
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VASÁRNAPI ŰJSÁG [L] (Pest—Bp. 1854—1921.)

817.
Képek és rajzok jegyzéke. A Vasárnapi Üjság 1854., 1855., 1856., 1857. és 1853.
évi folyamaiban. = Vasárnapi Űjság, 1958. évf. mell. [3] szti. p.

Előszó nélküli anonim repertórium.
T: az 1—5. évf. teljes repertóriuma. E műfajban az első.
C: rövidített: cím, évszám, folyószám (füzetszám); rovatos rendszerű.
SZ: I. Arcképek: A) Hazaiak, B) Külföldiek

II. Történelmi képek: A)+B)
III. Táj- és útiképek: A)+B)
IV. Építészeti, emlékművek, régiségek: A)+B)
V. Természettudomány, ipar, művészet, gazdaság, népisme

VI. Népviseletek
VII. Vegyes képek
Az elemi rendezőelv minden fejezetben betűrendes.

A repertóriumból hiányzó adatok (névjegyfeloldás, lapszám) pótlására és a képek
értékének megítélésére vonatkozóan ld. KEMÉNY Lajos: A Vasárnapi Üjság illusz-
trátorai. 1354-től 1858-ig. = Művészet, 1912. 201—203. p.

818/a
A Vasárnapi Üjság dolgozótársai. [1854. III. 5 — 1879. III. 2.] = Vasárnapi
Űjság, 1879. III. 16. 11. sz. 170—176. p. illusztr.

Mellékletként is.

Először az állandó vagy belmunkatársak (56 fő) felsorolását adja fontossági és idő-
rendi sorrendben. Munkásságukat főként a laphoz fűződő kapcsolataik szempont-
jából ismerteti. Arcképekkel illusztrált. (Ezek a 172—173. és a 176. lapon találhatók.)
Majd a külső, ideiglenes munkatársak (56 fő) felsorolása következik annak rövid meg-
jegyzésével, hogy milyen tárgyú cikkeket írtak vagy milyen rovatot szerkesztettek.
Külön felsorolja az illusztrátorokat is.
Bár a névtelen összeállító említi, hogy munkája nem teljes, mégis feltűnő, hogy Nagy
Miklóst, az új szerkesztőt (1867—) sem veszi föl.
Néhány forrás id. Szinnyei Józsefnek tulajdonítja a listát, holott nevét sehol nem
jelzik. Szerkesztőségi összeállítás lehet (vagy épp Nagy Miklósé, a szerkesztőé?), mi-
vel Szinnyei Józsefet is említi, méghozzá igen elismerőleg: „fáradhatatlan könyvész
és repertóriumkészítő". Szinnyei nem írhatott így önmagáról. (Egyébként Szinnyei
retrospektív hírlaprepertóriuma is név nélkül jelzi.)

818/b.
A Vasárnapi Üjság bibliographiája. 1854. márc. 5 — 1879. márc. 2. [Összeáll.]
id. SZINNYEI József. = Vasárnapi Üjság, 1879. III. 16. 11. sz. 175. p.

Ez a sajtóbibliográfiai összeállítás kétléniás elválasztás után követi a „dolgozótársak"
előbb leírt felsorolását. Itt található meg id. Szinnyei József neve, s valószínűleg
innen ered a szerzőség kiterjesztése.
Először az adott korszakra vonatkozó állandó adatokat írja le, majd a lap évenkénti
sajtóbibliográfiáját adja a legfontosbb adatokkal: év, évf., időhatár = szám, lap,
levél (hirdetéseknél). Megjegyzésben közli a szerkesztői és a formai változásokat, az
ármódosulást, a mellékleteket stb.
összesen 1305 szám leírása.
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819.
A Vasárnapi Újság dolgozótársainak repertóriuma. 1854. márc. 5 — 1879. márc.
2.) (Összeáll.) id. SZINNYEI József. = Vasárnapi Űjság, 1879. IV. 20. 16. sz.
258—259. p.

Eredetileg a 25. évfordulós számba (március 16-i 11. sz.) tervezték ennek közlését is,
de abból „tárgyhalmaz" miatt kimaradt.
T: nem teljes, a névtelen művek szerzői hiányoznak. A betűjelesek közül is csak

azok kerültek felvételre, akik állandóan használták a betűjelet.
C+SZ: címleírásról valójában nem beszélhetünk, mert a szerzők betűrendbe szedett

lajstroma mellett csak az álneveket közli (zárójelben), majd közleményeik
lapbeli megjelenési évét. A nevek vagy az évszámok előtti csillaggal a „hát-
rahagyott" (posztumusz) műveket jelöli.

A 3,5 hasábnyi terjedelmű „repertórium" használata a zsúfolt és apróbetűs szedés
miatt is nehézkes.

820.
A Vasárnapi Űjság repertóriuma 1854—1921. Összeáll. GALAMBOS Ferenc.
1—8. köt. Bp. 1978—1979. 8 db. Gépirat.

1—2. köt. A • írói. A—Z. II, 248, 290 lev.
3—5. köt. A írásai. 298, 319, 364 lev.
6—8. köt. A — — képanyaga. 204, 254, 367 lev.

OSZK 406.832

Bevezetés
T: a vegyes tartalmú képes hetilap teljes, a képeket is feltáró repertóriuma. (Kivé-

tel: szerkesztői üzenetek, rejtvények és hirdetések.)
C: részletes, műfajközléssel (1—2. köt.), de az álneveket nem oldja fel. Kisebb ro-

vatokat csak sommásan vesz föl. A képanyag leírása szabados, pongyola.
SZ: 1. Betűrendes (1—2. köt. Szerzők és fordítók alatt is!)

a) időrend
2. ETO-szakrend (0—VIII. fejezet, a 3—5. kötetben)

a) betűrend
3. Műfajok szerinti (6—8. köt.)

a) betűrend
Tartalomjegyzék a 3—8. kötethez
A sok helyi vonatkozás miatt földrajzi mutató is kellett volna! Sematikus megoldá-
sai miatt ez a nagy munkával készült és terjedelmes repertórium sem oldotta meg
legértékesebb képes hetilapunk adekvát analitikus feltárását.

VASÁRNAPI ÜJSÁG [II.] (Cluj—Kolozsvár, 1923—1925.)
— > VASÁRNAP

VASI HONISMERETI KÖZLEMÉNYEK (Szombathely, 1974—75, 1977—)
Szünetelt: 1976, 1982.

821.
Vasi Honismereti Közlemények repertóriuma. 1974—1986. Összeállította TIL-
CSIKNÉ PÁSZTOR Ágnes. = Vasi Honismerti Közlemények, 1986. 1—2. sz.
171—188. p. /Tükör/ :

Bevezetés (módszertani kérdések, a repertórium indoka)
Sajtóbibliográfiai adatok
T: teljes, recenziók és illusztrációk is. 135 tétel.
C: részletes, a cikkhez tartozó illusztrációval,
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SZ:1. Időrendi
(A rovatok címének előrevetésével)

M: 1. Földrajzi és tárgymutató (kölcsönös alosztásokkal)
2. Névmutató (szerzők, tárgyalt személyek)

Analizálja a Vasi honismereti kislexikon névanyagát is.
3. Illusztrációk (fényképek, rajzok) jegyzéke

Nevek, földrajzi nevek, tárgyszók.
Igényes analitikus repertórium.

VASI SZEMLE (Szombathely, 1933—1944. Üj f. 1958—)
Címvált.: az 1. sz. FÓLIA SABARIENSIA c. jelent meg;

1939—1944: DUNÁNTÚLI SZEMLE; az 1944. évi utolsó
(7—8.) sz.: PÁVEL ÁGOSTON EMLÉKKÖNYV

822.
A Vasi (Dunántúli) Szemle tizenegy éve. (1933—1944.) Összeáll. DÖMÖTÖR
Sándor. = Vasi élet és irodalom. Vas megye irodalmának múltja és jelene.
Szerk. Palkó István. Szombathely, 1957. 163—181. p.

Klny. is: /[Szombathely,] Savaria Múzeum közleményei 1./

(Bevezetés: a folyóirat sajtóstatisztikai-történeti adatai.)
T: teljes. Tudományos, kulturális és helytörténeti folyóirat.
C: részletes (műfajra, tárgyra utaló címkiegészítéssel), de csak az évfolyamra (kö-

tetre) és lapszámra hivatkozik. (Pl. I: 290—296.) A névjeleket nem oldja fel.
SZ:1. Szerzői betűrend

a) időrend
Függelék: Névtelenül megjelent cikkek (időrendben)

823.
Vas megyei kiadványok bibliográfiája. Összeáll. KUNTÁR Lajos. = Életünk,
1963. 1. sz. 128—141. p.

Rep.: Vasi Szemle, 1958—1962. = 133—141. p.

Az 1957 óta kiadott 3 Vas megyei gyűjteményes kötet: Vasi élet és irodalom (1957),
Ez történt (1961), Vas megye (1958) és a Vasi Szemle c. „helyismereti évkönyv" 1958—
1960. évi 2—2 (=6), 1961—1962. évi 3—3 (=6), összesen 12 kötetének egyedi tartalom-
jegyzéke.
A négy tartalomjegyzék (repertórium) előtt rövid bevezető tanulmány áll (a bibliog-
ráfiai munka jelentősége, a Vasi élet és irodalom kritikai fogadtatása). E repertó-
rium a Vasi élet és irodalomban megkezdett munka folytatása.
A Vasi Szemle repertóriuma:
T: teljes.
C: részletes (név- és — szükség szerint — címkiegészítéssel), kötet- és teljes lap-

számra hivatkozással.
SZ: 1. Tematikus-műfaji (az ETO-t követő fő fejezetek — de ETO-szám jelölés nél-

kül —, további alosztásokkal. Pl. Irodalom: tanulmányok, elbeszélések, ver-
sek, műfordítások.)

a) szerzői betűrend (az életrajzi fejezet a tárgyalt személyek szerinti)
— egy szerzőn belül: szépirodalomnál időrend, tanulmányokonál címbe-

tűrend. (Kivéve a folytatásos közleményeket.)
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824.
A Vasi Szemle repertóriuma 1933—1976. (Összeáll. DALMI Kálmánná, TA-
KÁCS Miklós.) Szombathely, 1978, Sylvester ny. 168 p. 10 t.

Bevezető (a repertóriumról)
Rövidítések jegyzéke
Bibliográfiai leírás
T: teljes (illusztrációk is): 3973 tétel.
C+A: részletes, névjel- és álnévfeloldással, műfaj jelöléssel [Fénykép, Térkép, Vers

stb.], kiegészítő anyagok közlésével (ábrák, bibliográfia stb.), szükség szerint
címkiegésztíő megjegyzéssel.

SZ: 1. Időrendi
M: 1. Egyesített név-, tárgy- és földrajzi m.

Szerzők és perszonália tipográfiailag megkülönböztetve, a tárgyi fogalmak
földrajzi, a földrajziak tárgyi alosztással.

2. Fényképek mutatója
a) Személyek
b) Városok, falvak, utcák, épületek, tárgyak, események

Képek (címlapfakszimilék)
A maga műfajában igényes repertórium. Fölöslegessé teszi a korábbiak használatát.

VASÜT (Bp. 1950—)

825.
Vasút. A vasutas dolgozók gazdasági és műszaki lapja repertóriuma 1976—
1978. (Szakdolgozat.) Összeáll. BERTA Tiborné. Debrecen, 1979, Tanítóképző
Főiskola szegedi kihelyezett tagozata. 110 lev. Gépirat. KMK D 2187

Bevezetés (a lap vázlatos története)
A repertórium használatáról
T: teljes, 845 tétel. (Két hír-jellegű rovatot globálisan ír le.)
C+A: részletes, élőfejes és rovatos rendszerű: tétel, oldal, Szerző: cím, annotáció

(szükség szerint egy mondat), képek, illusztrációk száma.
SZ: 1. Időrendi (a rovatcímek kiemelésével)
M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália jelzés nélkül)

2. Tárgymutató (földrajzi nevekkel, műfaji fogalmakkal)
A tárgyszók földrajzi alosztásokkal és viszont. :

3. Címrendszós cikkek mutatója
A vasutak nemzetközi betűjelei (és feloldásuk)
A sajtóbibliográfiai leírás hiányzik az egyébként gondos repertóriumból.

VENDÉGLŐSÖK LAPJA
— > PINCÉREK LAPJA

VERTEBRATA HUNGARICA (Bp. 1959—)

8 2 6 . • • • . ' •

Vertebrata Hungarica repertóriuma 1959—1973. [1—14. évf.] (Szakdolgozat.)
Összeáll. ÜJFALUDI Edit. Debrecen, 1975, Tanítóképző Intézet. VIII, 112 lev.
Gépirat. DTK 2480/szd.

Előszó: a folyóiratról (évkönyvről), táblázatos sajtóbibliográfiai leírás, a repertórium-
ról.
T: A Természettudományi Múzeum folyóiratának (a 12. évf.-tói évkönyvének) tel-

jes, 179 tételes repertóriuma. Állattan, gerincesek.
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C: részletes, az ábrák, táblázatok és a bibliográfiai tételek számát is közli.
A: rövid indikatív vagy vegyes jellegű annotációk.
SZ: 1. Állatrendszertani szisztéma

a) tulajdonságok szerinti (10 fejezet)
— időrend

M: 1. Tárgymutató: 8 állatrendszertani egység, azon belül a latin és magyar elne-
vezések betűrendjében, a cikkek tartalmának analitikus feltárásával.

2. Földrajzi mutató: ugyancsak analitikus, kisebb hiányokkal.
3. Szerzői névmutató: benne ismertetett szerzők, nekrológok is, megkülönböz-

tető jellel elválasztva a szerzőktől.
Tartalomjegyzék
Tartalmi és szerkesztésmetodikai szempontból egyaránt sikerült repertórium.

VESZPRÉM MEGYEI HONISMERETI TANULMÁNYOK
(1— Veszprém, 1972—)
Szünetelt: 1974—1975, 1982.

827.
A Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok repertóriuma 1972—1984. [1—
10. köt.] (Összeáll. HADNAGY Imre.) Veszprém, 1985, Pannon ny. 22 p.

Az 1985. évi 11. köt. melléklete.

XJtmutató
T: az évkönyv teljes, 187 tételes repertóriuma.
C: részletes, az új szabványok szerinti: Cím/szérző = lap, fotó (minden egyéb il-

lusztráció is)
A: helyenként néhány szavas, mondatos, földrajzi, névre utaló.
SZ:1. Időrendi
M: 1. Szerzői

2. Földrajzi
A tárgymutató hiányzik. Tartalmasabb, elemzőbb is lehetett volna!

VESZPRÉM-MEGYEI NÉPÚJSÁG
— > VESZPRÉMI NÉPÚJSÁG

VESZPRÉMI NÉPÚJSÁG (Veszprém, 1945—1948.)
Utóbb (1948—1956): VESZPRÉM-MEGYEI NÉPÜJSÁG

(1956. XI—XII.): ÜJ ÜT
(1957—1960): KÖZÉPDUNÁNTÜLI NAPLÓ

(1961—): NAPLÓ

828.
Szépirodalmi könyvismertetések, könyvbírálatok, szépirodalmi művekre vonat-
kozó közlések a Veszprém megyei Naplóban és elődeiben, 1945—1975. Bibliog-
ráfia. (Szakdolgozat.) Összeáll. KOTHANECZ Jánosné CSER Irma. Szombat-
hely, 1977, Tanárképző Főiskola. 126 lev. 19 t. Gépirat.

KMK D 1728

Bevezetés (célok, módszerek)
T: szelektív, 790 tétel.
C: részletes, sőt feleslegesen részletező (a lap címének minduntalan kiírása rövidít-

ve is fölösleges), de a névjeleket nem oldja fel. Adatai: Szerző, cím (ismertető
neve) .= megjelenési adatok.

A: egyes címek kiegészítéseként [ ]-ben.
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SZ:1. Műfaji fejezetek (Líra — Dráma — Epika)
a) formai-népi alosztások .

— szerzői v. címbetűrend (?)
M: 1. Betűrendes m. (szerző, recenzens, cím)

A címeknél a szerzőt is közli, fordítva nem!
2. Könyvismertetések időrendi mutatója (fölösleges)

Tartalomjegyzék
Szorgalmas, nagy munka, de kevés módszertani tudatosságra, ötletességre valló.

A VESZPRÉMI VEGYIPARI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI
(Veszprém, 1957—1971.) • . , •
Folytatása (1972—): HUNGÁRIÁN JOURNAL OF INDUSTRIAL CHEMISTRY

829/a—d.
A Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei. Index. 1—10. köt. 1957—1966.
Összeáll. GLASNER Mária. Veszprém, 1968, Veszprém m. ny. 51 + 48 + 56
+ 55 p. • •

Magyar, angol, német, orosz nyelvű repertóriumok.

Bevezetés nélkül.
T: teljes (?)
C: rövidített: Szerző (keresztnév röv.), cím, évf., kezdő oldal (év).
SZ: 1. Névmutató (Betűrendes rész)

a) időrend
(I:) 2. Tárgymutató

alosztásokokal, évf., lap (év) hivatkozással.

VIENAC
— > [HORVÁT TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK „1851/1899"]

VIGILIA . ;
— > 1. sz. Függelék

VILÁG (Bp. 1910—1926.)

830.
Világ, 1910. március 30. — 1926. április 30. Repertórium. Bp. 1984—, Petőfi
Irodalmi Múzeum.

/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai./
[1. köt.] 1910—1912. Összeáll. CZÉRE Gyöngyvér. — 1984. XXIV, 412 p.

A Világ 1910—1926 (Litván György)
Bevezetés a kötet használatához
T: a polgári radikális politikai napilap szelektív (szépirodalom, kritika, művésze-

tek, publicisztika) repertóriuma. 5758 számozott tétel.
C: részletes, névjelfeloldó, műfajt jelölő. A folytatásos cikkekről csak az 1. közlést

és a befejezést írja le.
A: ritkán címkiegésztíő 1 mondat zárójelben a C. után.
SZ:1. Időrendi (élőfejes, a szám + hó, nap kiemelt)
M: 1. Egyesített névmutató (szerzői, személyi, intézményi stb.)

A feloldott névjelekről a feloldott valódi névre utal, de számos feloldatlan
névjel is maradt.

Az igényes repertórium, illetve mutatója nem tárja fel a földrajzi-topogoráfiai és
tárgyi (tematikus) információelemeket. Folytatását Id. az 1. Függelékben.
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VILÁGIRODALMI FIGYELŐ
— > HELIKON. Világirodalmi Figyelő

VILÁGKÉP
— > HID

VILÁGOSSÁG (Bp. 1960—)

831.
A Világosság első tíz éve. 1960—1969. (Repertórium.) [Szerk.] (TOLNAI
György.) Bp. 1971, FSZEK soksz. 282 p.

Előszó
T: a materialista világnézeti folyóirat (vallástörténet, ateizmus) teljes, a híreket és

illusztrációkat is feldolgozó repertóriuma.
C: részletes, álnév- és név jelfeloldással.
SZ: 1. Tematikus-műjaji-rovatok szerinti (8 fejezete főként az állandó rovatokhoz

igazodik)
a) betűrend

M: 1. Névmutató (szerzők és perszonália megkülönböztetésével)
A házi szokszorosítású kiadványban sok a gépelési hiba. A folyóirat anyaga és a re-
pertórium szerkezete megkívánta volna a részletes tárgy- és földrajzi mutatót is.

VILÁGTÖRTÉNET (Bp. 1964—1978. Üj f. 1979—)

832.
A Világtörténet repertóriuma. (Új folyam 1979—1984.) összeáll. SZEIFERT
Dezső. = Világtörténet, 1986. 1—2. sz. 287—392. p.

A V. repertóriumáról
T: az egyetemes történeti folyóirat jelzett évkörének teljes repertóriuma: 263 tétel.
C: részletes, a rovatokat is jelzi.
A: műfaji jelzés, portré, rejtett bibliográfia közlésén túl szükség szerint indikatív

vagy informatív annotáció.
SZ: 1. Időrendes
M: 1. Egyesített hely-, név és tárgymutató

A szerzők és perszonália megkülönböztetésével.
A repertórium első változata szakdolgozat volt a szombathelyi Tanárképző Főisko-
lán (1985).

VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1890—1958. Szünetelt: 1919—1922, 1924—
1927. Oj f. 1959—)
Előzmény (1789—1889): KULTÚRMÉRNÖKI JELENTÉSEK (éves)
Társlap: ÖNTÖZÉSÜGYI KÖZLEMÉNYEK (Bp. 1939—1946.)

833.
A „Vízügyi Közlemények" tárgy- és névmutatója 1931 végéig. [1890-től.] ösz-
szeáll. FIALKA Sándor. = Vízügyi Közlemények, 14. évf. 1932. jan—jún.
163—191. p. /Klny. is./

Rövid bevezetés után: év + évf. összefüggés, rövidítések.
T: teljes (?), de csak a szűkebb VK-et dolgozza fel: 1—30. sz. (1890—1910) és 1—13.

évf. (1911—1931).
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C: rövidített, rovatos rendszerű: szerző vezetékneve, cím (az 1. r.-ben fordítva),
évf. (sz.), kezdőlap.

SZ: 1. Tárgymutató (szisztematikus r. I—X. fejezetben)
a) címbetűrend

2. Névmutató (szerzői betűrendes r.)
a) címbetűrend

834.
A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke. Név-, földrajzi és tárgymutató
1879—1939. Összeáll. MAYER László. Bp. 1940, Egyet. ny. 77 p.

Mell. a Vízügyi Közlemények 1939. 3—4. számához.
Ujabban ezt tekintik a folyóiratról készült repertórium sorozat 1. részének.
Bevezetés (a lapról és a repertóriumról)
T: teljes, a kisebb közlemények és a recenziók is. Magában foglalja a Kultúrmér-

nöki Jelentések mint előzmény 1—11. évfolyamát (1879—1889), a szorosabb Víz-
ügyi Közlemények 1—30. számát (1890—1910) és 1—20. évf.-át (1911—1939).

C: rövidített, rovatos rendszerű, a névjeleket nem oldja fel. 1. r.: szerző, cím, év/
szám, kezdőlap. 2—3. r.: címrendszós, a szerzőt a cím után jelzi. A kötetek szá-
mozásánál alkalmazott megkülönböztető jelek: KJ rövidítéssel jelöli a Kultúr-
mérnöki jelentések évfolyamszámát, római számmal az 1890—1910 közt rend-
szertelenül megjelent füzeteket, arab számmal az 1911—1939 közöti 1—20. évfo-
lyamot. Az ismertetéseket és a kisközlemények címét *-al jelöli mindhárom
részben. A tételek számozatlanok.

SZ: 1. Névmutató (szerzők és perszonália szerinti betűrendes r.)
a) időrend

2. Földrajzi mutató (országok, tájak, megyék, városok, vízrendszerek neve —
kb. 75 földrajzi név)
Bevezetésül betűrendes tartalomjegyzék a földrajzi nevekről,
a) időrend

3. Tárgymutató (agrárpolitika — zsilipek: 102 tárgyszó)
Bevezetésül betűrendes tartalomjegyzék a tárgyszavakról,
a) időrend

Mindegyik szerkezeti egység a címek többszörös besorolásával.
Igényes, a tárgyhoz és a folyóirathoz illő párhuzamos repertóriumok, jól áttekinthe-
tő szerkesztéssel és tipográfiával.

835.
A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke. Név-, földrajzi és tárgymutató. 2.
r. 1940—1949. [21—31. évf.] összeáll. KOMLÓSI Imréné. Bp. 1950, Közleke-
dés- és Mélyépítéstudományi Könyv- és Folyóiratkiadó Váll. 32 p.

Mell. a Vízügyi Közlemények 1950. 1—2. számához.
Bevezetés (tartalmi kérdések, rövidítések)
T: teljes, sőt kiegészítésül fölveszi egyik társlapja, az ÖNTÖZÉSÜGYI KÖZLEMÉ-

NYEK (1939—1946) tartalmát és egy kiadványsorozat, a TISZA—DUNA VÖLGYI
TÁRSULAT KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK KIADVÁNYAI 3 füzetét (1942—
1947) is.

C: a címeket illetően részletes (a cím után zárójelben az ábrákat, képeket, idegen
nyelvű kivonatokat is külön jelzi), de csak évre/számra és kezdőlapra utal. A
két kiegésztíő kiadványból fölvett cikkeket külön rövidítéssel jelzi (ÖK, TDT).
A kisközleményeket, ismertetéseket a cím előtti csillag jelöli. Rovatos szerkezetű.

SZ: 1. Szerzők szerinti mutató (rész)
a) időrend

2. Tárgymutató (tárgyszavak betűredjében, földrajzi nevekkel és rovatcímek-
kel; gazdag utalórendszerrel.)
a) időrend
Itt a cím a rendszó, a szerzők a cím után találhatók.

Racionálisan szerkesztett, jól áttekinthető repertórium.
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836.
A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke. Név-, földrajzi és tárgymutató. 3. r.
1950—1960. [32—42. évt] Összeáll. BAKONDI István. [Kiad. az] Országos
Vízügyi Főigazgatóság, Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet. Bp. 1962,
Műszaki Kiadó. 35 p.

Mell. a Vízügyi Közlemények 1962. 1. számához.

Bevezetés (az előzményekről, a repertóriumról, rövidítések)
T: teljes, 652 számozott tétel.
C: részletes, formailag és adatainak mennyiségét tekintve az előzővel egyező, ugyan-

csak rovatos szerkezetű. Tételszámos. Egy tétel tárgyának megfelelően több he-
lyen is megtalálható. Sorrend: cím, szerző.

SZ: 1. Tárgymutató (földrajzi nevekkel, betűrendben)
a) időrend

M: 1. Szerzők mutatója (csak a folyóirat tényleges szerzői, az ismertetett művek
szerzői nem). Tételszámra utal. Az önálló tanulmányokat és az ismerteté-
seket a tételszámok eltérő tipografizálásával különíti el.

WIENNERISCHES DIARIUM (Wien, 1703—1779.)
Folytatás (1780—): WIENER ZEITUNG

837.
Budai, óbudai és pesti hírek a „Wiennerisches Diarium" első ötven évfolya-
mában. (1703—1752.) Ofen, Altofen und Pest im Spiegel des „Wiennerischen
Diariums". Mitteilungen aus den Jahrgángen 1703—1752. [Összeáll.] HANS-
KARL Erzsébet. Bp. (1939), Fővárosi Könyvtár. (Szfőv. háziny.) 59 p.

/Klny. a Fővárosi Könyvtár évkönyve, 8. köt. 1938./
/Budapest. Fővárosi Könyvtár. Tanulmányok 12./

Bevezetés (A lap története, híranyagának jelemzői, külső formájának és belső be-
osztásának változásai.)
T: válogató (kb. 800 tétel) a heti kétszeri megjelenésű hírlapból.
C+A: megjelenési év, szám (fettel kiemelve), a hírközlés helye (Buda, Pest), ideje,

az esemény rövid vagy az eredeti szöveget követő regestaszerű leírása. (Ahol a
hír szövegében nem volt jelezve a közlés kelte, ott a közlemény, ismertetés vé-
gén adja zárójelben.)

SZ: 1. Tematikus
Hírközlések

I. A Rákóczi-féle felkelés (1703—1711)
II. Katonai hírek 1713—1750

III. Személyi hírek: 1. Az uralkodó családdal kapcsolatos, 2. Követjárá-
sok, 3. Egyéb személyi hírek.

IV. Közigazgatási hírek: 1. Tisztújítás és beiktatás, 2. Bíráskodás, 3. Hi-
vatalos hirdetmények. 4. Telepítés, 5. Postaügy.

V. Egyéb közéleti és egyházi események: 1. Világi és egyházi épít-
kezések, 2. Buda visszafoglalásának megünneplése, 3. Ünnepségek
és könyörgések a hadi dicsőségért, 4. Egyházi hírek, 5. Apró érde-
kességek.

VI. Elemi csapások: járvány, tűzvész, árvíz és időjárás.
Mária Terézia és Ferenc császár látogatása
(1751-es Extra-Blattok.)
a) az elemi rendezőelv mindenütt időrendi.
Német nyelvű ismertetés (rezümé)
Tárgyidejét tekintve a legrégebbi hungarika-hírlap repertóriuma anyaggyűjtésünkben.
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ZENEI SZEMLE (Temesvár, 1917—1929; Bp. 1947—1949.)
Alcím: Havi folyóirat a zenetudomány és hangversenyélet köréből.

838.
A Zenei Szemle c. folyóirat (1917—1929) áttekintése. Szakdolgozat. Összeáll.
KÁRPÁTI Jánosné. Bp. 1974, ELTE Könyvtártudományi Tanszék. LXII, 76
lev. Gépirat.

Rep. 1—76. lev. KMK D 3578

Bevezetés + Rövid sajtóbibliográfiai leírás
T: szelektív, egyes rovatok (Hírcsarnok, Rovás, Széljegyzetek) kimaradtak, de a re-

cenziókat feldolgozta.
C: részletes, álnévfeloldásra törekvő, ám sok az anonim cikk.
SZ: 1. Rovatok és tárgyszavak (mechanikus betűrendje)

Adattár — zenei ünnepségek
a) szerzői betűrend

— címbetűrend
M: 1. Névmutató

Szerzők és perszonalia tipográfiai megkülönböztetéssel.
A folyóirathoz kevésbé mechanikus szerkezet és analitikusabb feltárás illett volna.

ZSEBKÖNYV 1822-RE
— > HÉBE
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FÜGGELÉK
l.

AZ ANYAGGYŰJTÉS LEZÁRÁSA UTÁN MEGJELENT REPERTÓRIUMOK
(1987—1988)

1.
Ceglédi Hírlap. KÖSIK Lajos: A — — rövid története és repertóriuma. (1956.
nov. 11 — 1957. máj. 1.) Szerk. és a mutatót összeáll. MEZEYNÉ KÓNYA Te-
réz. Cegléd, 1987. 140 lev. Gépirat. PMK

2.
Demográfia. Népességtudományi folyóirat. Repertórium 1981—1985. (Összeáll.
BARA'BÁS József.) Bp. 1987, Statisztikai K. 113 p.

3.
Dolgozók Lapja. [Tatabánya] Szépirodalmi írások a Dolgozók Lapjában,
1946—1985. Repertórium. Összeáll, és szerk. NÁSZ János. [Közread, a] József
Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, 1987, József A. Megyei Könyvtár soksz.
327 p.

Dunántúl. Szántó Tibor és a Dunántúl. (Szerk. és a repertóriumot összeáll.)
TÜSKÉS Tibor. Pécs, 1988, Baranya Megyei Könyvtár. 112 p. (Pannónia köny-
vek.)

5.

Dunatáj. Repertórium 1978—1987. Összeáll. BÁBEL Ernőné. = Dunatáj, 1988.
Ksz. 1—125. p.

6.

Erdélyi Lapok. [Kolozsvár] Repertórium, 1908—-1913. (Összeáll. SALIGALász-
lóné.) Szeged, 1987, JATE Központi Könyvtára. 12, 221, 97 lev. Gépirat.

MIK
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7.

Fejér Megyei Könyvtáros. Repertórium, 1961—1985. (Összeáll. CSABA Orso-
lya, HEGEDŰS Éva, KISTELEKI Győzőné. Szerk. HEGEDŰS Éva.) Székes-
fehérvár, 1987, Vörösmarty M. Megyei Könyvtár. 124 p.

Göttingische Gelehrte Anzeigen. Die- Ungara betreffenden Beitrage in den
Göttingischen Gelehrten Anzeigen, 1739—1839. — A Göttingische Gelehrte
Anzeingen Magyarországra vonatkozó közleményei, 1739—1839. (Összeáll.) FU-
TAKY István, Kristin SCHWAMM. Kiad. a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtára. Bp. 1987. 309 p. Soksz.

9.

Horizont repertórium 1983—1987. Összeáll. KOLOZS Barnabásné. Szerk. TÖTH
Dezső. (Kiad. a Veszprém Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya.)
Veszprém, 1988, Veszprém Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatal ny. 62 p.

10.

Jogtudományi Közlöny. A (1865—1934) büntetőjogi tárgyú adatai. Szerk.
SZÜTS Lászlóné. Bp. 1988, Igazságügyi Minisztérium. 252 p. /A felszabadulás
előtti jogi folyóiratok repertóriumai 1./

11.
Ma és Holnap. A repertóriuma: 1973—1987. (Összeáll.) ERDŐSI Ilona
Erika. = Ma és Holnap, 16. évf. 1988. 2. sz. 97—109. p. •

12.

Magyar Filozófiai Szemle. A -repertóriuma 1957—1981. (Összeáll. BANG-
HA Katalin.) = Magyar Filozófiai Szemle, 30. évf. 1986. 5--6. sz. 863—931. p.

13.

Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai szemle. (1922—1942.) Repertórium. Össze-
áll. KAZAY Magdolna. Szeged, 1987. X, 1477 lev. Gépirat. MIK

14.

Magyar Nemzet. 1938. augusztus 25 — 1944. március 22. Repertórium. Össze-
áll. KENDÉNÉ PALÁGYI Erzsébet. Bp. 1980— PIM. /A Petőfi Irodalmi Mú-
zeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai./

[2. köt.] 1940. január — 1941. június. — 1988. 452 p.

15.

[Magyar Statisztikai Szemle.] Statisztikai Szemle. Repertórium 1973—1982.
Az 51—60. évfolyamban megjelent cikkek, illetve külföldi könyv- és folyó-
iratcikk-ismertetések bibliográfiája. Tárgy- és névmutató (1923—1982). Szerk.
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GYULAY Ferenc. Főmunkatárs DOMOKOS Attila. Bp. 1988, Statisztikai K.
124 p.

Az 1988. évi 8—9. sz. melléklete.

16.

Múzeumi Levelek. Repertórium. 1—50. sz. [1958—1986.] Összeáll. KAPOSVÁ-
RI Györgyi. = Múzeumi Levelek, 1988. 57—58. sz. 3—145. p.

17.

Műhely. [Győr] A Műhely 1—10. évfolyamának (1978—1987) repertóriuma.
Összeáll. HORVÁTH Lilla. = Műhely, 11. évf. 1988. 1. sz. Mell. 1—28. p.

18.

Nánási Szabadság. 1946. július 12 — 1949. március 11. Repertórium. [Összeáll.]
TÓTH Etelka. [Közread, a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár.] Debrecen, 1987
[!1988]. VIII, 328 p. Soksz.

19.

Párttörténeti Közlemények. A — — repertóriuma 1955—1987. (Összeáll. KA-
NOZSAINÉ KARÁCSONY Ágnes, TÓTH Éva.) Kiad. az MSZMP KB Párttör-
téneti Intézet. Bp. 1988, Szikra ny. 127 p.

20.

Pedagógiai Technológia. 1980—1986. Repertórium. Összeáll, és szerk. TÖH De-
zső. Kiad. az Országos Oktatástechnikai Központ. Veszprém, 1987, OOK ny.
39 p.

21.

Politikai Tájékoztató. A repertóriuma. 1978—1986. Feldolgozta és össze-
áll. PANÁCZ Gyuláné, SZABÓ Lajosné. Zalaegerszeg, [1986], Zala Megyei
Lapkiadó Váll. 47 p.

A folyóirat 1986. 3. né-i 35. száma.

22.

Századok. A repertóriuma 1867—1975. Szerk. PAMLÉNYI Ervin. Köz-
rem. DIÓSZEGI Mária, KULCSÁR Erzsébet. Bp. 1987, Akad. K. 762 p.

23.

Szocializmus. 1922—1938, 1945—1948. Repertórium. (Szerk. ECSEDY Andorné.
Közrem. GÁLICZKY Éva, HORVÁTH András, PÁLMAI Magda.) Kiad. az
MSZMP KB Párttörténeti Intézete és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp.
1988, FSZEK soksz. 597 p.
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Szovjet Irodalom. A repertóriuma. 1975—1984. (Szerk. WINTERMAN-
TEL István. Összeáll. KIS PINTÉR Imréné.) Kiad. az Állami Gorkij Könyv-
tár, Lapkiadó Váll. (Bp.) 1987, Petőfi ny. Kecskemét. 434 p.

25.

Társadalomkutatás. Repertórium 1983—1987. Összeáll. BAKONYI Géza, N.
PATAKI Márta. = Társadalomkutatás, 1988. 4. sz. mell. 1—36. p.

26.

Történelmi Szemle. A repertóriuma. 1958—1982. 1—25. évfolyam. Össze-
áll. DIPPOLD Péter. Bp. 1988, Akad. K. 223 p.

27.

Üj Látóhatár. Repertórium. Pótkötet: 1976—1987. Összeáll. CZIGÁNY Lóránt.
Közrem. K. LENGYEL Zsuzsa, SZÁSZ Judit Anna. = Üj Látóhatár, 39. évf.
1988. 3. sz. 281—432. p. + Klny.

28.

Útközben. Az — — repertóriuma, 1967—1986. Összeáll, és szerk. SÍPOS Csa-
ba. Közrem. ANDRESZ Józsefné. Kaposvár, 1987, Palmiro Togliatti Megyei
Könyvtár. 132 p. Soksz. /Somogyi bibliográfiák 12./

29.

Vigilia. Repertórium, 1935—1984. Összeáll. STAUDER Mária. Bp. 1987, Vigilia.
384 p.

30.

Világ. 1910. március 30 — 1926. április 30. Repertórium. Bp. 1984—, Petőfi
Irodalmi Múzeum.

2. köt. 1913—1914. Összeáll. CZÉRE Gyöngyvér. — 1988. 383 p.
/A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai./
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FÜGGELÉK

2.
KIADÁS ELŐTT ÁLLÓ REPERTÓRIUMOK

(az 1985—1989. évi bibliográfiai előtervek alapján)

1.
Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez. [1895—1928.] Bibliográfia [!Re-
pertórium], dokumentumok, adattár. (Összeáll. HÖGYE István, CSORBA Csa-
ba, B. BALSAI Jolán.) Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Kb.
13 ív. (1989)

2.

Debreczen. Képzőművészeti élet Debrecenben a két világháború között. A
c. napilap 20 éve alapján. Összeáll. ?

Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár. (1988)

3.

Debreceni Gazdasági Lapok. A — — repertóriuma. Összeáll. SURÁNYI Béla.
Debrecen, KLTE Könyvtára. Kb. 10 ív. (1988)

4.

Délibáb. A (1877—1879) c. folyóirat repertóriuma. Összeáll. SCHULLER
Attiláné. Debrecen, KLTE Könyvtára. Kb. 100 p. (1988)

5.

Fólia Archeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum évkönyve. 1(1939) — 35(1984).
Repertórium. Összeáll. ? Bp. Magyar Nemzeti Múzeum. Kb. 700 tétel. (1985?)

6.

Hitel. A c. folyóirat repertóriuma, 1936—1944. = Hitel antológia. Szerk.
és bev. ZÁHONY Éva. Bp. 'Bethlen G. Kiadó. (1990)

7.

Kisalföldi Könyvtáros. A , 1958—1986. Repertórium. Összeáll. ANTALINÉ
HUJTER Szilvia. Győr, Kisfaludy K. Megyei Könyvtár. Kb. 70 p. (1988)

A folyóirat 1988. 1—2. száma.

Köznevelés. Zenei írások a Köznevelésben, 1945—1984. Repertórium. Szerk.
LISZTES László. Kecskemét, Kodály Z. Zenepedagógiai Int. Kb. 6 ív. (1988)

9.

Magyar Munkás Párt + Népszava Naptár. A repertóriuma, 1878—1948.
Összeáll. LETT Miklós, VARGA Istvánné.
Bp. MSZMP KB Párttörténeti Intézet. Kb. 8 ív. (1989)
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10.

Magyar Nemzet. 1938. aug. 25 — 1944. márc. 22. Repertórium.
Összeáll. DÉKÁNY Endre. Bp. PIM. (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai
füzetei. Napilapok repertóriumai.)

3. köt. 1941. júl. 1 — 1942. Kb. 35 ív. (1989)
4. köt. 1943—1944. Kb. 25 ív. (1989)

11.
Magyar Szemle. A repertóriuma, 1927—1944. Összeáll. SAÁD József.
Bp. FSZEK. Kb. 30 ív. (1989)

12.

Magyar Társadalomtudományi Szemle. Repertórium. 1908—1918. Összeáll.
TÖKÉCZKY László. Bp. FSZEK. Kb. 14 ív. (1988)

13.
Műgyűjtő. 1969—1975. Repertórium. Összeáll. URSZIN Sándor.
Miskolc, II. Rákóczi F. Megyei Könyvtár. Kb. 3—4 ív. (1988)

14.
Művelődés, 1976—1985. Repertórium. Összeáll. SALIGA Zsuzsanna.
Szeged, József A. Tudományegyetem. Kb. 18 ív. (1989)

15.
Művészet. A c. folyóirat repertóriuma. 1975—1980. összeáll. KÖRNYEI
Lászlóné. Miskolc, II. Rákóczi F. Megyei Könyvtár. Kb. 10 ív. (1988)

16.
Palócföld. A repertóriuma. 1954—1985. Összeáll. CZIPÖ Ernőné.
Salgótarján, Balassi B. Megyei Könyvtár. Kb. 8 ív. (1988)

17.
Pártépítés. A repertóriuma. 1950—1956. Összeáll. SUSKOVITS Lászlóné.
Bp. MSZMP KB Párttörténeti Intézet. Kb. 15 ív. (1990?)

18.
Pedagógiai Műhely, 1974—1984. Repertórium. Összeáll. OROSZ Szilárd, PET-
RIKOVICS Zsuzsa.
Nyíregyháza, Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár. Kb. 14 ív. (1987)

19.

Periodica Polytechnica. Ser. Architectura + Civil Engineering A reper-
tóriuma. (1957—1984?)
Összeáll. GÁSPÁRNÉ DEMETER Judit. Bp. Műszaki Egyetem. (1985?)
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20.

Soproni Szemle. A repertóriuma. 1937—1986. Összeáll, ifj. SZABÓ
Kálmán. Sopron, Városi Könyvtár. Kb. 18 ív. (1988)

21.
Szabolcs-Szatmár Megyei Könyvtári Híradó. Repertórium. 1974—1988. Össze-
áll. SOLTÉSZ Ida.
Nyíregyháza, Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár. (1989)

22.

Szabolcs-Szatmári Szemle. Repertórium. 1956—1985. Összeáll. OROSZ Szilárd.
Nyíregyháza, Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár. 15 ív. (1987)

23.

Szabolcsi Szemle. 1934—1943. Repertórium. Összeáll. ?
Nyíregyháza, Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár. (1985?)

24.

Szabolcsi Tanító. 1922—1944. Repertórium. Összeáll. VANCSISIN Ilona.
Nyíregyháza, Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár. 15 ív. (1987)

25.

Szegedi Szemle. A repertóriuma, 1928—1931. Összeáll. JAKAB Béla.
Szeged, Somogyi-könyvtár. Kb. 12 ív. (1989)

26.

Szolnok Megyei Néplap. A — — repertóriuma 1976—1985.
Összeáll. LADOSNÉ VARJÜ Irén, SZURMAY Ernő.
Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. (1989)

27.

Tanyavilág. A 1937—1940. Repertórium. Összeáll. SALIGA Lászlóné.
Szeged, JATE Közp. Könyvtára. 1380 t. (1989)

28.

Tűz, 1918—1919. Repertórium és tanulmány. Összeáll. LISZTES László.
Szeged, Somogyi-könyvtár. 266 tétel (1989)
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NÉVMUTATÓ

ABAFÁY Gusztáv 798
ÁBRAHÁMY Sándorné 371
ÁCS Károlyné 80
ÁCS Lászlóné 149, 151
ADORJÁN Károlyné 541
AGÁRDI Márta 337
AJTAY Kálmán 487
ALATTYÁNYI Magdolna 129
ALBERTINI Béla 322
ALMÁSYNÉ KOVÁCS Éva 605
ANDORKÓ Kálmán 355, 356, 357
ANTALFFY Artúr 346
ÁRKOS Iván 48
ASBÓTH Miklós 329

BAÁN Kálmán 432
BABINDÁK Katalin 178
BÁDERNÉ CSONGRÁDI Anna 137
BAJNOKNÉ SZÉCSEY

Réka 811, 812
BAKÓ László 254
BAKONDI István 836
BALÁS Endre 156
BÁLI Judit 226, 755
BÁLINTNÉ HEGYESI

Júlia 317, 536
BÁLINTNÉ MIKES Katalin 338
BALLÁ Tamásné 285
BALLANEGGER Róbert 449
BANNER János 41
BÁNKUTI Mária 127
BÁNSÁGI József 528
BÁNYAI Elemér 692
BÁNYICZKY Lászlóné 762

BARABÁS Samu 688
BARANKAY Bertalanné 38
BARANYÓ György 69
BARCZA Imre 400
BÁRCZY Zoltán 373
BARDOLY István 45
BAROSS György 411
BÁTKI Mihály 554
BEDNÁR Attiláné 263
Békés Gellért 336
BENDE Sándorné 249, 290
BENEDEK Emma 722
BENKÖ Attiláné 178
BENKŐ József 443
BÉNYEI József 800
BÉNYEI Miklós 727
BERECZ Sándor 563
BERECZ Tiborné 300
BERENTE László 753
BERÉNYINÉ VARGA

Ibolya 114, 119
BERKI Imréné 286—287, 290
BERTA Tibor 455
BERTA Tiborné 825
BERTHA Pálné 626
BICZÁK Péter 207
BIELIK Ágnes 304
BIHALL Gyuláné 74
BING Imréné 487
BÍRÓ Erzsébet 750
BÍRÓNÉ SEY Katalin 589
BIRSZKY Márton 797
Bocsa Iván 587
BOCSKAY Péter 620
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BODA Jenő 219
BODNÁR Józsefné 270
BODNÁR Zoltán 31
BODORIK Sándor 517
BODRI Ferenc 241
BODRI Ferencné 756
BODZSÁR Éva, B. 34
BOGDÁN István 417, 418
BOGDÁNOVITS Kornélia 433
BOJTÁR Zsigmondné 149
BOKOR Gizella 622
BOKOR KISS Anna 623
BOLGÁR Ivánné 260
BŐNÁNÉ PALLAGI Judit 388
BONYHÁTI Jolán 380
BORBÁNDI Gyula 416
BORBÉLY Ferenc 349
BORBÉLY Imréné FÜLE Sára 391
BORDÁCS Andrea 405
BORNEMISZA Lászlóné 405
BOROS Pál 577
BOROVSZKY Samu 776
BORSÁNYI Zsuzsanna 609
BORUZS Józsefné 65
Bosnyák István 293
BOTKA FERENC 226, 332,461,687
Bödey József 411
BÖKÉNYI Dániel 505
BRÁDY Zoltánné TÖRÖK

Gyöngyvér 339
BRAUNITZER Gabriella 611
BUGNARIU, T. 768, 769
BÚZA Katalin 686

CATRINA, Constantin 228
CHOLNOKY Jenő 218
CSABA Gabriella 511
CSAPÓ Mária 348
CSÁSZÁR VIOLA 574
CSEKE Péter 196
CSEREKLYEI Ildikó 625
CSEREPES Ivánné 78
Csókás János 77
CSOMOR Tibor 539
CSORBA Noémi 624
CSORDÁS Ildikó 56/b
Csűry István 566
CURCIC, M. 657

CZÉRE Gyöngyvér 830
CZIGÁNY Lóránt 416
CZINEGE Sándorné 749
CZINNER Tiborné 73
CZIPÓ Ernőné 613
CZIRÁKY József 276
CZIBRUS Lívia 134/ab

DADAY Jenő 176
DALMI Kálmánné 824
DAMÓ Csilla 249
DANKÓ Imre 761
DÁNYI Dezső 487, 488
DARABOS Pál 430
DARÓCZI Éva 683
Datcu, I. 228
DÁVID Katalin 155
DEÁK Ferenc 469
Deák Gyula 505
DEME Dóra 684
DERSI Irén 6
DETRICH Istvánná 361
DEUTSCH, J. 741
Dévai István 789
DÉVÉNYI Iván 183
DEZSŐ Ferencné 20
DOBOS Irma 221
DOBOS László 236
DOHÁNYOS Jánosné SZURMÁK

Zsófia 576
DOMINIK Gyula 729
DOMOKOS Attila 487, 488
DOMOKOS Judit
— > FEJÉRNÉ DOMOKOS Judit
DOMONKOS Gabriella 678
DOMSA Károlyné 430
DÓRÁN Istvánné 524
DÖMÖTÖR Sándor 282, 822
DUDÁS Gyula 51
DUDÁS Lajos 104/a, b
DUNAY Pál 31
Duzs János 48

ECSEDY Andorné 737
EDVI ILLÉS László 25
EGYEDNÉ RICSEI Anna 56/a
EIBEN Ottó 34
Elek Sándorné 250
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Ember Ernő 103
ENTZ Géza 167
ERDÉLYI Ida 359
ERDŐ János 350
ESZTERHÁS Ferencné 675

FÁBIÁN Miklós 284
Fábián Péter 725
FÁBIÁN Zsuzsa 610
FARAGÓ Éva 81
FARKAS, B. 671
FARKAS Tiborné 130
FARKASNÉ SOMKUTI Ágnes 4.19
FAZEKAS István 567, 568
FEDERITS Istvánné 278
FEHÉR Sándorné 604
FEJÉR György 265
FEJÉR Mária, F. 537
FEJÉRNÉ DOMOKOS Judit

381, 383
FEKETE NAGY Antal 777
FEKETE Péterné 270
FEKETE Teréz 63
FELEKI Ingrid 554
FENYŐ István 49
FIALKA Sándor 833
FODOR István 225
Fodor Pálné 60
FODOR Tiborné 458
FODORNÉ GADNAI Edit 115, 116
FÓTI Péter 86
Földi Tamás 12
FÖLDVÁRI Rózsa 632, 633
FRANKL József 665
FREY Tamásné 542
Frey Tamásné 541
FRIEDMANN Dénes 190
FUTALA Tibor 394
FÜRDŐS Istvánné 80

GADNAI Edit
— > FODORNÉ GADNAI Edit
GÁL Tamás 223
GALABA Irén 716
GALAMBOS Ferenc 95, 110, 125,

145, 146, 158, 159, 267, 303, 305,
326, 328, 335, 340, 382, 384, 385,

386, 414, 422, 425, 434, 436, 441,
445, 452, 456, 457, 489, 500, 526,
558, 598, 614, 621, 647, 707, 754,
778, 790, 799, 820

GALAMBOS Józsefné 70
GÁLICZKY Éva 737
GALLA Mária 99
GARAI Judit, Sz. 430
GÁRDOS Miklós 189
GÁSPÁR Dorottya 2
GAZSÓ Lajosné 55
GÉBORA László 651
GELENCSÉR Károly 712
GELLÉN Istvánné 389
GÉMES Magda, S. 7
GERENCSÉR Edit 764
GERGELY Pál 429
GLASNER Mária 829/a—d
GLÜCK, E. 671
GOLDMAN Sándorné 786
Gondos Ernő 234
Göllesz Viktor 238, 718
GROSSCHMID Gábor 319
GUBÁN Sándorné 557
GUBICZ Pálné 679
GULYA Jánosné 347
GYANTÁR Ildikó 491
GYENIS Gyula 34
György István 515
GYŐRI Lajos 209
GYŐRI Magda 83
GYULAY Ferenc 487, 488
GYULAY Zoltán 58, 59, 373
GYURIKOVITS György 42, 43
GYURIS György 148, 568, 663, 701
GYUROVITS Zsuzsa 780
GYÜRE Lajos 333

HADNAGY Imre 827
HAJDÜ Elemérné 487, 488
HALAVÁTS Gyula 450/a, b
HANGODI Ágnes 56/b
HANSKARL Erzsébet 837
HARMAT Béla 789
HATOS Gyula 237
HÉBERGER Károly 200, 201
Héberger Károly 199, 542
HEGEDŐS Mária 235
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HEGEDŰS Istvánné 655
HEGYKÖZI Ilona 609
HEINZ Ervin 673
HELTAINÉ HEGEDŰS Júlia 372
Hepp Ferenc 495
HERNÁDI László Mihály 21, 82, 124,

401, 421, 440, 459, 512, 674, 765
HERTER Andrásné 64
HÉTHY Zoltán 321, 532
HIDASNÉ SZABÓ Mária 726
HIVATAL Nándorné LANTOS

Zsófia 666
HOLLÓSI Edit 288
HORÁNSZKY Nándor 399
KORÁNYI István 760
HORVÁTH Anikó 115, 283
HORVÁTH Attila 447
HORVÁTH Béla 697
HORVÁTH Éva 68
Horváth Gy. 399
HORVÁTH Ildikó, T. 111, 533, 534,

535
HORVÁTH János 93
HORVÁTH Jánosné 417, 418
HORVÁTH Jenő 442
HORVÁTH László 65, 66
HORVÁTH Mária 151
HORVÁTH Tibor 511
HORVÁTH Viktor 608
HORVÁTH Zoltánné 704
HUBER Kálmánné 60, 61, 523, 615
HÜNYADINÉ NASZÖDOS Edit 401
HUSZÁR Lajos 588

IHAR Mária 210
ILLÉS Ilona 527, 748, 779
ILLÉS Krisztina 696
ILLÉS László 787
IMOLYA Imre 107
IMRE Samu 594
IMRE Sándor 771
IMREH Csanádné 758
ISÉPY Dezső 135
ISTVÁNFFY Miklós 426
IVÁNYI ISTVÁN 319

JAKAB Éva Júlia 311
JAKABFFY Elemér 451

JAKABFFY Imre 301
JANKÓ Gézáné 440, 512
JÁSZBERÉNYI Ferencné 44, 240
(JÁSZBERÉNYINÉ PAP Márta)
JOÓ Tibor 94
Jovánovics Miklós 148
Juhász Béla 27
JUHÁSZ Erzsébet 263
JUHÁSZ Istvánné 76
JUHÁSZ Jenő 465, 466, 593
JUHÁSZ Rozália 179

KÁICH Katalin 54, 293
KAKUK Józsefné 572
KÁLMÁN Lászlóné 128, 677, 735,

759
KANÁSZ Judit 758
KÁPLÁR László 173, 174
KAPOSVÁRI Gyula 317
KAPRONCZAY Istvánné 601, 602
KÁRÁSZ József 813
KARDOS Józsefné 105
KÁROLY Rezső 366
KÁRPÁTI Frigyes 143
KÁRPÁTI Jánosné 838
KÁRPÁTI Miklós 393
KÁRPÁTINÉ ÉZSIÁS Edit 270
KASZAP András 219
KÁTAI Judit 109
KATONA Julianna, M. 529
KATZBURG, M. 741
KELEMEN Ilona 160
Kelényi István 789
KENDÉNÉ PALÁGYI Erzsébet 401,

709
Kenedi Géza 325
KENESSEY Zoltán 487
KEREK Béla 315
KEREK Lajosné 153
KERÉKGYÁRTÓ Imre 454
KERESZTI Erzsébet 330
KERESZTY [Géza] Viktor 480
KIRÁLY László 566
KISKERTI Károly 306
KISS János 334
KISS Judit 487
KISSNÉ NAGY Mária Éva 252
KLATSMÁNYI Mercedes 644
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KLUGER Lászlóné 77
KOCH Ferenc 177
KOCH Sándor 17
KOLOZS Barnabásné 291
KOLOZSNÉ KOVÁCS Gizella 791,

792
KOLTA János 627—631
Komlós Aladár 755
KOMLÓSI Imréné 835
KOMLÓSI József 705
KOMORÁNÉ HORVÁTH Ágnes 70
KOÓS Elemér 113
KORDA Rudolfné 377, 378
KORMÁNY Lajosné

(LUPÖ Terézia) 504
KORMOSÖI Ilona 645
KOROMPAI Gáborné
(KOROMPAINÉ SZALACSI RÁCZ

Mária) 103, 121, 502, 653
KORPONAI Anna 312
KOSA Emma 528
KOSA Károly 144
KOTHANECZ Jánosné CSER Irma

828
KOVÁCS Csilla 288, 289
KOVÁCS Csongor 237
KOVÁCS Emil 183
KOVÁCS Endréné 560, 814
KOVÁCS Gizella
— > KOLOZSNÉ KOVÁCS Gizella
KOVÁCS János 641
KOVÁCS J. Béla 415
Kovács Kálmán 502
KOVÁCS Katalin 605
KOVÁCS Lídia 815
KOVÁCS Mária 67
KOVÁCS Piroska 115
KOVÁCS Tituszné 632
KOVÁCS Zsófia 139
KOVALCSIK József 247
Kováts Gyula 324, 325
KOZOCSA Sándor 460
KÖBLÖS Zoltán 229
KÖBÖLKUTI Katalin 154
KŐHALMI Béla 810
KÖLES Ferencné 286—287
KŐNIG Dénes 506

KŐNIG Istvánné 551
KÖRNYEI Márta 511
KÖRTÉS Júlia 394, 552, 553, 555,

599
KŐSZEGFALVI Ferenc 106. 648
KŐSZEGHY Lajosné 182
Köteles Lajos 560
KRAUSS Péter 352, 353
KRAUSSNÉ PAPP Eva 352, 353
KRISOHAN, A. 743
KRISCH Jenő 346
KRIZ, Jozef 220
KRUEGER, John Richárd 344
KUKORELLI István 31
KULCSÁR Istvánné 181
KULHAY Gyula 508
Kultsár István 255
KUNOS Ignác 470
KUNTÁR Lajos 580, 823
KUPA Mihály 170, 171
KUTASNÉ PÉTER Ágnes 149

LA CHAPELLE, Giséle 600
LAKATOS Anikó 109
LAKATOS Éva 444, 755
LAKI Miklós 307
LAKOS Katalin 617, 793
LAKY Judit 510
LANDSTOFF Nándorné 348
Láng Gusztáv 154
LASKAI Irén 412, 413, 788
LÁSZLÓ András 610
LÁSZLÓ Gézáné 596, 679
LÁZÁR László 172
LEGÉNY János 58
LEITNER Vilmos 706
LÉNÁRT Andor 138
Lencsés Ferenc 789
LENGYEL 'Beatrix, Cs. 531
LENGYEL Endre 219
LENGYEL Imre 118
LENGYEL István 354
LENKEY István 435, 479
LERNER János 213
LESI Viktor 152
LETT Miklós 128
LIBA Margit 597
LIPTAI Ágnes 582
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LISZTES László 372, 567, 568, 711
Litván György 830
LJUBIBRÁTIC, D. 509, 657
LOMNITZY Dezső 373
LÓRÁNT Istvánné 730
LOVÁSZ György 212, 216
LUDÁNYI Valéria
—>SZÉNÁSSY Barnáné

LUDÁNYI V.
Ludovit, Iván 220
LUKÁCS Erzsébet 149
LUKÁCS Gabriella 204
LUKÁCSY Gábor 625
Lukácsy Sándor 803
LUKÁTS János 649, 724
LUKOVICZKY Dorottya 96

MADARÁSZ Imre 370
MAGARASEVIC, G. 658
Mágocsy-Dietz Sándor 358
Magyary Géza 325
MA JER Imre 481
MAKAI Sándorné 392
MAKRAI Imréné 126
MALETIN, M. 660
MÁNDY Gáborné 804
MÁRER Erzsébet 477
MARGALITS Ede 292, 659
MARGÓCSY József 597, 680
MARGÓCSY Klára, Cs. 680
MARlC, Sv. 660
MARKELLA Károlyné 739
MARÓTI Egon 35
MARTON Gergely 212
MASLER Jenő 565
MÁTÉ Sándorné 650
MATIJEVICS Lajos 464, 467, 474
Matolcsy Lajos 412
MÁTRAI Judit, J. 396
MÁTYÁS Edit 360
MÁTYUS Imre 583
MAURITZ Béla 508
MAYER László 834
MAYER Lászlóné 395
MEGGYESI János 805
MEGYER Szabolcs 236
MEISEL Jánosné 221
MÉNESI Lajosné 123

MÉSZÁROS Józsefné 139
MÁSZÖLY Magda 87
MEZŐ Margit 66
Mihályi Gábor 554
MIKESY Sándor 466
MIKLÓS Gyula 216, 217
MIKOLA Tibor 590
MITRU Ibolya 736
MOHAI Miklós 646
MOLNÁR Éva 248
MOLNÁR István 403
MOLNÁR József 221
MOLNÁR Zoltán 429
MÓRA László 199
MÓZES Huba 72, 163, 345, 784
MUNKÁCSI Bernát 470
MUZSLAI Jánosné 708

NACA, Magdalena 490
NAGY Eörsné

HORVÁTH Magdolna 62
NAGY Erzsébet 491
NAGY Éva 154
NAGY Éva

(SZEKRÉNYES Gézáné) 253
NAGY Gusztáv 59
NAGY Imre 573
NAGY Judit 279
NAGY Júlia 587, 702
NAGY KÁROLY 327
NAGY Katalin 503
NAGY László (Bp.) 347, 348
NAGY László (Debrecen) 681
NAGY LlVIA 616, 720
NAGY Magdolna 233
NAGY Márta, B. 241
NAMÉNYI Lajos 691, 692
NÁMÉNYI T. Lajos 202
NEGRILA, Iulian 770
NÉGYESINÉ VÁRI Judit 713
NÉMEDI Lajosné 121
NEMES András 314
NINCSEVICS Klára 53
NOSEDA Tiborné 516
NOVAK Ilona 579
NOVAK József 579
NYILAS Klára 313
NYITRAI Lajos 725
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ORMOSI László 532, 533, 534
OROSZ Mihályné 251
OTTA István 248
ÓVÁRI Antal 373
ÖHLMÜLLER Eszter 540

Pais Dezső 465
PÁLFY Ágnes 409
PÁLFY Mór 448/a, 448/b
Pallás Imre 566
PÁLMAI Magda 234, 618, 619, 620,

723
PÁLMAI Sándorné 32, 192, 518
PALOTÁS Gyuláné 711
PALOVECZ János 308, 309
PÁLVÖLGYI Mihály 322
PAPP János 751
Papp József 796
PAPP László 774, 775
PÁSZTOR Éva 550
PATÓ Imre 268, 271, 272
PATŐ Józsefné 717
PATZNER István
— > PERÉNYI István
PAUNOCH Éva 408
PELEJTEI Tibor 178
PELLÉRDI Gyula 662
PELZ Béla 493, 693
Perényi Imre 200
PERÉNYI István 256
PERES Sándor 24
PERGÉNÉ VARRÓ Margit 739
PERNESZ Gyula 240
Péter György 487
PÉTER László 295
PÉTÉRVÁRI Lászlóné 430
PETRÁNYI Katalin 548
PETRI László 195
PETRIK Ágnes 455
PETRIK Géza 578, 689
PETRIKOVICS Zsuzsa 636
PETRUTIU, D. St. 768, 769
PICK Imre 30/a
PILCH Jenő 245
PILLÉR Lászlóné 149, 151
PINCZÉS Zoltán 100
PITROFF Pál 259
PÓCSI Sándorné 437

PÓK Lajos 598
POLGÁR Ernő 715
POLGÁR László 634
Polinszky Károly 201
POLYÁK Márta 795
Pomogáts Béla 372
POMOGYI László 696
POP, V. 768, 769
PÓPA Györgyné 698
POPA, Silvia 228
PRISZTER Szaniszló 3, 4
PROHÁSZKA János 472, 473
PRUZSINA Rozália 322
PRUZSINSZKY János 140
PUSKÁS Miklós 136
PUTZ Judit 699

RÁCZ Ágnes 609
RÁCZ Béláné 700
RADA Ferenc 286—287
RADNAI Ferencné 264
RADNÓTI László 80
RAJK Lászlóné 417, 418
RAPAICS Raymund 358
Rát Mátyás 443
RÁZSÓ Gyula 247
REGULI Ernő 752
REININGER József 236
RESZLER Ágnes 97
RÉTHY Andor 160
RIPP Zoltán 738
ROCHY Zoltán 672
ROHLA Mártonná 635
Román Lászlóné 61
RÓNAI István 538
RÓNAY Mária 424
RÓZSA Sándor 650
RÓZSAHEGYI János 701
RUDNAY Gyula 528

Sági István 465
SÁHÓ Erzsébet 238, 718
SAIN Béla 331
SALIGA Lászlóné 35
SAMU István 586
SÁNDOR Gézáné 642
SÁNDOR Imre, Cs. 166
SÁNDOR József 161, 162
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SÁRKÁNY Erika 720
SARLÓS Veronika 733
SAROK ÉVa 197
SÁRPY István 294
Sass Ervin 65
SCHENK Lászlóné 376
SCHMIDT Edit 231
SCHMIDT Sándor 746
SEBESTYÉN Árpád 463
Sebestyén Gyula 561
SEBESTYÉN Károly, Cs. 462
SÉBÖK Vilma 27, 29
SEIDNER Imre 230
SELMECZINÉ PÜSKI Anikó 317
SERFLEK István 734
SILLING István 795
SIMON Ferencné 318
SIMON Tamásné

VECSERI Márta 714
SIMONFAI Lászlóné 213
SIMONYAI Zsigmond 592
SINKA Albertné 782
SÍPOS Csaba 661, 667
SIPTER Gézáné 757
SKRABUT Éva 282
SOMKUTI Éva 419
SOMOGYI István László 620
Somos Lajos 495
SOÓS A. 18
SOÓS Józsefné 575
SŐTÉR István 584
STOCK Imréné 739
SULLERNÉ POLGÁR Márta 122
SURJÁN Miklós 60, 61
SZABADOS Edit 323
Szabó Ervin 810
SZABÓ Éva 700
SZABÓ György 640
SZABÓ Ibolya 112
Szabó Imre 183
SZABÓ Imréné 59
SZABÓ Lajos 747
SZABÓ Mária 494
SZABÓ Márta 795
SZABÓ Miklós 93
SZABÓ Ödönné 404
SZABÓ Pál 610
SZA'BÖ Zsolt 816

Szabolcs Ottó 760
Szabolcsi Miklós 226
SZÁDECZKY Lajos 688
SZAKÁCS Rudolfné 390
SZAKÁLY Erzsébet 375
SZÁLAI Magdolna 180
SZALAY PÉTER 31
SZÁLKÁI Judit, B. 603
SZÁNTAI KISS Ágnes 581
SZEBERÉNYI Zoltánné 719, 720
(SZEBERÉNYINÉ Z. Judit)
SZÉCHÉNYI Ágnes 801
SZÉCSI József 191
SZECSKÓNÉ BUKÖLYI Emőke 269
SZEIFERT Dezső 832
SZÉKÁCS István 606, 607
SZÉKELY János 243
SZEKELYNÉ FORINTOS Judit 79
SZÉKELYNÉ TÖRÖK Tünde 154
SZEKFÜ Gyula 93
SZELL Margit 745
SZEMERE Gyula 468
SZÉNÁSINÉ HARTON Edit 198
SZÉNÁSSY Barnáné

LUDÁNYI Valéria 262, 341
SZENDREY Zsigmond 186
SZENDRÖ Gézáné 541
SZENTGYÖRGYINÉ

MARKOVICS Ágnes 549
Szentpéteri Imre 777
SZERELEMHEGYI Tivadar 98
SZERENCSE Ferencné 379
SZU Rezső 133
Szijártó István 662
SZIKLAY László 96
SZIKSZAI Márta 612
SZILÁGYI Attila 416
SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa 387
SZINNYEI József, id. 818/b, 819
SZÖLLÖSSY Károly 25
SZÖLLÖSY Klára 585
SZÖÖR Árpádné

PETRÁNYI Anikó 341
Sztana Béla 248
SZTRAKOVICS Istvánné 498;

SZTRÓKAY Kálmán 508
SZURMAY Ernő 144, 317
SZŰCSNÉ MÉSZÁROS Edit 616
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SZVINYUK Ibolya 374

TAKÁCS József 632, 633
TAKÁCS Miklós 824
TAKÁCS Sándor 402
TAKÁTS Károlyné 590
Tamás Attila 788
TAMÁS Katalin 753
TAMEDLY Mihály 261
TÁNCZOS Sándorné 217
(TAPOLCAI Ernőné)
TAPÖLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva

521, 785
TARRÓ Edit 547
TÁTRAI Zsuzsanna 187, 188
TAVASZI Ágnes 197
TELLÉRY Gyula 710
TEREBESSY Ákos 47
TÉRI Sarolta 288
TÉRI Tibor 147
TETTAMANTI Béla 477
TETZEL Lőrinc 367
THAISZ András 266
THIRRING Gusztáv 214, 773
THOMKA Beáta 794
TIBA Györgyi 26
TILCSIKNÉ PÁSZTOR Ágnes 821
TOGAN, Nicolae 690, 767
TOLDI Sarolta, V. 142, 302
(VARGA Istvánné)
TOLDY Ferenc 492
TOLNAI György 831
TOLNAI Valéria 513
TOMKA Mihály 783
TOÓS Magdolna 591
TÓTFALUSI András 12, 227
TÓTH Béla 30/b
TÓTH Dezső 291
TÓTH Etelka Edit 556
TÓTH Ferencné 120, 566
TÓTH Gábor 478
TÓTH Ida 525
TÓTH Jánosné 530
TÓTH Lászlóné 289
TÓTH Mária 297
TÓTH Pál 59
TÓTH RÓBERT 420, 766

TÓTHNÉ VOLENA KOCZOR Judit
676

TÖLGYES István 438
Töltési Imre 282
TÖMÖSKÖZY Erzsébet 682
TÖRÖK Lajosné 208
TRENCSÉNY Károly 52
TRESCSIK Erika 184
TRISCHBERGER Ilona 57
TUKA Margit 732
TURCSÁNYI Julianna 101
TÜÜ Mária 108
TÜSKÉS Tibor 408

ÜJFALUDY Edit 826
ÜJFALUSI Éva 410
ÜJHELYI Gabriella 70
ULVECZKY Józsefné 412, 788

VÁCZ Elemér 439, 694
VÁCZY Leona 160, 168
VÁGÁS István 274, 275
VÁGVÖLGYI Attiláné 351
VALÁNSZKINÉ TÓTH Erzsébet 703
VALENTINY Antal 167
VÁMOS Eleonóra 28
VÁNCSISIN Ilona 685
VARGA Csaba 582
VARGA István 763
Varga István 96
VARGA Istvánné
— > TOLDI Sarolta, V.
VARGA Mária, G. 7
VARJÜ Ferencné 781
Vásárhelyi Miklós 461
VASAS Margit 652
VÉBER Gyula 336
VÉBER Gyuláné 336
VÉGH Ferenc 199, 200, 201
VÉGH József Mihály 590
VÉGH Sándorné 219
VÉKONY Lajos 404
VÉKONY László 36, 41/a, 695
VERECZKEI Katalin 85
VERESNÉ KRAJCÁR Izabella 348
VERESS Gézáné 118
VERESS Gyula, K. 71
VERMES Mária 453
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VERSEGHI Mária 288, 289
Vezér Erzsébet 226
VIDA Sándor 193, 618, 619, 620, 803
VINCZE Rita, B. 535
VINICZAI István 247, 248
Voit Krisztina 529
VONSIK Gyuláné 571
VÖRÖS Gizella, B. 407, 409
VÖRÖS Imre 232
VRTUNSKI, D. 660

WARGA Kálmán 40

WEIDEMANN Gábor 570
WEINGARTEN, S'muel 501
WEISZ Pál 499
WIESINGER Piroska, F. 394, 396
WINDISCH Aladárné 247, 248
Wintsche István 175/b

ZÁGONI Jenő 514
ZEREMSKI, V. 657
Zolnai Béla 585
ZOLTAI Lajos 117
ZÖLD Ferenc 242
ZRÍNYI József 71
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TÁRGYMUTATÓ

E mutatóban a periodikumoknak a repertóriumok által regisztrált tárgyi-
műfaji tartalmát és ezek topográfiai vonzatát, határait tárjuk fel egységes kom-
binált mutatóban. (A tárgyi címszók szükség szerint földrajzi alosztást kaptak
és viszont.) A tárgyszavazás elsősorban a folyóirat- és évkönyv jellegű kiadvá-
nyok repertóriumainál volt megvalósítható. A politikai napi- és (hetilapok re-
pertóriumai legteljesebben a „hírlapok" címszó alatt találhatók meg (országos
és regionális bontásban), jelölve a repertorizálás időhatárait is. Ezek tárgyi-
műfaji feltárást csak akkor kaptak, ha kifejezetten egy-két tárgykörre (hely-
történet) vagy műfajra (szépirodalom) szorítkoztak. A hírlapokon túl kiadvány-
tipológiai elnevezésük alatt is megtalálhatók még: a diáklapok, divatlapok, ké-
pes hetilapok, üzemi lapok valamint az évkönyvek és évi jelentések, iskolai
értesítők, kalendáriumok is — a tárgyi feltáráson túl. A tárgyi és tipológiai
fogalmakon kívül néhány, a kutatás szempontjából fontos repertorizált műfaj
is önálló címszót kapott: bibliográfia, életrajzok, eseménynaptár, képek (kép-
repertóriumok), könyvismertetések (csak a teljes egészében recenziókat feltáró
repertóriumok), térképek, zeneművek (kották). A külföldi magyar nyelvű és
magyar vonatkozású periodikumok repertóriumait a hungarikum tárgyszó alatt
összesítettük (nyelvi, személyi és tartalmi bontásban). Egyes tájnevek után zá-
rójelben az országnév rövidítését (Mo = Magyarország, Ju = Jugoszlávia, Ro
= Románia), míg a közigazgatási (város-) nevek után a tárgyidőszakban hasz-
nálatos hivatalos nevet közöljük.. Pl. Kolozsvár (Cluj). A mutató egységei a té-
telszámra hivatkoznak.

A tárgyszókészlet kialakításához felhasználtuk az Országos Széchényi
Könyvtárban Ungváry Rudolf által kidolgozott OSZTAURUSZ-rendszer elő-
munkálatait is.
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agrárgazdaságtan = közgazdaságtan,
agrár

agrárpolitika = mezőgazdasági
politika

agrártörténet = mezőgazdaság-
történet

agrokémia = mezőgazdasági
kemizálás

agronómia = mezőgazdaság
alkalmazott tudományok 110
alkoholizmus 30/ab
államigazgatás 31, 400—401
—, belügyi 69—70
—, városi 810—812
állattan 18, 33, 746
—, gerincesek 826
— > még: madártan
alpinizmus 775
al'tajisztika 342—344
általános iskolai nevelés =

nevelés(ügy)
általános napi- és hetilapok =

hírlapok
általános tudományos periodikum

88—93, 95, 120—121, 123, 149—151,
164—168, 241—242, 265—266, 297,
335—336, 423, 427—430, 489, 521,
597, 614, 632—633, 647, 657, 702,
733, 822—824

alumíniumkohászat = kohászat
antropológia = embertan
Arad
— hírlap, 1896—1903 770

Arad vm.
— hírlap, 1861—1885 25
— irodalom — művelődés 671
archeológia = régészet
ásványtan 17, 33, 218—221, 448/ab —

450/ab, 746
asztronómia = csillagászat
ateizmus 831
atomtechnika 46
audio-vizuális technika 47—48

Bács-Bodrog vm.
— helytörténet 51—54, 319
Bács-Kiskun m.
— irodalom — művelődés 370—372
— iskolai értesítők 55
Balassagyarmat
— helytörténet, honismeret 56/ab
— irodalomtörténet 56/ab
•— néprajz 56/ab
bankügy 57
Bánság (Mo, Ro)
— helytörténet 743
— hírlap 1852—1949 743
— irodalom — művelődés 433
bányászat 58—59, 668—669
Baranya m.
— helytörténet 537, 624—625
— irodalom — művelődés 320
— könyvtárügy 626
— közművelődés 60—61
— művészet 320
— oktatásügy 60—61
barlangkutatás = karszt- és barlang-

kutatás
bauxitbányászat — üzemgazdaságtan

62
Békés m., vm.
— helytörténet, honismeret 67—68,

390, 751, 780—783
— hírlapok, 1956—1965 64

. , 1960—1985 65—66
•—• irodalom — művelődés 65—67
— képrepertóriumok 64—68, 751
— könyvtárügy 390
— közművelődés, oktatás 560
— politikai élet 67
— régészet 68
belgyógyászat 431
— > még: orvostudomány
belpolitika = politikai élet
belügyi igazgatás = államigazgatás.

belügyi
bibliofilia 125—126
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bibliográfia 60—61, 71, 76—78, 121,
123, 125, 178—179, 202, 221, 226,
236, 248, 271, 293, 327, 331, 387, 393,
400, 409, 424, 437, 451—453, 504,
523, 527, 597, 600, 615, 619—620,
625, 709, 729—730, 735, 748, 775,
779, 788, 810, 814, 824, 832

biográfia = életrajzok
biológia 33
biztonságtechnika 175/a—c, 528
Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. vm.
— helytörténet, régészet 761
Borsod-Abaúj-Zemplén m.
— eseménynaptár 76
— helytörténet, honismeret 77—79,

537, 762
— ipargazdaságtan 75—76
— irodalom — művelődés 77—79,

557
— képrepertóriumok 76—78, 557
— könyvtárügy 74
— politikai élet 77—79
botanika = növénytan
bőr- és cipőipar 80
Budapest
— helytörténet, honismeret 81—83,

277—278, 537, 837
— képrepertóriumok 81—83
— könyvtárügy 223
— közművelődés 87
— munkásmozgalom 84
— oktatásügy 87, 98
— régészet 537
— várospolitika, -történet 81—83,

806—807
Bukarest (Bucuresti)
— hírlap, 1952—1980 196
címertan = heraldika
családi nevelés = nevelés(ügy),

családi
családtörténet = genealógia
Csehszlovákia
— oktatásügy, magyar 719—720
csendőrség 100
Csíkszereda (Miercurea Ciuc)
— hírlap, 1968—1973 254

csillagászat 102
Csongrád
— hírlapok, 1890 104/ab

, 1914 753
, 1919 109

Csongrád m., vm.
— helytörténet, (honismeret 537, 648,

752
— irodalom — művelődés 648, 815
— könyvtárügy 105—106
— közművelődés 107—108
— oktatásügy 107—108

Debrecen
— Csokonai Színház 26, 28, 119
— Déri Múzeum 111, 321
— diáklapok 113—114
— helytörténet, honismeret 103,

117—118, 120—121, 653, 727
— irodalom — művelődés 103, 111,

113—114, 117—119, 250, 502
— kalendáriumok 115—118
— képrepertóriumok 115—120
— közművelődés 568
— munkásmozgalom 759
— művészet 119, 122
— társadalompolitika 119, 122, 518
— üzemi lap 112
Délvidék (Mo)
— helytörténet, honismeret 123
— nemzetiségi kérdés 123
— > még: Bánság, Vajdaság
demográfia 124
diáklapok, egyetemi 700
—, főiskolai 113—114, 322—323
—, tanítóképzői 519—520
— > még: ifjúsági mozgalom
divatlapok 152—153, 652
dohányipar 112, 127
Dunakanyar
— tájrendezés 133
Dunántúl
— honismeret 615
— irodalom — művelődés 134/ab.

615
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Dunaújváros
— kohászat 131—132
Eger
— évkönyv, főiskolai 139
egészségügyi gazdaságtan =

gazdaságtan, egészségügyi
Egri róm. kat. egyházmegye
— egyháztörténet, oktatástörténet

136
egyetemes történelem = történelem,

egyetemes
egyetemi oktatás = felsőoktatás
egyház jog 479
egyháztörténet
—, Egri róm. kat. egyházmegye 136
—, katolikus 480
—, protestáns 349—350, 479, 647
—, zsidó 500—501
elektrotechnika = villamosmérnöki

ismeretek
élelmezéstudomány l/ab
életrajzok 24—25, 42—43, 53—54, 113,

117, 167, 178—179, 215, 221, 231,
245, 255, 262, 268, 271, 322, 338,
344, 346, 396, 417—418, 469, 516,
600, 608, 687, 818/a

embertan 34
enciklopédikus periodikum =

általános tudományos periodikum
ének-zene — oktatásmódszertan 156
építészet — műszaki tervezés 546
építőanyagipar 157 ;

építőipari statisztika = statisztika,
építőipari

Erdély .
— helytörténet, honismeret 164—1G8,

547; 767—769
— hírlap, 1838—1924 228
— irodalom — művelődés 72, 155,

159, 163, 349—350, 547, 621—623,
767—769, 784

— irodalomtörténet 591
— képrepertórium 167
— könyvtárügy 547
— közművelődés 161—163, 767—769

— nemzetiségi kérdés 281
— néprajz 228, 547
éremtan 169—174, 588—589
ergonómia = munkalélektan
eseménynaptár 415
— Borsod-Abaúj-Zemplén m. 76
— Esztergom vm., 1918—1919 181
— Felső-Bácska, 1923—1924 198
— Hajdúböszörmény, 1946—1949 252
— Jász-Nagykun-Szolnok vm.,

1913—1918 225
— Nagykátai járás, 1909—1914 550
— Szeghalmi járás, 1956—1965 64
— Szolnok m., 1949—1959 725
— > még: évfordulónaptár
Észak-Magyarország
•— helytörténet, honismeret 77—79
Esztergom
— helytörténet, régészet 537
— iskolai értesítő 184
— művészettörténet 537, 549
— régészet 537
— tanítóképzés 184
Esztergom vm.,
— helytörténet, régészet 182
— hírlapok, 1918—1919 181

, 1919 183
, 1945 565

esztétika 407—409
— > még: filozófia; irodalom-

irodalomtudomány; művészet
etnográfia, etnológia = néprajz
évfordulónaptár 178—179, 189
évi jelentések = évkönyvek, évi

jelentések
évkönyvek, évi jelentések
— állattani 826
— általános tudományos 521
— csillagászati 102
— egyesületi, társulati 51—54, 68,

162, 182, 354—357, 367—369, 510,
624, 762

— főiskolai 139, 597, 632—633, 702
— földrajzi 510
— földtani 448/ab—450/ab
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(évkönyvek, évi jelentések)
— helytörténeti 44, 51—54, 68, 111,

137—138,. 182, 321, 537, 595, 624—
625, 686, 762

— honismereti 827
— hungarológiai 293
— iparművészeti 301
— irodalmi-irodalomtudományi 130,

190—191, 261, 367—369, 707
— jogakadémiai 338
— kórházi 222, 665
— könyvtári 73, 223, 391—393
— közművelődési 107—108, 162, 634
— kutatóintézeti 71, 448/ab—450/ab,

834
— mezőgazdaságtörténeti 459, 537
— munkásmozgalomtörténeti 734
— múzeumi 33, 44, 111, 137—138,

301, 321, 459, 537, 595, 624—625,
686, 740, 826

— nyelvészeti 463
— oktatásügyi 107—108, 139, 597,

632—634, 702, 732
— régészeti = helytörténeti
— technikatörténeti 537, 740
— természettudományi 33, 354—357
— történelmi 51—54, 68, 182, 762
— turisztikai .510
— úttörőmozgalmi 361
— vízügyi 71, 834

faipar 194—195
Fejér m.
— helytörténet 537
— hírlap, 1953—1978 .197

, 1918—1919 705
— közművelődés 197

Felső-Bácska

— hírlap, 1923—1924 198
felsőoktatás .199—201
—, hadtudományi 426
—, jogi 338
—, közgazdasági 141
—, műszaki 635
—, orvosi 606—607
— > még: tanárképzés

fényképezés = fotóművészet ! •
filmművészet 203—204
filológia 140
— > még: klasszika filológia
filozófia 36, 85—86, 226, 437, 489,

522—523, 614, 728—730, 771, 3.04—
805

— > még: esztétika
fizika 205—206, 506
folklór = népköltészet; néprajz
fotóművészet 209, 268
főiskolai oktatás = felsőoktatás;

tanárképzés
földmérés 231—232
földrajz 42—43, 210, 212—217, 292,

510
— > még: tengerföldrajz
földrajztanítás 211, 760
földtudomány 33, 218—221, 448/ab—

450/ab, 746

gazdaságpolitika 227, 281
— > még: mezőgazdaságpolitika
gazdaságtan, egészségügyi 135
—, vállalati = üzemgazdas.ágtan
— > még: közgazdaságtan
gazdaságtörténet 439—440
genealógia 229, 277—278, 432, 776—

777
— Szepes vm. 402
geodézia = földmérés
geofizika 233
geográfia = földrajz
geológia = földtudomány
gépészmérnöki ismeretek 639
grafika 435 .
gyermek- és ifjúsági irodalom =

irodalom — irodalomtudomány
gyermekvédelem 236
gyógypedagógia 237—238
gyógyszerészet 442
—, történet 239, 603
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Győr
— hírlap, 1919 240

, 1847/1848 259—260
, 1872—1875 676

— zeneművészet, zenetudomány 458

Győr vm.
— helytörténet, honismeret 241—242

Győr-Sopron m.
— helytörténet 44, 537

hírlap, 1945—1975 360

Gyula
— iskolai értesítő 243

hadtörténelem 244—249, 277—278,
285

hadtudomány, hadügy 285—287, 290,
410, 426

Hajdú vm.
— helytörténet, néprajz 111
— hírlap, 19744—1945 566

Hajdú-Bihar m.
— helytörténet, honismeret 27, 29,

111, 321, 532—535, 537
, 1968—1978 250
; 1974—1979 251

— közművelődés 251
— munkásmozgalomtörténet 734
— néprajz 111, 321

Hajdúböszörmény
, 1946—1949 252
, 1969—1973 253

Hajdúnánás
— hírlap, 1946—1949 556
hebraisztika 500—501, 741
helytörténet 277—278, 282—284, 777
— Bács-Bodrog vm. 51—54, 319
— Balassagyarmat 56/ab
— Bánság 743
— Baranya m. 537, 624—625
— Békés m., vm. 67—68, 390
— Borsod, Gömör és Kishont vm.

761

•— Borsod-Abaúj-Zemplén m.
77—79, 537, 762

— Budapest 81—83, 277—278, 537,
837

— Csongrád m., vm. 537, 648
— Debrecen 103, 117—118, 120—121,

653
— Délvidék 123
— Erdély 547, 767—769
— Észak-Magyarország 77—79
— Esztergom 537
— Esztergom vm. 182
— Fejér m. 537
— Győr vm. 241—242
— Győr-Sopron m. 44, 537
— Hajdú vm. 111
— Hajdú-Bihar m. 111, 321, 532—

535, 537
— Hajdúböszörmény 252—253
— Heves m. 137—138, 537
— Komárom m. 537
— Mezőtúr 316, 517
— Nagykátai járás 550
— Nógrád m. 612—613
— Orosháza 686
— Sopron 670
— Somogy m. 661—662, 667
— Szabolcs-Szatmár m. 595, 597
— Szeged 123, 663—664
— Szepes vm. 402
— Szolnok m. 317—318, 536
— Törökszentmiklós 315
— Vas m., vm. 822—824
— Zemplén vm. 19—20
— > még: hírlapok, regionális;

honismeret; várostörténet
heraldika 766—767
hetilapok = hírlapok; képes

hetilapok

Heves m.
— helytörténet 137—138, 537
— irodalom — művelődés 269
— közművelődés 270
— néprajz 137—138
hidrológia 273—276
— > még: vízügy
híradástechnika 545
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hírlapok, országos 255, 443, 461, 527,
574—577, 643—644, 675, 678, 830,
837

hírlapok, regionális
— Arad, 1896—1903 770
— Arad vm, 1861—1885 25
— Bánság, 1852—1949 743
— Békés m., 1956—1965 64

, 1960—1980 65
, 1980—1985 66

— Bukarest (Bucuresti), 1952—1980
196

— Csíkszereda (Miercurea Ciuc),
1968—1973 254

— Csongrád, 1890 104/ab
, 1914 753
, 1919 109

— Erdély, 1838—1924 228
— Esztergom vm., 1918—1919 181

, 1919 183
, 1945 565

— Fejér m., vm., 1953—1978 197
— — , 1918—1919 705

— Felső-Bácska, 1923—1924 198
— Győr, 1919 240

, 1847—1848 259—260
— —, 1872—1875 676

— Győr-Sopron m., 1945—1975 360
— Hajdú vm., 1944—1945 566
— Hajdú-Biharra., 1968—1978 250

, 1974—1979 251
— Hajdúböszörmény, 1946—1949 252

— — , 1969—1973 253
— Hajdúnánás, 1946—1949 556
— Hódmezővásárh., 1944—1945 813

, 1900—1902 814
— Jászkun kerület, 1868 314
— Jász-Nagykun^Szolnok vm.,

1913—1918 225
— Kalocsa, 1918 329
— Karcag, 1905—1911 330
— Kassa, 1907—1918 332

— — , 1918—1929 333
— Kolozsvár (Cluj), 1923—1927 155

, 1945—1951 196
— Komárom vm., 1871 376'

, 1880—1888 377—378
, 1918—1919 379

— Kovászna m. (Ro), 1968—1976
514

— Mezőtúr, 1927—1931 517
— Nagykátai járás, 1909—1914 550
— Nagykunság, 1925—1938 551
— Pest m., 1950—1960 642
— Sárvár, 1945—1946 655
— Somogy m., 1945—1965 666—667
— Szécsény, 1907—1922 699
— Szeged, 1918—1919 295

, 1944—1945 701
— Szeghalom, 1900—1934 703—704
— Szepes vm., 1885—1921 710
— Szolnok m., 1944—1949 129

, 1949—1959 725
— Temesvár-Timisoára, 1852—1949

743
— Tiszafüred, 1903—1904 749
— Újvidék, 1852—1858 657
— Vajdaság (Ju.), 1960—1965 490

. } 1977—1979 491
— Veszprém m., 1945—1975 828
•—> még: képes hetilapok

hittudomány 256—258,. 334, 349—350,
500—501, 614, 647, 745

Hódmezővásárhely
— hírlapok, 1900—1902 814

— — , 1944—1945 813
— irodalom — művelődés 327, 815
honismeret 42—43, 152—153, 265—

266, 277—278, 282—284, 423, 503,
652, 773—775

— Balassagyarmat 56/ab
— Békés m. 751, 781—783
— Borsod-Abaúj-Zemplén m. 77—79
— Budapest 277—278
— Csongrád m. 752
— Debrecen 120—121, 727
— Délvidék 123
— Dunakanyar 133
— Dunántúl 615
— Erdély 164, 166—168
— Észak-Magyarország 77—79
— Győr vm., 241—242
— Hajdú-Bihar m. 27, 29
— Horvátország 292
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(honismeret)
— Komárom m. 785
— Mezőtúr 316, 517
— Püspökladány 412—413
— Somogy m. 661
— Szabolcs vm. 684
— Szabolcs-Szatmár m. 681—683
— Szeged 123, 750
— Szeghalmi járás 64
— Szolnok m. 317—318
— Törökszentmiklós 315
— Vas m., vm. 580, 821
— Veszprém m. 827
— > még: helytörténet; hírlapok,

regionális
honvédelem = hadtudomány,

hadügy
horvátok — történelem 292
Horvátország
— honismeret, régészet 292
•—> még: Jugoszlávia
hungarikum
—, nyelvi 155, 159, 167—168, 196,

230, 254, 268, 271—272, 293, 328,
332—333, 336, 380—383, 416, 445,
451, 460, 490—491, 514, 547, 591,
621—623, 640—641, 710, 719—720,
748, 779, 786—787, 794—796, 798,
816, 838

—, személyi és tartalmi 42—43, 73,
121, 228, 265—266, 292, 319, 509,
660, 743, 769, 837

hungarológia 293, 414, 504
ifjúsági mozgalom 361, 677, 797
— > még: diáklapok; levente-

mozgalom ; munkásmozgalom
informatika 296, 543—544
ipargazdaságtan 298—299
— Borsod-Abaúj-Zemplén m. 75—76
— Dunaújváros 131—132
iparművészet 301
iparstatisztika = statisztika, ipari
írástörténet 452—453
irodalom- és művészetkritika 28, 119,

125—126, 134/ab, 148, 154, 159, 180,
208, 234—235, 250, 268, 271, 327—

328, 360, 384—386, 405—406, 422,
445, 456, 460—461, 500—502, 509,
525—526, 540, 574—576, 647—648,
657, 666, 707—709, 712, 733, 754—
755, 779, 788—789, 791—792, 799—
801, 803, 828, 830

— > még: irodalom — irodalom-
tudomány

irodalom — irodalomtudomány 27,
29, 32, 42—43, 49, 72, 88—93, 95, 97.
101, 103, 108, 111, 113—114, 117—
119, 122, 125—126, 128, 130, 142—
143, 145—148, 152—154, 158—160.
180, 190—193, 198, 208, 226, 230.
234—235, 254, 259, 261, 267—268,
271, 302, 306—307, 326, 328, 336,
339—341, 345, 367—369, 382—383,
385—386, 406, 416, 422—425, 434,
441, 444—445, 460, 480—481, 500—
502, 518, 526, 558, 584—585, 594,
598—600, 614—615, 621—623, 640—
641, 647, 652, 657—660, 677, 687,
707—709, 711—712, 714—717, 748,
754—755, 770, 778—783, 786—789,
790—792, 794—796, 798—801, 803.
816, 830

—, gyermek- és ifjúsági 351—353,
361

—, sci-fi 656
— > m é g : irodalom — művelődés;

irodalomelmélet; irodalom- és
művészetkritika; irodalomtörténet;
világirodalom

irodalom — művelődés 27, 29, 255,
349—350, 414—415, 461, 509, 525,
582, 634—644, 675, 678, 735, 752,
785

— Arad vm. 671
— Bács-Kiskun m. 370—372
— Bánság 433
— Baranya m. 320
— Békés m. 65—67
— Borsod-Abaúj-Zemplén m.

77—79, 557
— Csongrád m. 648, 815
— Debrecen 103, 111, 113—114, 117—

119, 250, 502
— Dunántúl 134/ab, 615
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(irodalom—művelődés)
— Erdély 72, 155, 159, 163, 349—350,

547, 621—623, 767—769, 784
— Heves m. 269
— Hódmezővásárhely 327, 815
— Kassa 332—333
— Mezőtúr 517
— Nagykátai járás 550
— Nagykunság 551
— Nógrád m. 612—613
— Nyíregyháza 207
— Somogy in. 662
— Szabolcs vm. 684
— Szabolcs-Szatmár m. 681—683
— Szolnok m. 317—318
— Vajdaság (Ju) 268, 271, 323
— Vas m. 154, 306—307
irodalomelmélet 262
— > még: irodalom — irodalom-

tudomány
irodalomtörténet 36, 202, 303—307,,

522—523, 653
— Balassagyarmat 56/ab
— Erdély 591
— > még: irodalom — irodalom-

tudomány
iskolai értesítők
— Bács-Kiskun m. 55
— Esztergom, Tanítóképző Intézet

184
— Gyula, Erkel F, Gimnázium 243
— Nyíregyháza, Kossuth L.

Gimnázium 596
iskolai könyvtár = könyvtárügy,

iskolai
iskolai lapok = diáklapok
ismeretterjesztés = közművelődés
Jászkun kerület
— hírlap, 1868 314
Jász-<Nagykun-Szolnok vm.
— hírlap, 1913—1918 225
jog 324—325, 338, 446—447
—>még: egyház jog
jogi felsőoktatás = felsőoktatás, jogi
jogtörténet 292, 494, 696
judaisztika = hebraisztika

Jugoszlávia
— klasszika filológia 36
— régészet 41/a
— történelem 695
— > még: Vajdaság; Horvátország

kalendáriumok
— Debrecen 115—118
— Kecskemét 337
— Szabadka (Subotica) 272
Kalocsa
— hírlap, 1918 329
Karcag
— hírlap, 1905—1911 330
karszt- és barlangkutatás 331
kartográfia = térképészet
Kassa (Kosice)
— hírlap, 1907—1918 332

( 1918—1929 333
— irodalom — művelődés 332—333
katonaorovos-tudomány = orvos-

tudomány, katonai ,
katonapolitika = hadtudomány,

hadügy
Kecskemét
— évkönyv, jogakadémiai 338
— kalendárium 337
Kelet- és Közép-Ázsia
— néprajz, nyelvészet 342—344
keletkutatás = orientalisztika
kémia 5—6, 496, 637
— > még: vegyipar
képes hetilapok 158, 268, 816—820
képrepertóriumok (fotók,

illusztrációk, képek) 153, 158, 268,
643, 816—820

— bányászat, 58—59
— egyháztörténet 349
— ének-zene — oktatásmódszertan

156
— éremtan 170—171, 588—589
— filmművészet 204
— fotóművészet 230, 268
— földrajz, útleírás 210, 212—213,

215—217, 510
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(képrepertóriumok)
— földtudomány 221
— genealógia 776
— grafika 435
— 'hadtudomány, hadtörténet 247,

290, 410
— helytörténet, honismeret 283, 773

Balassagyarmat 56/ab
Baranya m. 60—61, 624—25
Békés m. 64—68, 751
Borsod-Abaúj-Zemplén m.
76—78
Budapest 81—83
Csongrád m. 752

— — Debrecen 115—121
Délvidék 123
Erdély 167
Győr vm. 241—242
Győr-Sopron m. 44
Heves m. 270
Nógrád m. 612—613
Sopron 670
Szabolcs-Szatmár m.
681—683
Szolnok m. 317—318, 725
Vas m. 821, 824
Veszprém m. 827
Zemplén vm., 19—20

— irodalom- és művészetkritika 126,
134/ab, 159, 405, 422

— irodalom, ifjúsági 351—353
— irodalom — ifoda.omtudomány

128, 154, 193, 304, 326, 385—386,
656, 708, 778

— irodalom — művelődés 27—29,
557, 752

— iskolai értesítő 55
— kalendárium 115—118, 272, 337
— képzőművészet 230, 341, 548, 597,

633, 636, 640—641, 748, 755, 780—
783, 800, 803

— könyvtárügy 144, 223, 311, 396,
679

— közművelődés 291, 567—568
— madártan 40
— matematika, fizika 506
— munkásmozgalom 723, 759

— muzeológia 44, 137, 529, 531—537,
624—625

— művészetek 32, 45, 65—67, 119,
158, 226, 268, 281, 291, 307, 320,
370—372, 405, 434, 444, 460, 523,
585, 615, 736—737, 785—786, 788,
792, 794—796

— néprajz 185—186, 196, 462
— nyelvészet 466
— oktatásügy 291, 513, 702
— politikai élet, Nógrád m. 583

Tolna m. 756
— színházművészet 28, 715, 717
— társadalomtudományok 805
— természettudományok 33
— történelem 832
— turizmus 773
— vallástörténet 831
— világirodalom 552—555
képzés = oktatásügy; tanárképzés;

tanítóképzés
képzőművészet 99, 119, 548, 748
— > még: művészet, művészet-

történet
kereskedelem 347—348, 726
—, szakoktatás 346
kisebbségi kérdés = nemzetiségi

kérdés
klasszika filológia 35, 540
— Jugoszlávia 36
— > még: filológia
kohászat 58—59, 373, 668—669
— Dunaújváros 131—132
kohó- és gépipar — szabványügy 374
Kolozsvár (Cluj)
— hírlap, 1923—1927 155

; 1945—1952 196
Komárom m., vm.
— helytörténet 537
— hírlap, 1871 376

, 1880—1888 377—378
, 1918—1919 379

— honismeret 785
könyvtárügy 375
kórusművek = zeneművek
kották = zeneművek
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Kovászna m. (Ro)
— hírlap, 1968—1976 514
— néprajz 514
könyvbarát mozgalom 125—126
könyvészet = bibliográfia
könyvismertetések 125—126, 360, 456,

666, 828
— > még: irodalom- és művészet-

kritika
könyvkiadás 125—126, 360, 424—425,

666
könyvtártörténet = könyvtár-

tudomány
könyvtártudomány 452—453
— > még: könyvtárügy
könyvtárügy, általában 387—389,

391—396, 452—453, 529
—, iskolai 308—312
—, műszaki 541—544
—, nemzeti 608—609
—, orvosi 605
könyvtárügy, regionális
— Baranya m. 626
— Békés m. 390
— Borsod-Abaúj-Zemplén m. 74
— Budapest 223
— Csongrád m. 105—106
— Erdély (Ro) 547
— Komárom m. 375
— Pest m. 645
— Szabolcs-Szatmár m. 679
— Szeged 663
— Szolnok m. 144
— Tolna m. 757—758
— Vajdaság (Ju) 73, 490—491
könyvterjesztés 125—126, 360, 424—

425, 666
könyvtörténet = könyvtártudomány
környezetismeret 361
középfokú oktatás 243, 454, 596
— szakoktatás 399
középiskola = középfokú oktatás
kőzettan 17, 448/ab—450/ab
— > még: ásványtan
közgazdaságtan 11—12, 85—86, 141,

145, 227, 400—401, 433, 674, 721—
723, 728—730

—, agrár- 438, 516
—, matematikai 713
—>. még: gazdaságtan, egészség-

ügyi ; gazdaságtörténet; pénzügy;
üzemgazdaságtan

közigazgatás = államigazgatás
közlekedés, városi 809
—, vasúti 825
közművelődés 26, 294, 313, 407—409,

567, 569—572, 575—576, 578—579,
634, 732, 778

— Baranya m. 60—61
— Békés m. 560
— Budapest 87
— Csongrád m. 107—108
— Debrecen 568
— Erdély 161—163, 767—769
— Fejér m. 197
— Hajdú-Bihar m. 251
— Heves m. 270
— Pécs 568
— Szabolcs-Szatmár m. 636
— Szeged 568, 750
— Szolnok m. 726
— Veszprém m. 291
közoktatás = oktatásügy
kritika, irodalmi-művészeti =

irodalom- és művészetkritika
krónika, kronológia = esemény-

naptár
kultúra = művelődés
külpolitika, külügy 63, 410 -4.11, 564,

786—787, 793

lélektan 573
— > még: munkaiéiefctan;

művelődéslélektan
levéltárügy 417—421
leventemozgalom 294

madártan 39—40
magazin = képes hetilap
magyar nyelv és irodalom
— oktatásmódszertan 469, 594
magyar vonatkozású periodikum =

hungarikum
magyarságtudomány .= hungarológia
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Máramaros vm.
— oktatásügy 505
marxizmus—leninizmus 85—86 728—

730
matematika 10, 506—508
— > még: természettudományok
matematikai közgazdaságtan =

közgazdaságtan, matematikai
mélyépítés 515
metodika = oktatásmódszertan
mezőgazdaság 363—366, 495, 516
— politika 438
— történet 21, 459, 537

i kemizálás 22—23
i szövetkezetügy 438

— > még: növénytermesztés
Mezőtúr
— helytörténet, honismeret 316, 517
— hírlap, 1927—1931 517
— irodalom — művelődés 517
Miskolc
— közművelődés 568
munkaegészségügy 175/a—c, 528
munkalélektan 175/a—c
munkásmozgalom 721—723, 786—787.

793
— Budapest 84
— Debrecen 759
— Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 577
— Veszprém m. 616
•—> még: ifjúsági mozgalom;

politikai élet; tudományos
szocializmus

munkásmozgalomtörténet 617—620
— Hajdú-Bühar m. 734
— Pest m. 642
munkavédelem 528
muzeológia 26, 321, 529—531, 537
—, állattani 826
—, hadtörténeti 277—278
—, helytörténeti, néprajzi, régészeti

44, 111, 137—138, 164, 166—168,
532—537, 595, 624—625, 686

•—, iparművészeti .301
—, közlekedéstörténeti 537
—, mezőgazdasági 459, 537
•.—/munkásmozgalmi 537

—, művészettörténeti 537
—, technikatörténeti 537, 740
—, természettudományi 33
műemlékvédelem 539
műfordításügy 50
műszaki felsőoktatás = felsőoktatás,

műszaki
műszaki könyvtár = könyvtárügy,

műszaki
műszaki tervezés — építészet =

építészet — műszaki tervezés
műszaki tudományok 13/ad, 14—16,

75—76, 224, 497, 508, 627—631
—, történet 537, 740
— > még: építészet — műszaki ter-

vezés; gépészmérnöki ismeretek;
híradástechnika; mélyépítés; rá-
diótechnika; technikatörténet; vil-
lamosmérnöki ismeretek

műszergyártás, orvosi 511
művelődés 489, 582, 771
— > még: irodalom — művelődés;

közművelődés; oktatásügy
művelődéselmélet 407—409, 569—572
művelődéslélektan 407—409
művelődéspolitika 281, 407—409,

575—576, 612—613
művelődésszociológia, -szociográfia

407—409
művelődéstörténet 407—409, 540,

584—585
művészet 26, 32, 42—43, 65—67, 79,

122, 128, 145, 152—155, 158, 226,
230, 268, 306—307, 320, 327, 370—
372, 382—383, 405—406, 424—425,
441, 444_445 ; 456, 460—461, 480—
481, 502, 518, 525—526, 547, 558,
574_576, 612—613, 615, 621—623,
640—641, 677, 687, 735, 779, 780—
783, 785—789, 791—792, 794—796,
798, 815, 830

— > még: képzőművészet; irodalom-
és művészetkritika, táncművészei;
zeneművészet

művészettörténet 9, 41, 45, 99, 111,
277, 529, 537, 584—585,

— Esztergom 537, 549
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Nagykátai járás
— helytörténet 550
— hírlap, 1909—1914 550
— irodalom — művelődés 550
Nagykunság
— hírlap, 1925—1938 551
— irodalom — művelődés 551
napilapok = hírlapok
naptárak = kalendáriumok
nemzeti könyvtár = könyvtárügy,

nemzeti
nemzetiségi jog, politika =

nemzetiségi kérdés
nemzetiségi kérdés 123, 281, 362,

414—415, 451
nemzetközi politika = kü1 politika,

külügy
népességtudomány = demográfia
népgondozás = népjólét
népjólét 718
népköltészet, román 770
népművelés = közművelődés
népoktatás = oktatásügy
néprajz 7, 185—188, 196, 228, 361,

462, .529, 537, 581, 594
— Balassagyarmat 56-'ab
— Erdély 228, 547
— Hajdú-Bihar m. 111, S21
— Heves m. 137—138
— Kelet- és Közép-Ázsia 342—344
— Kovászna m. (Ro) 514
— Orosháza 686
nevelés(ügy) 94, 524, 719—720, 771
—, általános iskolai 573
—, családi 24
—, leventemozgalmi 294
—, óvodai 24, 610—611
•—, úttörőmozgalmi 797
— > még: nőnevelés; oktatásügy
Nógrád m.
— helytörténet 612—613
— irodalom — művelődés 612—613
— politikai élet 583
nőnevelés 561—563
— > még: nevelés (ügy)

növénytan 3, 4, 33, 358, 586—587, 746
növénytermesztés 587
nukleáris technika = atomtechnika
numizmatika = éremtan
nyelvészet, ázsiai 397—398
—, horvát 292
—, kelet- és közép-ázsiai 342—344
—, magyar 463—468, 470—474, 575—

576, 581, 591—594, 615
—, román 671
—, tibeti 397—398
—, zsidó 500—501 — > még:

hebraisztika
Nyíregyháza
— irodalom — művelődés 207
— iskolai értesítő 596
— tanárképzés 597
nyomdásztörténet 452—453

Óbuda = Budapest
oceanográfia = tengerföldrajz
ókortudomány = klasszika filológia
oktatásmódszertan 139, 524, 597,

632—633, 702, 719—720, 732
— ének-zene 156
— földrajz 211, 760
— magyar nyelv- és irodalom 469,

594
— rajz 651
— történelem 760
dktatásteohnológia 47—48
oktatásügy 98, 403—404, 349—350,

477—479, 499, 578, 634, 732
— Bács-Kiskun m. 55
— Baranya m. 60—61
— Békés vm. 560
— Budapest 87, 98
— Csehszlovákia 719—720
— Csongrád m. 107—108
— Eger 139
—• Egri róm. kat. egyházmegye 136
— Gyula 243
—• Máramaros vm. 505
— Nyíregyháza 596—597
— Pécs 632—633
— Somogy m. 662
— Szabolcs vm. 685
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(oktatásügy)
— Szabolcs-Szatmár m. 636, 680
— Szeged 702
— Vajdaság (Ju) 271, 573
— Veszprémi m. 291, 513
— > még: felsőoktatás; középfokú

oktatás; művelődés; nevelés (ügy);
szakoktatás; tanítóképzés, tanár-
képzés

olvasáspedagógia 308—312
onkológia = rákkutatás
orientalisztika 397—398
Orosháza
— helytörténet, néprajz 686
orvosi könyvtár = könyvtárügy,

orvosi
orvosi műszerek = műszergyártás,

orvosi
orvostörténet = orvostudomány,

történet
orvostudomány 176—177, 222, 508,

604, 665
—, katonai 288—289
—, történet 601—602, 605
— -i felsőoktatás 606—607
— > még: belgyógyászat; gyógysze-

részet; munkaegészségügy; rákku-
tatás; szemészet

óvodai nevelés = nevelés, óvodai

öntözés = vízügy
ősállattan 33
őslénytan 218—221, 448/ab—452/ab,

746
őstörténet 41, 397—398
— > még: régészet, történelem

paleográfia = írástörténet
paleontológia = őslénytan
paleozoológia — ősállattan
Pápa
— diáklap 519—520
párttörténet —munkásmozgalom-

történet

Pécs
— közművelődés 568
— tanárképzés 632—633
pedagógia = oktatásügy;

nevelés(ügy)
pénzügy 57
Pest = Budapest
Pest m.
— hírlap, 1950—1960 642
— könyvtárügy 645
—• munkásmozgalomtörténet 642
Pest-Pilis—Solt-Kiskun vm.
— munkásmozgalom 577
petrográfia = kőzettan
politikai élet 436, 455, 677, 687, 735—

738, 759, 793
— Békés m. 67
— Borsod-Abaúj-Zemplén m. 77—79
— Nógrád m. 583
— Tolna m. 756
— Veszprém m. 616
— > még: államigazgatás.; külpoliti-

ka, külügy; munkásmozgalom;
nemzetiségi kérdés; társadalom-
politika

politikai gazdaságtan =
közgazdaságtan

politikai (napi-, heti-) lapok =
hírlapok

pszichológia = lélektan
Püspökladány
— honismeret 412—413

rádió és televízió 649
rádiótechnika 650
rajz — oktatásmódszertan 651
rákkutatás 475—476
recenzió = könyvismertetés
régészet 2, 41, 529, 537
— Békés vm. 68
— Borsod, Gömör és Kishont vm.

761
— Budapest 537
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— Esztergom 537
— Esztergom vm. 182
— Horvátország 292
— Jugoszlávia 41/a
— Szabolcs-Szatmár m. 595
— > még: helytörténet; őstörténst;

történelem
rendőrség 69—70
románok 165
— irodalom 767—770
— közművelődés 767—769
— népköltészet 770
— néprajz 228
— történelem 671, 690

sajtótörténet 452—453
Sárvár
— hírlap, 1945—1946 655
sci-fi irodalom = irodalom —

irodalomtudomány
Somogy m.
— helytörténet, honismeret 661—662,

667
— hírlap, 1945—1965 666—667
— irodalom — művelődés 662
— oktatásügy 662
Sopron
— helytörténet 670
sport, testkultúra 294, 672, 747
statisztika 482—488, 654, 673—674
—, ipari 300
—, építőipari 300
—, nemzetiségi 362
—, területi 512, 810—812
Szabadka (Subo+ica)
— kalendárium 272
— képrepertórium 268
Szabolcs vm.
— honismeret 684
— irodalom — művelődés 684
— oktatásügy 685
Szabolcs-Szatmár m.
— helytörténet, régészet 595, 597

— honismeret 681—683
— irodalom — művelődés 681—683
— könyvtárügy 679
— oktatás, közművelődés 636, 680
szabványügy — kohó- és gépipar 374
szakközépiskola = középfokú

szakoktatás
szakoktatás
— kereskedelmi 346
—, középfokú 399
számítástechnika 10
Szécsény
— hírlapok, 1907—1922 699
Szeged
— diáklapok, egyetemi 700
— helytörténet, honismeret 123,

663—664, 750
— hírlapok, 1918—1919 295

_ , 1944—1945 701
— könyvtárügy 663
— közművelődés 568, 750
— tanárképzés 702
Szeghalmi járás
— honismeret 64
Szeghalom
— hírlap, 1900—1934 703—704
szemészet 706
— > még: orvostudomány
Szepes vm.
— genealógia, helytörténet 402
— hírlap, 1885—1921 710
szépirodalom = irodalom —

irodalomtudomány; irodalom —
művelődés

szerbek — történelem 658—660, 695
színházművészet 714—717
— Debrecen, Csokonai Színház 26,

28, 119
szlavisztika 96, 658—660
szociálpolitika = népjólét
szociográfia, irodalmi 234—235, 339—

341, 370—372, 461
—, művelődés- 407—409
szociológia 525, 698, 724
•—> még: társadalomtudományok
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Szolnok m.
— helytörténet, honismeret 317—

318, 536
— hírlapok, 1944—1949 129

, 1949—1959 725
— irodalom — művelődés 317—318
•— képrepertóriumok 317—318, 725
— könyvtárügy 726
— közművelődés 726
— muzeológia 536
— szövetkezetügy 726
Szombatihely
— diáklap 322—323
szövetkezetügy 726
—, mezőgazdasági 438

tájrendezés
— Dunakanyar 133
talajtan 22—23
tanárképzés 139, 597, 632—633, 702
— > még: felsőoktatás
táncművészet 731
tanítóképzés 55, 184, 573, 732
tantárgypedagógia = oktatás-

módszertan
társadalompolitika 119, 122, .128, 145,

148, 152—153, 158, 259—260, 268,
271, 281, 302, 327, 335, 339—341,
384, 416, 434, 441, 518, 526, 621—
623, 681—684, 721—723, 779, 789,
799—801, 803

— > még: politikai élet
társadalomrajz = szociográfia
társadalomtudományok 208, 226,

234—235, 382—383, 422, 433, 518,
582, 612, 615, 698, 711, 735—739,
786—787, 804—805

— > még: szociológia; társadalom-
politika

technika = műszaki tudományok
technikatörténet = műszaki

tudományok, történet
településtudomány 742, 806—807
Temesvár (Timisoára)
— hírlap, 1852—1949 743

tengerföldrajz 744
teológia = hittudomány
térképek 39—40, 68, 120, 210, 212—

213, 215—217, 231—232, 247, 279—
280, 410, 585, 624

térképészet 231—232
természetjárás = turizmus
természettudományok 33, 110, 120—

121, 176—177, 354—357, 359, 508,
627—631, 779

— > még: állattan; ásványtan; bio-
lógia; csillagászat; embertan; fizi-
ka; földrajz; földtudomány; ké-
mia; növénytan; őslénytan

területi statisztika = statisztika,
területi

területrendezés = településtudomány
testnevelés = sport, testkultúra
Tiszafüred (és vidéke)
— hírlap, 1903—1904 749
Tiszántúli ref. egyházkerület
— egyházpolitika, egyháztörténet

479
Tolna m.
— könyvtárügy 757—758
— politikai élet 756
tömegkommunikáció == rádió és

televízió
Törökszentmiklós
— helytörténet, honismeret 315
történelem 8, 277—280, 492—493, 537,

547, 653, 688—689, 691—694, 697,
763—766, 779, 786—787

—, egyetemes 832
—, horvátok 292
—, Jugoszlávia 695
—, románok 681, 690
—, segédtudományok 417—421, 776—

777
—, szerbek 658—660, 695
—, zsidók 500—501
— > még: gazdaságtörténet; gene-

alógia; hadtörténelem; helytörté-
net, honismeret; jogtörténet; mű-
velődéstörténet ; őstörténet; régé-
szet; vallástörténet; várostörténet

történelemtanítás 760
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történettudomány = történelem
tudományok általában = általános

tudományos periodikum
tudományos szocializmus 63, 85—86,

728—730, 735—738
— > még: munkásmozgalom
turizmus 510, 773—775

Üj vidék
— hírlap, 1852—1868 657
uralisztika 342—344
urbanisztika = településtudomány
útleírás 510
úttörőmozgalom = ifjúsági

mozgalom

üzemgazdaságtan
—, bauxitbányászat 62
—, vasúti közlekedés 825
üzemi lapok
— Debrecen 112
— Dunaújváros 131—132
üzemvezetés = vállalatvezetés

Vajdaság (Ju)
— hírlap, 1960—1965 490

; 1977—1979 491
— irodalom — művelődés 268, 271,

328
— könyvtárügy 73, 490—491
— nyelvészet, magyar 464, 467, 474
— oktatásügy 271, 573
— > még: Délvidék; Jugoszlávia
vállalati gazdaságtan = üzem-

gazdaságtan
vállalatvezetés 802
vallástörténet 831
városépítés 806—807
városgazdálkodás 808
városi közigazgatás =

államigazgatás, városi
városi közlekedés = közlekedés,

városi

várospolitika
— Budapest 81—83, 806—807
várostörténet 806—807
Vas m., vm.
— helytörténet, honismeret 580,

821—824
— irodalom — művelődés 154, 306—

307
— képrepertóriumok 821, 824
vaskohászat = kohászat
vasúti közlekedés = közlekedés,

vasúti
vegyipar 559, 637, 829/ad
— > még: kémia
vendéglátóipar 646
Veszprém m.
— hírlap, 1945—1975 828
—• honismeret 827
— közművelődés 291
— munkásmozgalom 616
— oktatásügy 291, 513
világirodalom 263—264, 268, 380—

381, 552—553, 555, 598, 660, 687,
770, 788, 790

— angol irodalom 554
— francia irodalom 600
— orosz-szovjet irodalom 599
— szerb irodalom 658—660
— szlovén irodalom 660
világnézet = filozófia
világtörténet = történelem,

egyetemes
villamosmérnöki ismeretek 638, 77Í!
víztan = hidrológia
vízügy 71, 833—836
— > még: hidrológia

Zemplén vm.
— helytörténet 19—20
zeneművek 37/ab, 156, 230, 458, 498,

748
zeneművészet, zenetudomány 119,

458, 538, 594, 838
zoológia = állattan
zsidók — történelem 500—501
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A b s t r a c t

The purpose of this bibliography of bibliographies is the following:
a) to list bibliographies of articles of individual periodicals (hereinafter

we name them Bibliograplhies) in the form of a national bibliography of bib-
liographies ;

b) to provide a genre-historical—critical bíbliographic synthesis by means
of analysis and evaluation to sérve the information activities of libraries;

c) to assist and to promote historical—theoretical—methodological research
related to bibliographies of articles of individual periodicals.

Characteristics of content and methodology:
1. Scope
a) Area and language: included are bibliographies published anywthere of

articles of periodicals published on the territory of historical Hungary in any
language, of periodicals published abroad in Hungárián and related to Hun-
gary. From tihe latter category, for practical reasons, only those Bibliographies
available in Hungárián public libraries are included.

b) Types of periodicals: included are newspapers (political dailies and
weeklies, magazines), journals, yearbooks, annual reports, calendars, sohool
reports. Periodical collections of legal regulations and secondary (bibliographic-
information) publications have been excluded.

c) Types of bibliographies of articles of periodicals: included are individual
publications, those published as annexes to the periodical in question, hidden
Bibliographies and their reprints, those manuscripts (typescripts) which are
available in public collections and are of an information value, publications
on microform (there was just one).

Bibliographies vary widely from the point of their methodology: from
simple alphabetical or dhronological contents lists (witihout an index) through
the classical Bibliography with an index to indexing works lacking bibliogra-
phic citations. The upper limit has been drawn with essays on a given subject
similar to literature reviews. The number of entries analysed and evaluated
in detail is 838, annexes 1—2. include 30 + 28 entries.

d) Time: tihe core of the matériái included is made up of Bibilographi.es
from the Hungárián and Hungary-related press, having been published from
the beginnings (1780 and 1703 resp.) to 1986. Bibliographies published in the
period 1987—1988 are enumerated in Annex 1., publishing plans for 1989 —
in Annex 2.

2. Resources and literature consulted
Information on the wide Hungárián and foreign resources of collecting

entries is provided by a systematic List of resources and literature. (Biblio-
graphies, handbooks, lexicons, published and unpublished library catalogues,
selected literature on Bibliography as a génre. 217 entries in totál.)

3, Methods
a) Descríption of periodicals: the citations of the Bibliographies are hea-

ded or preceded by the citations of periodicals analysed, in capital letters, prac-
tically as subject headings. These short citations include just the most signi-
ficant data elements, namely: the title and alternative titles, the place and

411



date of publication. Periodicals have been, as a rule, cited and arranged under
the first title or the title most characteristic from the point of the Bibilo-
graphy's contents.

b) The descripüons of Bíbliographies are based on autopsy and are detailed
bnes. Multi-language Bibliographies are indicated partly by the parallel title,
partly by the notes. Notes include data on publication as a reprint or annex,
on alternative titles etc. too. With rarely available and manuscript Biblio-
graphies a code of the holding library and call number is given under the cita-
tion, on the right side.

c) Annotations. AH bibliographic citations are followed by a critical re-
view and evaluation relating to the contents and methods of the Bibliography
in question. The main structure elements are printed in italics, tíhey reflect
the sequence of the Bibliographies' structural units. The recurring abbrevia-
tions at the start of the description of the features of contents and methods
sérve the unified presentation of the Bibliograp'hies, for the safce of compari-
son: T: = contents (from the points of subject, génre and quantity); C: =
elements, sequence and quality of tlhe bibliographic citation; A: = annotation
and its type; SZ: 1. etc. = the structure of the bibliographic descriptive part.
its chapters, the principles of their arrangement; I: = index in the place of
structure (SZ) denotes tlhat the work has not got a classical bibliographic
descriptive part, i. e. it is an index work Which refers the user to the volume
and page of the periodical in question; M: 1. etc. = index(es) complementing
the structure of classical Bibliographies wihich refer, as a rule, to 'the entry
numbers of citations; 1:1. etc. = index in tlhe place of indexes (M) or between
them denotes that the core matériái of tihe Bibliography in question is com-
plemented by an analytic index referring to the volume and page of the ori-
ginal periodical.

d) The structure of the bibliography is determined by tlhe alphabetical or-
der of periodicals analyeed in the Bibliographies. The Bibliographies of the
same periodical are arranged by the date of their publication.

Of the alternative titles of periodicals and of the titles cited in Annex 1.
references have been made. The titles of periodicals, wihich are eaoh other's
precedents or continuations and have got their own Bibliographies, are con-
nected by cross-references.

In addition to the list of resources and the two annexes the Biblography
is complemented by a user's guide, a list of abbreviations, narae (autshors,
contributors) and subject indexes. The latter includes the main types of the
periodicals analysed by the Bibliographies, their subject and genres, as weJl
as their geographic-administrative relations.
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Z u s a m m e n f a s s u n g

Diese Bibliographie der Bibliographien hat den Zweck:
a) die ein Periodikum auswertenden Zeitschrifteninháltsbibliographien in

einer Bibliographie der Bibliographien auj der nationalen Ebene zu verzeich-
nen;

b) durch analytische-bewertende Erschliessung zum Zwecke der bibliothe-
karischen Auskunft eine gattungsgeschichtliche-kritische biblographische Syn-
these zu erarbeiten;

c) die geschichtlichen-theoretischen-methodischen Forschungen zum Thema
Zeitsdhrifteninhaltsbibliographie zu begründen, zu fördern.

Inhalt und Methoden der Arbeit:
1. Verzaichnete Literatur
a) Gebiet und Sprache: es werden die Zeitschrifteninhaltsbibliographien

von Periodika, herausgegebenen auf dem Gebiet des geschichtlichen Ungarns
in jeder Sprache, herausgegebenen im Ausland auf ungarisoh, und von Ungarn
betreffenden Periodika, herausgegebenen allerorts ausgewertet. Aus den letz-
teren werden aus praktisohen Grundén die verzeichnet, die in ungarischen
öffentlichen Bibliotheken zugánglich sind.

b) Arten der ausgewerteten Periodika: Zeitungén (politische Tages- und
Wocbenzeitungen, Magaziné), Zeitschriften, Jahrbüoher, Jahresberiohte, Ka-
lendarien, Schulprogramme. Unberücksichtigt blieben periodische Sammlur,-
gen von Rechtsvorsohriften und analytisdhe Bibliographien von sekundáren
Veröffentlidhungen (zu bibliographisűhen und Informationszwecken).

c) Arten der ausgewerteten Zeitschrifteninhaltsbibliographien: ,selbs'tá\T>
dige Veröffentlichungen; als Anlage zum gegebenen Periodikum veröff-en^-
tlichte, versteckte Zeitsohrifteninhaltsbibliographien und ihre Sonderdrucke,
von den Manuskripten (Schreibmaschinenabschriften) die, die in einer öffenr
tlichen Sammlung zugánglich sind und über Informationswert verfügen, Mik-
roformen (nur eine). Es gab eine Vielfalt von Zeitschrifteninihaltsbibliographien
aus der Sicht ihrer Methoden: von einfachen alphabetischen oder chronolo-
gischen Inhaltsangaben (ohne Register) durch mit Register versehenen klassi-
schen Zertschrifteninhaltsbibliographien bis Indexwerke ohne bibliographisohe
Eintragungen. Die obere Grenze wurde bei den den LiteratursOhauen áhnlichen
thematischen Aufsátzen gezogen. Es gibt 838 -ausfülhrlioh erschlossenen und
bewerteten Eintragungen, die Annexe 1—2. enthalten 30 + 28 Titel.

d) Zeitraum: der ausgewertete Kernbestand umfángt die Zeitschriften-
inhaltsbibliographien der ungarischen und Ungarn betreffenden Presse von
der Anfangszeit (1780 bzw. 1703) bis 1986. Die 1987—1988. erschenenen Zeit-
schrifteninhal'tsbibliographien werden im Annex 1., die Publikationsplane für
1989 im Annex 2. verzeichnet.

2. Die ausgewerteten Quellén und Fachliteratur
Über die umfassenden ungarischen und auslándischen Quellén der Samm-

lung des Materials informiért eine systematische Liste der Quellén und Lite-
ratur. (Bibliographien, Handbüoher, Lexika, veröffentlichte und nioht veröf-
fentlichte Bibliothekskataloge, ausgewáhlte Literatur zum Thema Zeitschrif-
teninhaltsbibliographien. Insgesamt 217 Eintragungen.)
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3. Methoden
a) Deskription der Periodika: am Beginn der Beschreibungen der Zeit-

schrifteninhaltsbibliographien steht eine Beschreibung der ausgewerteten Pe-
riodika mit grossen Bucbstaben, gewissermassen als Stichwort. Diese kurzen
pressebibliographisdhen Beschreibungen teilen bloss die wichtigsten Angaben
mit: den Titel und seine Varianten, Ersűheinungsort und -zeit. Von den Titel-
varianten habén wir die Periodika unter dem ersten oder für den Inhalt der
Zeitschrifteniníhaltsbibliographie charakteris'tischen Titel beschrieben und auf-
geführt.

b) Die Beschreibungen der Zeitschrifteninhaltsbibliographien begründen
sich auf Autopsie und sind ausführlich. Die Zwei- oder Mehrspradhigkeit der
Zeitschriftenimhaltsbibliographien wird zum Teil durch den Paralleltitel, zum
Teil in der Bemerkung angemerkt. Auch die Angaben zur Veröffentlichung
als Sonderdruck oder Anlage, zu den Titelvarianten usw. sind hier zu finden.
Unter der Beschreibung von seltenen und Manuskript-Zeitsöhrifteninhalts-
bibliographien steht in der rechten Seite eine Abkürzung des Standortes und
die Signatur.

c) Annotationen. Einer jeden Eintragung folgt eine den Inhalt und Met-
hodik der Zeitschrifteninihaltsbibliographie bewertende (kritische) Bespre-
chung. Die mit Kursivschrift hervorgeho'benen wiabtigsten Strukturelemente
spiegeln die Reihenfolge der Struktureinheiten der Zeitschrifteninhaltsbiblio-
graphien wider. Die sich wiederholenden Abkürzungen, die die Beschreibung
der inhaltliöhen und methodischen Charakteristika einleiten, dienen der ein-
heitlichen Darstellung und der Vergleichbarkeit: T: = Inhalt (Thema, Art und
Anzahl); C: = Daten, Reihenfolge, Qualitat der bibliographischen Beschrei-
bung; A: = Annotation und ihr Typ; SZ: 1. usw. = die Struktur des Teils mit
bibliographischen Beschreibungen, die Abschnitte, ihre Ordnungsprinzipien;
I: = Index statt Struktur (SZ) bedeutet, dass der Werk keinen klassischen bib-
liographisch besöhreibenden Teil hat, dass heisst es handelt sich um einen In-
dexwerk, der auf die Bande und Seiten des Periodikums hinweist; M: 1. usw.
= die Struktur der klassisdhen Zeitschriffeninhaltsbibliographie ergánzendes
Register, das im allgemeinen auf die Nummer der bibliographischen Eintra-
gungen hinweist; I: 1. usw. = Index statt Register (M) oder unter ihnen be-
deutet, dass das Kernmaterial der Zeitschrifteninhaltsbibliographie durch einen
analytischen Index ergánzt wird, der auf die Bánde und Seiten des ausgewer-
teten Periodikums hinweist.

d) Die Struktur der Bibliographie wird durch alphabetische Ordnung der
in den Zeitschriftenin'haltsbibliographien ausgewerteten Periodika bestimmt.
Mehrere Zeitschrifteninhaltsbibliographien von demselben Periodikum sind
nach der Erscheinungszeit geordnet. Von den Titelvarianten der Periodika und
den Titeln im Annex 1. sind Verweisungen gemacth worden. Die Titel von
vorausgehenden und fortsetzenden Periodika, die ihre eigene Zeitsohriften-
inhaltsbibliographien habén, werden durch Verweisungen verknüpft.

Ausser der Liste der Quellén und der 2 Annexe wird die Bibliographie
durch Benutzungshinweise, Liste der Abkürzungen, auf die Nummer der Ein-
tragungen hinweisende Namen- (Autoren, Mitarbeiter) und Sachregister er-
gánzt. Die letzte erstíhliesst die wichtigsten Typen der ausgewerteten Periodi-
ka, ihre Thematik und Arten, und topographisch-administrative Aspekte.
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