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lyek az egyes lexikai-grammatikai jelenségek gyakorlását könnyítik meg, 
ehhez útmutatást a tankönyv végén (166-170. oldal) találunk. 

Lakos Dorottya igényes kivitelű könyve a 90-es évek nyelvkönyvírói 
tapasztalatait jól felhasználva, élő nyelvi szövegek és viszonylag jó 
felépítésű grammatikai struktúra kidolgozásával megbízható, alapos - s 
még egyszer hangsúlyozom: élő nyelvi - tudást nyújt a magyarul tanuló 
diákoknak. Várjuk a folytatást. 

Maticsák Sándor 

Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön megjelenő 
hungarikumok 
Könyvek, Új periodikumok. 1. évf. 1990. Szerkeszti az Országos 
Széchényi Könyvtár Hungarica dokumentációs osztálya, felelős 
szerkesztő Orvos Mária, Szerb Judit. Közreadja az Országos Széchényi 
Könyvtár. Budapest, 1998. LXV1, 242 1. 

Az Országos Széchényi Könyvtár újraindítja a külföldi hungarika 
bibliográfiák kiadását, melyek a külföldön megjelent magyar nyelvű 
műveket, idegen nyelvű, magyar vonatkozású publikációkat, valamint 
magyarországi és külföldi szerzők idegen nyelvű közleményeit 
(könyveket, periodikumokat, ismertetéseket, cikkeket) regisztrálják 
évente két kötetben. A két gyűjtemény az 1971-1989 közötti időszakban 
negyedévenként közzétett Külföldi magyar nyelvű kiadványok és a 
Hungarika irodalmi szemle örökébe lépve évenként kurrens 
bibliográfiáját adja az országhatáron túl kiadott, magyarországi 
könyvtárakban megtalálható, hungarika könyveknek, gyűjteményes 
kötetek részdokumentumai bibliográfiai tételeinek, közli a 
Magyarországon kívül a tárgyidőszakban megjelent folyóiratokban 
található cikkeket, valamint a magyar és idegen nyelvű könyv- és 
hanglemez-ismertetéseket. Az első kötet tárgyéve 1990, de az ezt 
megelőző ötéves időhatáron belül napvilágot látott könyveket és az új 
periodikumokat is adja. 

A bibliográfia törzsrésze a tételeket 259 szakcsoportba rendezve, a 
tételek besorolási adatainak betűrendjében, folyamatos tételszámozással 
közli. A szakcsoportok tartalmáról a szakcsoportok jegyzéke és a 
betűrendes tárgymutató tájékoztat. A kiadók és közreadók nevét a 
rövidített névforma betűrendjében, rövidítésük feloldásával jegyzék 
ismerteti. 
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Szemle 

A jó tájékozódás érdekében mutatványt találhat az olvasó az egyes 
kiadvány fajták leírásának típusaira: hazai könyvtárak állományában 
megtalálható könyv; monografikus mű részdokumentumának analitikus 
leírása; könyvismertetés stb. 

A betűrendes mutató tartalmazza a szerzők, közreműködők nevét és a 
névutalókat, ha lehetséges, a születési/halálozási évszámokat, a művek 
címét, fordítás esetén az eredeti címet is, a leírásban szereplő párhuzamos 
címeket, a könyvön szereplő címváltozatokat, sorozati címeket és az 
analitikus leírások tanulmányköteteinek címét. Az idegen nyelvű 
publikációk mutatója (a nyelvek betűrendjében) és a könyvek 
megjelenésének országok szerinti mutatója (az országnevek 
betűrendjében) bővíti a tájékozódási lehetőségeket. A függelék a 
tárgyévben külföldön újonnan publikált hungarika periodikumokat 
tartalmazza, melyek az Országos Széchényi Könyvtár állományában 
megtalálhatók. A törzsrész egyetlen betűrendben a teljes bibliográfiai 
leírást tartalmazó tételekből és a hozzájuk kapcsolódó címutalókból áll. 
Személynév, testületi és földrajzi név, idegen nyelvű periodikumok címe 
és országnevek szerinti mutatók segítik a tájékozódást. A mutatók 
hivatkozási adata a bibliográfiai tételek számára utal. 

A szerkesztők a kötet elején közlik a szakcsoportok jegyzékét, a 
tárgymutatót, a kiadói és közreadói nevek listáját, a feldolgozott 
folyóiratok jegyzékét a címek, majd a rövidített címek betűrendjében, a 
periodikumokat országok szerinti betűrendben, a feldolgozott 
tanulmányköteteket, a könyvtárak kódjegyzékét, a rövidítések jegyzékét, 
az idegen nyelvű publikációk mutatóját, végül a könyvek megjelenésének 
országok szerinti mutatóját. 

Nagy nyereség, hogy ez a több mint egy évtizeden keresztül szünetelő 
bibliográfia nyomtatott formában megjelent, hiszen hiánya eléggé 
megnehezítette a kutatók tájékozódási lehetőségeit. Az 1990-es tárgyévű, 
1998-ban napvilágot látott kötetben a szerkesztők a lemaradások 
folyamatos pótlását ígérik, s erre bizony nagy szükség is van, mert éppen 
ebben az időszakban az egyre szorítóbb anyagi feltételek az egyes 
intézmények, könyvtárak, kutatók számára szinte lehetetlenné tették a 
véletlenszerűen tudomásukra jutott művek beszerzését, másrészt igen 
jelentős változások következtek be a könyv- és folyóiratkiadás területén 
határainkon túl is. A nyomtatott kötet a Széchényi Könyvtár elektronikus 
adatszolgáltatásaival (Hungarika információ, Hungarika névkataszter) 
együtt szinte naprakész tájékozódást tesz lehetővé a hungarológia és a 
hungarika-kutatás területén. 

Nyerges Judit 
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