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ÖSSZEOMLÁSA: A (SZERZÕ, ÉVSZÁM)
HIVATKOZÁSI RENDSZER

Tisztelt Kollégák, kedves Barátaim, nézzétek el nekem, hogy rövid hozzászólá-
somat papírról olvasom fel, de szeretnék az általam megcélzott tízperces határon
belül maradni, és bizony nincs meg a tehetségem ahhoz, hogy ezt az idõkeretet
szabad elõadásban betartsam. Igyekszem követhetõen és hangulatosan olvasni,
fel-felnézve, ide-oda pillantva – most éppen Palló Gábor barátomra tekintve. Mi-
ért éppen õrá? 

Amikor szeptember 6-i bizottsági ülésünkön javaslatot tettem jelen konferen-
cia (szerzõ, évszám) vitatémájára, és amikor hetekkel késõbb a magam elõadásá-
nak címét megfogalmaztam, kizárólag saját, személyes, bõ fél évszázados szer-
kesztõi-szerzõi gyakorlatom tapasztalataiból indultam ki, és bizony fogalmam sem
volt arról, hogy a témának – a lábjegyzetek keletkezés- és pusztulástörténetének –
jelentõs szakirodalma van. Palló Gábor ébresztett azután rá arra, mintegy kötelezõ
tudománytörténészi minõségében, hogy ilyen szakirodalom éppenséggel létezik.
Ma már valamelyest ismerem a vonatkozó munkákat, handoutomban néhány té-
telt fel is sorolok, lásd 1., ez az irodalom nagyszerû és felkavaró, de az érvek, ame-
lyeket most el fogok mondani, eredeti elgondolásaimhoz képest nem változtak,
nohabár hátterük persze gazdagodott. Hozzászólásomat úgy mondom el, ahogyan
szeptember 6-án szinte el is mondtam volna, ha Alelnök Asszony idõben rám nem
szól. Viszont már holnaptól szeretnék nekifogni olyan rövidebb-hosszabb Hogyan
hivatkozzunk? beszámolók, összefoglalók és önálló Glory and Misery-esszék meg-
írásához, amelyek bõségesen tartalmaznak majd lábjegyzeteket.  

Az elsõ ilyen jegyzet minden bizonnyal Somfai Anna Visual Thinking in
Medieval Manuscripts címû, általam szerkesztett könyvfejezetére fog utalni. Som-
fai azt mutatja meg – vessetek egy pillantást handoutomra, 2. –, hogy a középkori
kódexek oldalai a fõszöveg melletti széljegyzetek oszlopa révén sajátos vizuális
felépítést nyertek, amely felépítés, hasonlóan mai lábjegyzeteinkhez, könnyen át-
láthatóvá tette fõszöveg és hozzárendelt kommentárok összefüggését. A Guten-
berg-forradalommal viszont a széljegyzetek különféle bonyodalmak forrásává vál-
hattak, a széljegyzet helyébe fokozatosan a lábjegyzet lépett. A kézírásos kézirat-
ban – majd a 19. század végétõl az általában írógéppel írt kéziratban – a jegyzetek
a lap alján némi ügyeskedéssel elhelyezhetõek voltak, de a szerzõ akár külön la-
pokon is leadhatta azokat. A gondok a nyomdász nyakába szakadtak. Jómagam
még emlékszem szerzõi és szerkesztõi pályafutásom elsõ éveire, a dühöngõ met-
tõrre, akinek eltérõ nagyságú betûkbõl, a tükör belsõ arányait becsülgetve kellett
ólomból összeraknia az egyes oldalakat. A nyomdász dühöngött, az olvasó viszont
boldog volt: folyamatosan követhette fõszöveg és jegyzet párbeszédét. Ám az
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Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián 2019. november 8-án, A (szerzõ, évszám) hivatkozási
stílus elõnyei és hátrányai / The glory and misery of the (author, year) reference style címû konferen-
cia bevezetõ elõadásaként. A konferenciát az MTA Kommunikáció- és Médiatudományi Osztályközi
Állandó Bizottsága a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében szervezte. Az elõadást
változatlan formában közöljük, azaz igyekeztünk megõrizni az élõ esemény eleven hangulatát.



1970-es évek körül tragikomikus fordulatot élhettünk át. A nyomdák részérõl a ki-
adókra nehezedõ pénzügyi nyomás oda hatott, hogy a lábjegyzetek szerepét vég-
jegyzetek vették át. A fordulat tragikomikus, hiszen kis idõvel késõbb megjelentek
a lábjegyzeteket automatikusan méretezõ-elhelyezõ szövegszerkesztõ programok;
és persze tragikus: a végjegyzetek rendszere megbontotta a fõszöveg/jegyzetszöveg
vizuális egységét, az olvasó olvasott, és hátralapozott, majd visszalapozott, és új-
ra olvasni próbált. Még tragikusabb következményeket hozott az az évtizedeken át
tartó amerikai folyamat, amelynek hazai jeleivel már az 1960-as évek végén – kez-
dõ fõhivatású szerkesztõként – találkozhattam, és amellyel szemben kezdettõl fog-
va és azóta is szüntelen vesztes harcot vívok: a (szerzõ, évszám) hivatkozási rend-
szer térhódítása és mára nyilvánvaló teljes gyõzelme. Tragédiáról beszélek, a böl-
csészettudományok tragédiájáról. Miben áll ez a tragédia?

Négy fõ elemet említek. Az elsõ az értekezõ próza megsemmisülése. A (szerzõ,
évszám) hivatkozások úgy szakítják meg a tanulmány vagy könyv szövegének
mondatait, hogy sajátos vagy akár csak ép írói stílus alkotására lehetõség sem ma-
rad. Másodszor nemigen marad lehetõség az értelmes olvasásra sem, hiszen min-
den (szerzõ, évszám) beszúrás megszakítja a reménybeli gondolatmenetre irányuló
figyelmünket, akár hátralapozunk az irodalomjegyzékhez, akár nem. Harmadszor,
és itt immár a bölcsészettudományok lényegérõl van szó: a bölcsészhivatkozások-
nak gyakran – és jellegzetesen – részletes kiadástörténeti adatokat kell tükrözniük.
Erre a (szerzõ, évszám) rendszer tökéletesen alkalmatlan. Hadd hozzak egy szél-
sõségesen kirívó példát. A JEL-KÉP – egészen kiválóan szerkesztett, magas minõ-
ségû folyóirat – legutóbbi számában Platón Prótagorasz címû dialógusából – te-
kintsetek handoutomra, 3. – így idéz: „(Platón 1984b: 192)”, az irodalomjegyzék-
ben pedig: „Platón (1984b) Prótagorasz. In: Platón összes mûvei. I. kötet. Budapest,
Európa. 173–266.” A Prótagoraszt Platón nyilván nem 1984-ben írta és nem ma-
gyarul, azaz a vonatkozó hivatkozásban elvárható volna – mondjuk – a fordító ne-
vének említése. Az igazi gond azonban az, hogy a bölcsészettudományban bár-
mely Platón-helyre az úgynevezett Stephanus-számokkal hivatkozunk. Jelen eset-
ben a sztenderd, bármely nyelven és szeriõz kiadásban visszakereshetõ hivatko-
zás így festene: Prótagorasz, 310 c. Ezt a hivatkozást azonban a (szerzõ, évszám)
rendszerben nem lehet elhelyezni. Ha a tanulmány szerzõje nagyon szeretné, ak-
kor sem. Ha a kiváló szerkesztõ, Terestyéni Tamás fejre állna, akkor sem. A rend-
szer nem teszi lehetõvé. A szintaxisba nem fér be.

Negyedszer, és ezúttal viszont már a tudományos tisztesség alapjairól kell be-
széljünk: a (szerzõ, évszám) rendszer csalásra hív. Ebben a rendszerben ki-ki bár-
mire hivatkozhat: amit nem is olvasott; ami irreleváns; ami az utalt álláspont 
ellenkezõjérõl szól; amit a maga lobbiköre publikál; és persze amit a szerkesztõ/ki-
adó óhajt. A (szerzõ, évszám) rendszer az impaktfaktor-manipuláció alapja.

Tisztelt Kollégák, kedves Barátaim! Hallani olyan véleményeket, miszerint fe-
lejtsük el ezt az egész hivatkozási problémát, hiszen a jelen és még inkább a jövõ
az online digitális publikáció jegyében áll, a jegyzetek hiperlinkek formáját öltik,
az olvasó a linkre rákattint vagy sem, beleolvas vagy sem, utalásait továbbköveti
vagy sem, ennyi. Végtelenül veszélyes vélemények, mivel félreismerik az online
olvasás/írás kognitív határait. A hardcopy írásról/olvasásról való lemondás kogni-
tív veszteséggel jár. A „hogyan hivatkozzunk?” kérdést meggyõzõdésem szerint 
a jelenlegi fõárammal történõ szembefordulással kell megválaszolni, kinek-kinek
a maga területén, akár angolul ír és/vagy szerkeszt, akár magyarul. Nyilván a láb-
jegyzetes hivatkozási rendszerben is vannak variációk, a városnév elõtti zárójel
mondjuk ízlés kérdése, de jelesül a város, kiadó, évszám hármasról a mai publi-
kációs dzsungelben nem lehet lemondani. Angol nyelven csak a jó gyakorlathoz
kell visszatérni, lásd handoutomban a 4-est és az 5-öst. A gond a magyar rendszer,
abban is leginkább az „in” szó (vö. handout 3.). Ilyen magyar szó ugyanis nincs.102
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A magam gyakorlatában itt az „által” szóval kísérletezem, lásd handout 2., érzem
a megoldás nehézkes voltát, de 50+ szerkesztõi évem alatt nem találtam jobbat.
És egy utolsó gondolat: persze hogy kellenek hipertext online kiadások, és persze
hogy lényeges, hogy a hardcopy kiadások képernyõn is kényelmesen olvashatók
legyenek: kényelmesen olvashatók mondjuk kisebb tableten vagy akár
okostelefonon. Ehhez a tükör és a betûnagyság méretét kell megfelelõen megvá-
lasztani, ami nyilván újabb háborút jelent a kiadókkal szemben, jómagam néhány
éve utóbbi háborút is vívom. Köszönöm a türelmet.
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