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Keveházi Katalin 

Mi újság a MOKKA háza táján? 3. A régi 
nyomtatványok és kéziratok adatbázisa 

Három évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) muzeális 
dokumentumokkal foglalkozó tagozata, a MOKKA-R, amely a régi nyomtatványok magyar-
országi adatbázisának kezelésén túl feladatának tekinti a kéziratok katalógusának kialakí-
tását is. A MOKKA-sorozat harmadik részeként megjelenő tanulmány magyarázatot ad ar-
ra, miért célszerű külön kezelni a fenti dokumentumokat, valamint részletesen ismerteti a 
kereső-, és feldolgozó felületet is tartalmazó Bodza-keretrendszer működését és lehetősé-
geit. A dolgozat második részében ismerteti a közel 150 ezer rekordot tartalmazó adatbázis 
szerkezetét és tartalmát, végül beszámol a MOKKA-R tagozat eddigi tevékenységéről, 
együttműködéseiről, valamint ismerteti annak további terveit. 

Szervezet 
 
A Magyar Országos Közös Katalógus Régi Nyom-
tatványok Tagozata (MOKKA-R) a MOKKA Egye-
sület tagozataként alakult meg 2005 novemberé-
ben. Működése a MOKKA Egyesületéhez hasonlít, 
szabályzatai annak megfelelő dokumentumaival 
összhangban készültek.  
 
A MOKKA-R szakmai tanácsadó szervezet. Célja 
a Kárpát-medence könyvtárainak és azok haszná-
lóinak dokumentum- és információellátását nagy-
mértékben javító közhasznú tevékenység ellátása, 
különösen a MOKKA-R adatbázisainak működte-
tése, a régi nyomtatványok és kéziratok közös 
katalogizálási rendszerének előkészítése, meg-
szervezése és működtetése1, valamint a kulturális 
örökség védelméről szóló törvényben2 és a mu-
zeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 
nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló 
rendeletben3 meghatározott feladatok elősegítése. 
Gyűjtőkörébe tartozik minden nyomdatechnikai 
eljárással készült és kéziratos dokumentum, amely 
1851 előtt keletkezett, és valamely könyvtár állo-
mányában megtalálható. 
 
A MOKKA-R Tagozat megalakulásakor 17 törzs-
könyvtár, 5 partnerkönyvtár, 5 részt vevő könyvtár 
alkotta a tagságot4. Ez a szám azóta gyarapodott5, 
a tagok száma jelenleg 40. 
 
A MOKKA-R – a MOKKA részeként – saját költ-
ségvetéssel nem rendelkezik. A szükséges fejlesz-
téseket6 és a programszervező7 munkadíját a 

Nemzeti Könyvtár biztosítja, az egyéb költségeket 
lehetőség szerint pályázati keretekből fizetjük. 
 
A MOKKA-R-nek megalakulása óta működik hiva-
talos honlapja8, ahol megtalálhatók a működésével 
kapcsolatos dokumentumok, a tagozat legfonto-
sabb szabályzatai, az érvényes, muzeális doku-
mentumokkal kapcsolatos jogszabályok, a tiszt-
ségviselők és a tagkönyvtárak adatai és elérhető-
sége. Természetesen innen érhető el a MOKKA-R 
adatbázisa is. A hatékonyabb kommunikáció érde-
kében a tagozat levelezőlistát működtet9. 
 
Miért külön tagozat? 
 
A MOKKA-R tagozatban részt vevő könyvtárak 
nagyobbik része a MOKKA-nak is tagja, az általuk 
feldolgozott teljes állomány – beleértve az 1851 
előtt megjelent nyomtatványokat is – a Magyar 
Országos Közös Katalógus természetes része. 
 
Ezeknek a dokumentumoknak a feldolgozása 
azonban speciális szakismereteket kíván, amelyek 
– bár a régi könyves könyvtárosképzés beindulása 
óta sokat javult a helyzet – nem magától értetődő-
en vannak meg minden könyvtárban. Ezt a tényt 
támasztották alá a Könyvtári Intézetben 2003-ban, 
a muzeális dokumentumok mennyiségéről, feltárt-
ságáról készült felmérés eredményei is10, és ez a 
vizsgálat nem terjedt ki a középiskolai könyvtárak-
ra, ahol jó esetben van alkalmazásban egy-egy 
könyvtáros. A válaszoló könyvtárak (59) túlnyomó 
részében készül ugyan elektronikus katalógus, de 
ezeknek csak alig a harmadában vonták be a fel-
dolgozásba a régi nyomtatványokat is. 
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A MOKKA-R szakmai segítséget kíván és tud nyúj-
tani úgy egy-egy dokumentum muzeális voltának 
megállapításában, mint konkrét címleírási kérdé-
sekben, valamint az egy-egy helyen elkészült re-
kordok betöltésének módjában. Az együttműkö-
désnek az is része, hogy megfelelő szervezéssel 
segítsen abban, hogy egy-egy feldolgozatlan állo-
mány felmérését és feldolgozását szakismeretek-
kel és tapasztalattal rendelkező szakemberek se-
gítsék az ilyen munkaerővel nem rendelkező in-
tézményekben is. Tapasztalataink azt mutatják, 
hogy minderre nagy igény mutatkozik. Az egyesü-
let természetesen nem tud mindenhova munkatár-
sakat küldeni, de régi könyves könyvtáros-
hallgatókat már több alkalommal sikerült megnyer-
nünk ilyen feladatra. 
 
A MOKKA-R katalógusa azért különleges, mert – 
egyéb, nyomtatásban megjelent bibliográfiák 
anyaga mellett – a magyar nemzeti bibliográfia 
megfelelő korszakának anyagát is tartalmazza: 
ezek a rekordok a feldolgozás során jó segítséget 
jelentenek az azonosításhoz. Ez azt is jelenti, hogy 
e katalógusban olyan rekordok is találhatók, ame-
lyekhez soha nem fog példányadat tartozni, hiszen 
már egyetlen példányuk sem ismert. 
 
Főleg kisebb intézmények esetében jellemző az, 
hogy a régi dokumentumok feldolgozása az integ-
rált könyvtári rendszer hiánya miatt nem indulhatott 
még el. Már a tagozat létrehozása előtt, a tervezés 
éveiben világos volt, hogy ahhoz, hogy a régi 
nyomtatványok megbízható országos nyilvántartá-
sa létrejöjjön, a feldolgozást nemcsak szakmailag, 
hanem katalogizáló eszközzel is támogatni szük-
séges. Ez igazán akkor segítség az intézmények-
nek, ha az az adatbázishoz szervesen kapcsoló-
dik, nem kerül sokba, és egyszerű a használata. 
 
A régi nyomtatványok esetében nem elegendő a 
művek bibliográfiai azonosítása: a feltárásnak el-
engedhetetlen része az egyes példányokhoz tarto-
zó egyedi jellemzők leírása is. Olyan adatbázist 
kellett tehát kialakítani, amelyben nincs a MOKKA-
éhoz hasonló duplumszűrés, ami miatt ezek a pél-
dányspecifikus jellemzők elvesznének. A muzeális 
dokumentumok országos lelőhely-nyilvántartását 
szintén nem lehetett volna megvalósítani a MOK-
KA korábbi működése mellett. 
 
A MOKKA-R feladata a kéziratok adatbázisának 
kezelése is. E dokumentumtípus már nem is tarto-
zik a MOKKA gyűjtőkörébe, a leírásához a nyom-
tatványokétól eltérő szabványt kell használni. Cél-
szerűnek látszott azonban, hogy a kéziratok szá-

mára kialakított adatbázis a régi nyomtatványoké-
val közös legyen. 
 
Művelődéstörténeti oka is van annak, hogy a mu-
zeális dokumentumok kezelését külön adatbázis-
ban látszott szükségesnek kezelni. A Kárpát-
medencében található, illetve keletkezett 1851 
előtt kiadott dokumentumok közös egységnek te-
kinthetők. Ennek megfelelően – ahogyan a műve-
lődéstörténeti kutatások esetében is történik – a 
tagozat együttműködési keretei határon túli intéz-
ményekre is kiterjednek. Indokolt, hogy a nyomdá-
szat-, olvasás-, és könyvtártörténeti kutatások 
mellé oda lehessen tenni egy, a jelenlegi gyűjtemé-
nyek anyagát tartalmazó katalógust, a MOKKA-R 
által kezelt adatbázist is. Az adatbázist magát beil-
lesztettük a Bodza szakértői rendszerébe11, amely 
a Kárpát-medence koraújkori olvasás-, és könyv-
történetének kutatásához, megismeréséhez nélkü-
lözhetetlen levéltári forrásokat (könyvjegyzékeket), 
az egykori tulajdonosokkal kapcsolatos adatokat, a 
hozzájuk kapcsolódó bibliográfiai hivatkozásokat 
tartalmazza12. A ma fellelhető dokumentumok le-
írása és példányadatai ezt egészítik ki. A ma meg-
lévő kötetek leírásaiban megtalálható példány-
specifikus adatok (pl. possessorbejegyzé-sek) az 
olvasás-, és könyvtártörténeti dokumentumokkal 
együtt értékes új eredményekkel szolgálhatnak a 
könyvtártörténet számára (pl. akár könyvtárak 
egykori állományát is rekonstruálni tudjuk a segít-
ségükkel). 
 
 
A MOKKA-R működése 
 
Az adatbázis: Bodza-keretrendszer 
 
Az adatbázis jelenleg a Szegedi Tudományegye-
tem Egyetemi Könyvtára szerverén található13. 
Ehhez tehát nem egy meglévő integrált könyvtári 
rendszert választottunk, hanem a Bodza-keret-
rendszert. A választást a következők indokolják: 
 
Kompatibilitás a kutatási eredményekkel 
 
A Bodza nemcsak arra bizonyult alkalmasnak, 
hogy a rendszerben tárolt különféle dokumentu-
mokat (szövegek, bibliográfiai adatok, képek) tá-
rolni, megjeleníteni, keresni tudja, és ezeket egy-
mással, vagy a rendszeren kívül tárolt további 
dokumentumokkal összekapcsolja, hanem arra is, 
hogy bibliográfiai leírásokat és példányinformáció-
kat fogadjon be és kezeljen, és ezeket az imént 
felsorolt forrásokkal összekapcsoljon. A legkézen-
fekvőbb talán az egyes művek leírásának és cím-
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lapfotójának, vagy digitalizált változatának össze-
kötése, de elképzelhető bármilyen további kapcso-
lat (pl. a dokumentummal kapcsolatos szakiroda-
lommal, a possessorbejegyzésben szereplő tulaj-
donos további könyveinek leírásával, vagy a 
possessor könyvjegyzékének szövegével stb.) is. 
További nagy előnye, hogy az adatbázisban való 
kereséseket külső, a Z39.50-es szabvány segítsé-
gével lekérdezhető adatbázisokra is ki lehet ter-
jeszteni. Ez lehetőséget ad arra, hogy olyan kata-
lógusok lekérdezése történjen meg, amelyek pél-
dául a nem Magyarországon megjelent művek 
azonosításában, feldolgozásában segíthetnek. 
 
Rugalmasság 
 
Az adatok tárolása XML-ben történik. Ez a rugal-
mas struktúra alkalmas szinte bármilyen más for-
mátumban rögzített adatot (USMARC, HUNMARC, 
MASTER, különféle szövegformátumok stb.) befo-
gadni, ugyanakkor szükség esetén szinte bármi-
lyen formátumú exportot lehetővé tesz. Ez azért 
nagyon fontos tulajdonság, mert például a régi 
könyvekről készült bibliográfiai leírások a legke-
vésbé sem mondhatók egységesnek, sem adat-
formátumuk, sem tartalmuk alapján. A rekordok 
sokféleségét meg nem szünteti, de azokat egysé-
gesen kezelhetővé, és a konverziókat veszteség-
mentessé teszi a különféle eredetű állományok 
adatait egységes, MARC alapon strukturált XML-lé 
alakító megoldás. A Bodza-rendszer ugyanígy 
képes a kéziratok feldolgozásánál használt nem-
zetközi adatcsere-formátum, a MASTER szabvány 
alapján készült leírások kezelésére is. 
 
A feldolgozás lehetősége 
 
A feldolgozatlan muzeális állományok egy része 
megfelelő eszköz hiányában maradt feldolgozatla-
nul. A MOKKA-R adatbázisa a katalógus mellett – 
ugyanazon a felületen – olyan feldolgozó eszköz 
is, amely sem különösebb anyagi ráfordítást nem 
igényel, sem a rendszerbe állítása, menedzselése 
nem okoz gondot. A működtetéséhez mindössze 
egy böngésző és egy JAVA motor szükséges. 
Szükség esetén – internetkapcsolat hiányában – 
offline is működtethető, a bevitt adatokat később, 
egy lépésben is be lehet tölteni az adatbázisba. A 
keretrendszerben lehetőség van mind az adatok-
nak előre definiált, de tetszőlegesen bővíthető 
űrlapon való rögzítésére, mind MARC formátumú 
szerkesztésére. 
 
 
 

A MOKKA-R adatbázisrendszere: a LECTIO 
 
Az egyesület adatbázisa tehát két nagy egységet 
foglal magába: a régi nyomtatványokét (MOKKA-R) 
és a régi kéziratokét (MOKKA-MS). A MOKKA-R 
elsősorban a Kárpát-medencei régi könyves állo-
mányt tartalmazó közös katalógus. Ehhez tartozik 
a muzeális dokumentumok törvény előírta bejelen-
tését lehetővé tevő, és a nyilvántartást megvalósí-
tó, egyelőre – jobb híján – Muzeális Könyvtári Do-
kumentumok Nyilvántartásának (MKDNY) keresz-
telt adatbázis is. Ennek elsődleges célja az intéz-
mények tulajdonában ma megtalálható dokumen-
tumok regisztrációja, a lelőhely-nyilvántartás. E két 
katalógusrész azonban nem független egymástól, 
ugyanis a MOKKA-R katalógusában feldolgozott 
példányok – a dupla munkát elkerülendő – a nyil-
vántartásban is megjelennek, és fordítva (1. ábra). 
 

 
 

1. ábra A MOKKA-R működése 
 
Az adatbázis tartalma 
 
Bibliográfiai rekordok 
 
A tagintézmények egy részének rekordjait betöltöt-
tük az adatbázisba, más részüket a rendszer 
online, Z39.50 fölött kérdezi le. Fontos megemlíte-
ni, hogy a MOKKA-R ilyen módon eléri a Nemzeti 
Periodika Adatbázis (NPA) és a Magyar Elektroni-
kus Könyvtár (MEK) állományát is. Néhány intéz-
mény anyagának feldolgozása pedig a rendszer 
katalogizáló eszközének használatával történik. 
 
A MOKKA-R katalógusának fontos részei a nyom-
tatott bibliográfiák anyagai. Betöltötték az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár antikvakatalógusának14, a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár15 és a Pécsi Tu-
dományegyetem Egyetemi Könyvtára16 katalógu-
sainak anyagát, valamint a Magyar Nemzeti Bibli-
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ográfiának a megfelelő időkörbe tartozó részét17. 
Az utóbbi – amellett, hogy így adatbázis-szerűen 
az interneten is elérhetővé vált – nagy segítséget 
jelenthet a feldolgozás során az egyes művek, 
kiadások, példányok azonosításában, akár arra is 
lehetőséget nyújt, hogy az egyes azonosított téte-
lek bibliográfiai adatait használva készüljenek – 
saját példányadatokkal – új rekordok. 
 
A MOKKA-MS adatbázis kialakítását szintén a 
megjelent nyomtatott katalógusok anyagának fel-
töltésével kezdtük el: a magyarországi egyházi 
könyvtárak kézirat-katalógusaival18. 
 
Authority rekordok 
 
Az adatok feltöltésekor a rekordok besorolási ada-
tai – ha vannak ilyenek – indexelődnek, de jelenleg 
még nem rekordként kerülnek az adatbázisba. Az 
index azonban lehetővé teszi ezeknek az adatok-
nak a böngészését, és a készülő bibliográfiai re-
kordba való beemelését. A rendszer képes az 
ennél a jelenlegi eljárásnál szigorúbb authorithy-
szűrésre, a besorolási adatok fájlban való kezelé-
sére, és ezeknek a bibliográfiai rekordokkal való 
összekapcsolására is. Ezt először – már a közeljö-
vőben – szerzői névalakoknál szeretnénk alkal-
mazni, amihez szükség volt arra, hogy a magyar-
országi szerzők megfelelő módon egységesített 
névalakjai kerülhessenek alkalmazandó névforma-
ként az adatbázisba. A Régi Magyarországi Szer-
zők (RMSZ)19 új kiadásának megjelenése oldotta 
meg ezt a kérdést: az ebben szereplő névalakok-
ból készülnek el a MOKKA-R authorithy fájljai, és a 
fájlrendszer kialakítása után ezek használatát sze-
retnénk kötelezővé tenni. 
 
Példányokkal kapcsolatos adatok 
 
A MOKKA-R-ben tehát nincs duplumszűrés, a 
leírások példányspecifikus adatai (a kötésre, 
possessorbejegyzésre, hiányokra, vagy más 
egyedi jellemzőkre vonatkozó megjegyzések) nem 
veszhetnek el. Ez azt jelenti, hogy egy-egy mű 
azonos kiadásáról több leírás is található esetleg a 
katalógusban, amelyek akár eléggé el is térhetnek 
egymástól a leírás pontosságát, mélységét illető-
en. Hogy az összetartozó leírások valóban össze-
tartozzanak, a bibliográfiai rekord kötelezően kitöl-
tendő mezői közé soroltuk a bibliográfiai azonosító 
számot/jelzetet tartalmazót. 
 
Lelőhelyadatok: minden példányleíráshoz hozzá-
rendelődik a leírás forrása. A feldolgozás során 
lehetőség van arra is, hogy további példányadato-

kat (pl. jelzet, intézményen belüli lelőhely) rendel-
jünk hozzá a rekordhoz. 
 
Az OPAC 
 
A keresőfelület a lehető legegyszerűbb. A keresést 
megelőzően kiválasztható, hogy mely forrás(ok)ban 
szeretnénk azt lefuttatni, tetszőleges számút, akár 
csak egyet, vagy az összeset kiválasztva. A kere-
séshez több szempont is megadható, legördülő 
menüből lehet a megfelelőket kiválasztani. Az in-
dexelt mezők esetében böngészőlistából is kivá-
laszthatók és beemelhetők a keresni kívánt ada-
tok. Az egy lapon megjelenő találatok száma beál-
lítható, és lehetőség van a halmaz elemeinek kü-
lönböző szempontok (szerző, cím, dokumentumtí-
pus, megjelenési év, forrás) szerinti rendezésére, 
csoportosítására, összegzésére, sőt ábrázolására 
is. A találati halmaz letölthető többféle formátum-
ban, de e-mailben is el lehet küldeni. A megjelení-
teni kívánt találat többféle formátumban (MARC, 
címkés, űrlapos, és többféle XML) megtekinthető. 
 
A fent leírt lehetőségek érvényesek akkor is, ha a 
keresést nem csupán a MOKKA-R adatbázisban, 
hanem annak teljes környezetében, az ERUDITIO-
ban hajtjuk végre. 
 
A katalogizáló felület 
 
Ez az eszköz jelenleg elsősorban azok számára 
készült el, akik az MKDNY-be szeretnének doku-
mentumot bejelenteni. Nekik is van lehetőségük 
arra, hogy adataikat egyben töltsük fel, a még fel 
nem dolgozott állományokat azonban célszerűbb 
egyenesen a nyilvántartásban leírni. Minden beje-
lentő egyedi azonosítót kaphat, ezzel jogosultságot 
az általa bejelenteni kívánt dokumentumok rekord-
jainak szerkesztésére. Kisszámú dokumentum 
bejelentésekor a regisztrációtól is eltekintünk – az 
anonim bejelentőknek természetesen csak az ép-
pen leírt rekord szerkesztésére van jogosultságuk. 
Minden bejelentőnek módja van arra, hogy már 
meglévő leírásokat másoljon le és lásson el saját 
példányának adataival. Tizenhárom intézmény 
több mint két és félezer rekordja került ilyen módon 
az adatbázisba20. 
 
A szerkesztőfelület html alapú űrlap, amelyen a 
kötelező adatok megadásához szükséges mezőket 
előre definiáltuk. A mezők száma megadott listából 
szükség szerint bővíthető. Lehetőség van az inde-
xelt adatok böngészésére és a beemelésére is. 
Szintén listából választhatók ki az intézményi, 
nyelvi és országkódok. Beállítható, hogy a mezők, 
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almezők szöveges, vagy MARC jelöléssel jelenje-
nek meg a html oldalon. Az adatok helyes meg-
adásához rövid, példákkal illusztrált, magyar nyel-
vű segítség is készült minden adatelemhez. 
 
Ugyanezen a felületen lehetőség van MARC for-
mátumú rekordok készítésére is. 
 
 
Mi történt eddig? 
 
Az adatbázisban jelenleg nyomtatott bibliográfiák-
ból, máshonnan betöltött vagy közös katalogizá-
lással készült rekordokból, és online lekérdezéssel 
több mint 150 ezer leírás érhető el21. A MOKKA-R 
tagkönyvtárain kívül számos kisebb-nagyobb in-
tézmény jelezte és jelzi adat-bejelentési készsé-
gét, és folyamatosan történik a jogosultságok ki-
alakítása, az adatok betöltése. 
 
Az elmúlt két évben pályázati úton sikerült forrást 
teremteni arra, hogy az országban több helyen 
tartsunk a MOKKA-R adatbázisainak használatát 
és a bejelentések gyakorlatát ismertető előadáso-
kat, bemutatókat. Ezeken összesen 71 gyűjtemény 
képviselőivel volt módunk személyesen találkozni, 
és a felmerülő kérdéseket is megbeszélni22. Ezek 
a megbeszélések számos olyan tanulsággal is 
szolgáltak, amelyek az eddigi munkafelületek to-
vábbi funkcióinak kialakításában segítettek. Az 
adatbázis használatához a már említett segédesz-
közök mellett újabbak is készültek: a dokumentu-
mok bejelentésének egyes részműveleteit illusztrá-
ló animált bemutatók kerültek a honlapra23. 
 
A közös katalogizáláshoz természetesen nélkülöz-
hetetlen a régi nyomtatványok leírása szabályai-
nak közzététele. A MOKKA-R képviselői is részt 
vesznek egy, az ISBD(A) szabvány alapján készü-
lő részletes, érthető, számos példával ellátott ma-
gyar nyelvű szabályzat elkészítésében. A munka 
elkészülte a közeli hónapokban várható, a továb-
biakban pedig e szabályrendszer használatát fog-
juk a MOKKA-R tagjainak javasolni. 
 
Már említettem az OSZK-val, illetve az RMSZ 
szerzőivel történt megállapodást, amely lehetővé 
teszi a közeli jövőben az egységesített névalako-
kat tartalmazó authority fájlok kialakítását. A Régi 
Magyarországi Szerzők átadott adatai már be van-
nak töltve, és máris kereshetők az adatbázisban24. 
Nagyon jól haladnak azok a munkák is, amelyek 
során a böngészőbe épített szerkesztőfelület ké-
szül az RMNY szerkesztősége számára a Bodza- 
keretrendszerben. Ennek segítségével a nemzeti 

bibliográfia már kiadott köteteinek adatmódosítá-
sai, javításai, valamint az új tételek szerkesztése itt 
fognak készülni, az adatok pedig konverzió nélkül 
hozzáférhetők lesznek az adatbázisban. 
 
Sikerült együttműködési megállapodást aláírnunk a 
Corvinán kívül még két integrált könyvtári rend-
szer, a Huntéka és a SZIKLA fejlesztőivel. Ennek 
nyomán az ezeket a rendszereket használó könyv-
tárak muzeális dokumentumairól készült rekordo-
kat az üzemeltetők – az intézmények hozzájárulá-
sával – átadják a MOKKA-R nyilvántartási rend-
szerének, illetve a továbbiakban időközönként 
frissítik az adatokat. 
 
A MOKKA-R együttműködést alakított ki a Szegedi 
Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszéké-
vel. A régi könyves képzésben részt vevő hallgatók 
számára előírt kötelező gyakorlatként a tanszék 
támogatja a MOKKA-R tagintézményeiben végzett 
munkát. Az elmúlt években több alkalommal dol-
goztak hallgatók a Kolozsvári Protestáns Teológia, 
illetve az Iparművészeti Múzeum Könyvtárában. 
 
Az elmúlt évben – hagyományteremtő céllal – a 
MOKKA-R éves közgyűléséhez kapcsolódóan 
szakmai tudományos konferenciát szerveztünk. 
Ezt afféle műhelynek tekintjük, és évről évre az 
éppen felmerülő szakmai újdonságokról, problé-
mákról igyekszünk előadásokat szervezni. A 2007-
ben tartott konferencia anyaga azóta nyomtatás-
ban is megjelent25. 
 
 
Tervek 
 
Az adatbázis egységesítése 
 
A betöltések során nagyon heterogén állomány 
került az adatbázisba, s bár minden egyes új re-
kord fontos, meg kell próbálnunk valamiféle egy-
ségességre törekedni. Ennek első lépése lehet a 
szerzői nevek egységesítését szolgáló authority 
fájlok kialakítása. Ugyanilyen módon szeretnénk 
egységesíteni a magyarországi nyomdászok és 
nyomdahelyek névalakjait a Clavis typographorum 
regionis Carpaticae anyaga segítségével. 
 
Együttműködés a CERL-lel 
 
Folyamatos a szakmai együttműködés a 
Consortium of European Research Libraries-szel 
(CERL). A MOKKA-R kész arra, hogy a későbbi-
ekben átadja a szerzők, nyomdahelyek, nyomdá-
szok egységesített neveiből készült authority fájlo-
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kat. Nagyon reméljük, hogy ezen az alapon sikere-
sek lehetnek azok a tárgyalások, amelyek arra 
irányulnak, hogy a CERL a továbbiakban ne az 
egyes magyarországi könyvtáraktól, hanem a 
MOKKA-R-től vegye át a bibliográfiai leírásokat is. 
Nagyon fontos lenne, ha a CERL-hez való csatla-
kozás is ilyen keretekben történhetne. Állami tá-
mogatást szeretnénk kapni ahhoz, hogy a MOK-
KA-R tagkönyvtárai egy konzorciumként lehesse-
nek tagok. Így azok a könyvtárak is használhatnák 
az adatbázist, amelyek jelenleg nem tudják ezt 
megtenni a magas tagdíj miatt. A CERL adatbázi-
sa minden bizonnyal fontos adatokkal gyarapodna 
ilyen módon. 
 
Kéziratok feldolgozása 
 
Az OSZK Kézirattárával és a MTA-OSZK 
Fragmenta Codicum Kutatócsoporttal együtt dol-
gozunk a számukra kialakítandó adatbázis és fel-
dolgozó felület kialakításán, amely a kéziratok 
MASTER szabvány alapú feldolgozását és tárolá-
sát teszi majd lehetővé. Ennek megvalósulásával 
lehetőség nyílhat arra, hogy a MOKKA-R részt 
vegyen az ENRICH programban26, és adatokat 
tudjon szolgáltatni a Manuscriptorium27 adatbázi-
sának. 
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