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ABSTRACTS

2nd National Conference on Bibliography 
(Debrecen, 21—23 August 1990)

Foreword (pp. 405)

Recommendations (pp.406-408)

LISZTES László: Bibliographic activities in Hungary in the last 30 years. — The 1st national Con
ference on Bibliography was organized in 1961 and since then it has served as a base of comparison. 
Bibliographic activities in the past 30 years have been characterised by goodwill, moderate professional 
standard and mostly individual efforts. It is an accomplishment, however, that the unified system of the 
national bibliography has been developed and has become consolidated, and besides the National 
Library some well-functioning bibliographic workshops have been set up. Analysing the relationship of 
bibliography with science it can be stated that there is a close relationship between the scientific and 
bibliographic activities in a subject. As organizations serving technological-economic development are 
progressing more rapidly, information and bibliography in their field is more developed too, as opposed 
to humanities and the less cultivated fields of social sciences. As regards education in bibliography, the 
lack of textbooks on methods and of authentic teachers renders the education of the new generation 
more difficult. The author recommends that the joint efforts should be coordinated and a realistic 
partnership should be built out in order to put and end to the unorganized bibliographic work. The ob
jectives of further development are: effective institutional relationships and revenue-raising services, 
(pp. 409-420)

BERKE Bamabásné: The system of the current Hungarian National Bibliography. State of the art and 
goals. — The system of the Hungarian National Bibliography has become consolidated in the 1970’s. 
The following factors contributed to starting bibliographic series with a unified approach: stand
ardization abroad and in Hungary, the 1977 Paris recommendations, the 3rd National Conference on 
Librarianship in 1970. As a result, in 1978 the database of the national bibliography of books started 
operation. From among the central services relying on this database for the time being only the 
centralised catalogue card supply for public libraries was realized. From 1978 the Hungarian National 
Bibliography/Bibliography of articles of periodicals is published each month. It has reduced its scope to 
social sciences and science in 1981. The bibliographies of other subjects were left to the special libraries 
having a national collection responsibility in the given subject. In 1977 the Hungarian publications 
abroad and the Hungarica Literature Review were published. In the 1980‘s, because of financial restric
tions, there was a change-over to works and investments taking up less money (standardization, further 
development of the software of the Hungarian National Bibliography/Books database, elaboration of 
the programme of Hungarica documentation). The lack of resources accounts for the exclusion of cer
tain types of materials, for the uncompleted secondary bibliographies, for the delayed publication of in
dices and annual cumulative volumes. With the help of the macrocomputer system DOBIS/LIBIS being 
realized with the support of the Information Infrastructure Development Programme, bibliographic ser
vices will be reformed in the early 1990‘s. As first, the entries of the Hungarian National Bibliog
raphy/Books will be made available on magnetic tapes and floppy disks, (pp. 421-445)

NAGY Zsoltné: The current national bibliography of periodicals and its database. — The annual bibli
ography of periodicals was first published in 1976 as an individual branch of the system of the Hun
garian national bibliography. This bibliography includes, besides publications traditionally considered as 
periodicals, also yearbooks and reports that have so far been listed among books. From 1985 on the 
number of periodicals has extremely increased and thus the scope of the national bibliography had to be 
revised. From 1988 computerised processing became inevitable. As first, two databases were developed: 
the ISSN database and the database of periodicals. After initial experience the two databases were
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merged in 1989 under the name Bibliography of Periodicals. It includes data for bibliographic descrip
tion, filing and record-keeping. The database provides the following services: multi-aspect search, 
production of records with full or abridged bibliographic description, and publishing, (pp. 446-452)

FERENCZY Endréné: The general retrospective national bibliography. Accomplishments, tasks, 
methods. — It was the National Conference on Bibliography in 1961 that assigned the tasks to be solved 
in the field of general retrospective national bibliography in the past 30 years. As regards the scope of 
the national bibliography, the two most controversial issues are the following: the concept of Patriotica 
and comprehensiveness vs. selectivity. There are gaps in the bibliographic listing of Hungarian-language 
materials; it is, however, more striking that the production of bibliographies on Hungarians and Hun
gary-related issues is not mentioned in the long-range plans either. The author is for aiming at com
pleteness and supports her opinion by arguments. The arrangement of retrospective cumulative volumes 
and the bibliographic description applied should be adjusted to the requirements of the periods and 
types of materials in ques*’^ .  Computerised information services mean a new way for the bibliog
raphies of the present and tu«.are only, they may not detain the completion of the comprehensive system 
of retrospective national bibliography in the traditional way. (pp. 453-464)

VICZIÁN János: The life and works of Hungarian authors. Past, present, future and recommendations 
for the preparation of a local file. — Pál Gulyás’ work The life and works of Hungarian authors is an 
addition to and continuation of József Szinnyei’s 14-volume lexicon published in the period 1891 to 1914 
under the same title. Between 1916 and 1956 Gulyás collected data on cca. 80 000 persons, from about 
2000 sources. Part of his work (A—D) was published in the period 1939 to 1944, the rest of the material 
was k^pt as a manuscript. The Library of the Hungarian Academy of Sciences decided to publish this 
immense manuscript material in 1981, edited by the author. The part E —I contains closed biographies, 
J—Lám includes contributions, data on sources, Lán—Zs — compiled biographies. The volumes are ex
pected to be published by the second half of the 1990‘s. They will not be available in booktrade, but 
from the Petőfi Museum of Literature. In the author's view it is important that current biography files 
be compiled too. An example is the venture of the Babits Publishing House which, preparing for the 
new series of the Révai Lexicon, is going to publish a Hungarian who is who of professionals. The 
author attributes similar importance to compiling the bibliography of articles of the major dailies and 
weeklies of the country and to local work. He suggests that a local biography file should be edited and 
makes methodological recommendations, (pp. 465-472)

KOVÁCS Tlona: Biography file of 20th-century Hungarian personalities living abroad (Index 
Biogiaphicus nungaricus). — Index biographicus Hungarinis, the computerised file of Hungarian per
sonalities living abroad covers Hungarians having left Hungary for the Western counteries, or bom in 
the neighbouring countries after 1880. The file includes the major data of identification relating to the 
personalities: their name and its variations, birth, death, s.udies, when did he/she leave the country and 
wher^, i hieh countricr did hc/she Ire , p ^essi^n, occupation. The database contains information on 
the sources of data too. The system operates both as an information and a publishing system.
(pp. 473-479)

OTTOVAY László: The tasks of referral services. — As an extension to the range of library services, 
referral services lead the reader, who is in need of data, information or materials, to the adequate 
professional, a scientific institute, the library holding the document in question, or the source of bibliog
raphic information. The tools of referral are the following: lists, records, catalogues, publications, com
puterised information products. The institutions of referral are the following: on the local level — all 
libraries in possession of the major publications used for referral purposes; in the special fields — spe
cial libraries with national collection responsibility, coordination centres; on the regional level — the five 
central regional libraries; on the national level — the National Széchényi Library which is able to under
take national coordination owing to its collections, special records and services, computer-based infor
mation services. To raise referral services to their proper rank, to build out their national system, tasks 
are waiting to be solved in the following fields: organization, methodology, education, development of 
tools and publishing, (pp. 480-487)

SONNEVEND Péter: Referral services and information on location. — By referral the author means 
an information and/or documentation service which, in addition to the bibliographic identification of 
the materials requested, provides information also on their location. This task is fulfilled by union



399

catalogues and union finding lists. In an analysis of the National Széchényi Library's central services in 
the early 1980‘s it was found that the performance of union catalogues should be improved by com
puterisation. According to the plans at first the union catalogue of foreign journals, then that of books 
was to be computerised. Because of the too complex system programme, the lack of adequate manage
ment, the ceasing of central support, plans could not entirely come true. The publication of the 
retrospective periodicals catalogue is too slow, the union catalogue of current periodicals is grappling 
with a backlog of some years. Reporting libraries cannot supply data in a machine-readable form. As a 
counterpoint, the author describes the capabilities of the periodicals database of a developed country, 
the services of databases based on union catalogues. The author recommends that the National Peri
odicals Database be renewed as regards systems organization, the registration of the holding libraries of 
so far unrecorded types of materials be solved, a unified network be aimed at, and financial problems be 
solved by financial aid to initial operations, (pp. 488-492)

SZABÓ Sándor: State of the art of special bibliography. — The recommendations of the 1st National 
Conference on Bibliography (1961, Gödöllő) have not been adequately taken into consideration by the 
profession. Consequently, besides major accomplishments, special bibliography in Hungary has got the 
same faults as before, namely: there are some uncovered subjects, e.g. mathematics, chemistry; at the 
same time there are parallelisms, e.g. in the case of home trade and economics. Controversial issues in
clude the lack of bibliographic workshops and the unequal standard of bibliographic activities. The cur
rent bibliographies are prepared during a too long period, retrospective bibliographies, on the other 
hand, are overdimensioned. To succeed in realizing the principle of single processing-multiple use, a 
close cooperation is necessary between the Hungarian National Bibliography and the special bibliog
raphic ventures. Urgent tasks include the development of a national database of periodicals articles and 
the compilation of secondary bibliographies, (pp. 493-502)

BORSOSNÉ ZÉTÉNY Angéla: On the bibliographies of social sciences. — The lecture approaches its 
subject matter from the point of praxis, and analyses it with the eye of a practising bibliographer and in
formation specialist. Its aim is to provoke a discussion on the present circumstances, on the difficulties 
hindering the development of the national system of bibliographies, on the ways of establishing therein 
a complex system of social science bibliographies, on the preconditions of the operation of a cost-effi
cient, well-organized and transparent bibliographic system. The second part of the lecture reviews bibli
ography and information in the past 20 years, their accomplishments and failures in the field of social 
sciences, (pp. 503-515)

LÁNG József: The findings and some problems of research into the bibliographies of literary scholar
ship. — Bibliographic processing and publication in the field of literary scholarship were till the middle 
of this century decisively of current nature. The first retrospective bibliographic venture was a hidden 
bibliography in Jenő Pintér’s history of Hungarian literature published in the period 1930 to 1941. The 
plans of the retrospective bibliography were bom already in 1957, still, the first volume of the series (on 
the history of Hungarian literature from the start to 1772) was published in 1972 only. The volume on 
the period 1772—1848 was published in 1975. Another two volumes were published in 1982 and 1989 
with bibliographic data on the work of authors of the period 1905—1945. The period between 1849— 
1905 is now being processed. The annual bibliographies of articles on literary history were compiled on 
ongoing basis. They were published till 1976 in the journal „Irodalomtörténeti Közlemények”, in the 
period between 1976 and 1983 — as individual volumes by the National Széchényi Library. Unfortunate
ly, since then the National Széchényi Library has ceased their publication for financial considerations. 
From among the bibliographies already prepared the following are worth mentioning: that of populist 
authors, of writings on Hungarian literature published in the neighbouring countries, and some out
standing author bibliographies (Ady, Géza Csáth, Kazinczy, Krúdy, Móricz). The author is of the 
opinion that the bibliography of literary scholarship is oriented too much towards special literature and 
neglects textological research. To avoid this, the mapping of Hungarian journals publishing literary texts 
too has started. The search for anthologies and collections on literary scholarship has been begun with a 
similar aim. The author blames the special bibliographies for covering a too narrow range of sources. 
Research is uncoordinated, methods are heterogeneous, the time taken by editing and printing is too 
long. (pp. 516-522)

VAJDA Erik: State of the art of special bibliography on applied sciences and science. — The author 
discusses in detail the present and desirable development trends of special bibliography on technology,
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agriculture, medicine, etc. The special bibliographies in the field of applied sciences and science in Hun
gary are of varied standard. As a whole, they cannot be qualified as poor, but in significant fields they do 
not make up a unified system. Cooperation and the application of modem technology, the creation and 
multifold use of databases are urgent requirements, the prerequisites of which are compatibility, the 
creation and application of standards. On the other hand, the situation of the financing of special bibli
ographic activities is increasingly disquieting, (pp. 523-534)

KOROMPAI Gábomé: The fate of local bibliography in Hungary. — Local bibliography is termed by 
the author as scientific activities connected by a geographical principle. The listing of historical works 
relating to specified localities started in the second half of the last century (by Iván Nagy, Arnold 
Ipolyi). The first volume of József Szinnyei’s bibliography of periodicals articles on history and its 
auxiliary sciences was published in 1874. Local work in institutions and the processing of local collec
tions started with the organization of the Budapest Collection of the Metropolitan Library. Local re
search of sociographical, sociological motives began to grow in the first half of this century. After 1945 
the research of this type stagnated for a long time. It was the 1st National Conference on Bibliography 
(1961, Gödöllő) and the 1964 decree (making it obligatory for county libraries to collect and process 
materials relating to their locality) that gave a new impetus to the case of bibliography. In the 1970’s 
regular seminars dealt with local bibliography. Looking back from our days some criticism is justified: a 
lot of useless publications were compiled, tasks were dissipated, genres were merged, there were many 
fashionable subjects and at the same time many gaps. Retrospective ventures are lacking, a precise 
secondary bibliography would be needed of Hungarian and Hungary-related local bibliographies. The 
author supports the idea of establishing a national bibliographic institute, noting that she considers the 
Library of the Central Statistical Office apt for this role. (pp. 535-549)

CSÖMÖR Tibor: The workshop of the bibliography of Budapests local history. — The Budapest Col
lection, established in 1913, has become to our days a workshop of national importance in the field of 
local bibliography. Some of its major series: Bibliographic works at the Budapest Collection of the 
Metropolitan Public Library, Bibliography of the history of Budapest (about the town's history till 
1950), Budapest pamphlets (about timely issues of town policy), and the catalogue of pictures entitled 
The history of Budapest in pictures (with data on pictures published in printed sources till 1980). In the 
same workshop are compiled the annual current volumes of the Bibliography of the history of Budapest 
(from 1980). The author discusses the subject and structure of the bibliographies, issues of methodol
ogy, contents, scope etc., the findings of a user survey and the desirable trends of future bibliographic 
activities, (pp. 550-563)

INHALTSANGABEN

2. Nationale Konferenz über Bibliographie 
(Debrecen, 21—23. August 1990)

Vorwort (S. 405)

Empfehlungen (S. 406-408)

LISZTES László: Bibliographische Tätigkeiten in Ungarn in den letzten 30 Jahren. — Die erste 
Konferenz über Bibliographie war im Jahre 1961 veranstaltet, und seitdem hat sie zur Vergleichsbasis 
gedient. Bibliographische Tätigkeiten in den letzten 30 Jahren sind von Gefügigkeit, mässigem 
beruflichem Niveau und meistens individuellen Bemühungen charakterisiert worden. Es kann aber als 
ein Ergebnis erwähnt werden, dass sich das System der Nationalbibliographie entwickelt und 
konsolidiert hat, und neben der Nationalbibliothek einige wohlfunktionierende bibliographische 
Werkstätte entstanden sind. Wenn man die Verbindungen zwischen Bibliographie und Wissenschaft 
analysiert, kann man feststellen, dass die bibliographischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten auf 
einem Gebiet eng Zusammenhängen. Da die Organisationen, die der technisch-ökonomischen
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Entwicklung dienen, rascher fortschreiten, ist die Information und Bibliographie auf diesen Gebieten 
mehr entwickelt, als in den humanistischen und weniger kultivierten Gebieten der Sozialwissenschaften. 
Was die Ausbildung von Bibliothekaren betrifft, erschwert das Fehlen von Lehrbücher zu 
methodologischen Fragen und von authentischen Lehrern die Ausbildung der neuen Generation. Um 
die Unorganisiertheit auf dem Gebiet der Bibliographie aufzuheben, schlägt der Verfasser vor, die 
gemeinsamen Bestrebungen zu koordinieren, eine reale Partnerschaft auszubilden. Die Aufgaben der 
weiteren Entwicklung sind die folgenden: effektive institutioneile Beziehungen, gewinnbringende 
Dienstleistungen. (S. 409-420.)

BERKE Barnabásné: Das System der laufenden Ungarischen Nationalbibliographie. Stand und 
Aufgaben. — Das System der Ungarischen Nationalbibliographie hat sich in den 1970-er Jahren 
konsolidiert. Zur Verwicklung der einheitlichen bibliographischen Reihen haben die folgenden Faktoren 
beigetragen: Standardisierung im Ausland und in Ungarn, die 1977 Pariser Empfehlungen, die 3. 
Konferenz zum Bibliothekswesen. Als Ergebnis der Entwicklungen war 1978 die Datenbank der 
Nationalbibliographie/Bücher inbetriebgenommen. Im Rahmen der zentralen Dienstleistungen aus 
dieser Datenbank hat sich bisher bloss die zentrale Herstellung von Katalogkarten für öffentliche 
B ib lio th ek en  verw irk lich t. Seit 1978 e rsch e in t m onatlich  die U ngarische  
Nationalbibliographie/Zeitschrifteninhaltsbibliographie. Sie verzeichnet seit 1981 nur die Sozial- und 
Naturwissenschaften, die Erschliessung anderer Gebiete ist dann die Aufgabe der nationalen 
Spezialbibliotheken geworden. Im Jahre 1977 erschienen die Ungarische Veröffentlichungen im Ausland 
und die Hungarica Literaturrundschau. In den 80-er Jahren ist es, wegen finanziellen Abkürzungen, mit 
solchen Arbeiten und Investitionen begonnen worden, die weniger Geld benötigen (Standardisierung, 
w e ite re  E ntw icklung des P rogram m system s d er U N b /B ü ch er, E ra rb e itu n g  des 
Hungarica-Dokum entationsprogram m s). Wegen finanziellen Schwierigkeiten bleiben einige 
Publikationstypen unverzeichnet, die Bibliographien der Bibliographien unvollendet, und erscheinen die 
Register und Jahreskumulationen mit einer Verspätung. Mit der Hilfe des grossrechnersystems 
DOBIS/LIBIS, das mit der Unterstützung des Entwicklungsprogramms der Informationsinfrastruktur 
(IIF) realisiert wird, können die bibliographischen Dienstleistungen am Beginn der 90-er Jahre 
reformiert werden. Als erster Schritt, werden die Eintragungen der Datenbank UNb/Bücher auf 
Magnetband und Floppy Disk zugänglich. (S. 421-445)

NAGY Zsoltné: Die laufende nationale Zeitschriftenbibliographie und ihre Datenbank. — Die
jährliche Bibliographie der Zeitschriften war das erste Mal im Jahre 1976 veröffentlicht als ein 
selbständiges Heft der Ungarischen Nationalbibliographie. Diese Bibliographie enthält neben 
traditionell für Periodika gehaltenen Veröffentlichungen auch Jahrbücher und Programme, die bis 
dahin als Bücher verzeichnet worden sind. Seit 1985 hat die Nummer der Zeitschriften sprunghaft 
gewachsen, und der Sammelgebiet sollte überprüft werden. Seit 1988 ist die EDV unentbehrlich 
geworden. Als erste sind zwei Datenbanken aufgebaut worden: die ISSN-Datenbank und die Datenbank 
Zeitschriften-Verzeichniss. Nach frühen Erfahrungen waren sie 1989 vereinigt mit dem Namen 
Datenbank Zeitschriftenbibliographie. Die Datenbank enthält die bibliographischen, Anordnungs- und 
Registraturangaben der in Ungarn erscheinenden Zeitschriften. Die Dienstleistungen: Suche nach 
m ehreren  A spekten , H erstellung  von E intragungen mit abgekürzten oder vollständigen 
bibliographischen Beschreibungen, und von Veröffentlichungen. (S. 446-452)

FERENCZY Endréné: Die allgemeine retrospektive Nationalbibliographie. Ergebnisse, Aufgaben, 
Methoden. — Die Nationale Konferenz über Bibliographie 1961 hat die Aufgaben der letzten 30 Jahre 
auf dem Gebiet der allgemeinen retrospektiven Nationalbibliographie bestimmt. Was die verzeichnete 
Literatur betrifft, sind die zwei meistdiskutierten Fragen: die Interpretation der Patriotica-Begriffes und 
die Alternative Vollständigkeit-Auswahl. Es gibt Lücken in der Erfassung der Materialien auf ungarisch, 
aber es ist noch mehr augenfällig, dass die Erschliessung der Arbeiten von ungarischen Verfassern und 
der sich auf Ungarn beziehenden Werke auch in den langfristigen Plänen nicht erwähnt wird. Die 
Verfasserin stimmt der Vollständigkeit bei, und begründet ihre Stellungnahme mit Argumenten. Sie ist 
der Meinung, dass die Struktur der retrospektiven Bibliographie und die bibliographische Beschreibung 
dem  Z e ita l te r  und dem D okum en ten typ  en tsp rech en  so llen . R ech n e rg es tü tz te  
Informationsdienstleistungen bedeuten einen neuen Weg nur für die Bibliographien der Gegenwart und 
der Zukunft, sie dürfen die traditionelle Abschliessung des umfassenden Systems der retrospektiven 
Nationalbibliographie nicht verhindern. (S. 453-464)
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VICZIÁN János: Das Leben und Werke von ungarischen Schriftstellern. Vergangenheit, Gegenwart, 
Zukunft, und Empfehlungen zur landeskundlichen Datensammlung. — Das Werk von Pál Gulyás Das 
Leben und Werke von ungarischen Schriftstellern ist eine Ergänzung und Fortsetzung des 14-bändigen 
Lexikons von József Szinnyei, das zwischen 1891 und 1914 mit dem gleichen Titel veröffentlicht war. 
Gulyás hat zwischen 1916 und 1956 die Daten von etwa 80.000 Personen aus ungefähr 2000 Quellen 
gesammelt. Ein Teil seines Werkes (A—D) ist 1939—1944 veröffentlicht worden, der Rest blieb im 
Manuskript. Die Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften hat 1981 beschlossen, dieses 
riesiges Material herauszugeben, der Redakteur ist der Verfasser dieses Artikels. Der Teil E —I enthält 
abgeschlossene B iographien , J —Lám ergänzendes M ateria l, Q uellenangaben , L ám —Zs 
zusammengestellte Biographien. Die Bände werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte der 90-er Jahre 
erscheinen. Sie werden in den Buchhandlungen nicht verkauft, aber werden von dem Petőfi Museum 
der Literatur erhältlich. Der Verfasser hält es für wichtig, dass es auch laufende biographische 
Datensammlungen zusammengestellt werden sollen. Ein Beispiel dafür ist das Unternehmen des Babits 
Verlags, der die neue Reihe des Révai Lexikons vorbereitend einen ungarischen beruflichen Wer ist wer 
herausgeben wird. Der Verfasser legt einen grossen Wert der Erfassung der wichtigsten Tages- und 
Wochenblätter des Landes und der landeskundlichen Arbeit bei. Er empfiehlt die Zusammenstellung 
einer landeskundlichen Datensammlung über Personen und macht methodologische Vorschläge.
(S. 465-472)

KOVÁCS Ilona: Biographien von ungarischen Personen des 20. Jahrhunderts, die im Ausland leben 
(Index Biographicus Hungaricus). — Index Biographicus Hungaricus, die rechnergestützte 
Datensammlung von ausländisch-ungarischen Personen ersteckt sich auf Ungarn, die in die westlichen 
Länder ausgewandert haben und die nach 1880 in den benachbarten Ländern geboren sind. Die 
Datensammlung enthält die wichtigsten Identifikationsangaben der verzeichneten Personen: Name und 
seine Variationen, Geburt, Tod, Studien, wann und wohin hat er/sie Ungarn verlassen, in welchen 
Ländern hat er/sie gewohnt, Beruf. Die Datenbank enthält auch Informationen zu den Quellen. Sie 
kann sowohl zu Informationszweckle, als auch zur Herstellung von Veröffentlichungen benutzt werden. 
(S. 473-479)

OTTOVAY László: Die Aufgaben der Referral-Information. — Die Referral-Information, die den Kreis 
der bibliothekarischen Dienstleistungen erweitert, leitet den Leser, der eine Angabe, Information oder 
Material sucht, zum entsprechenden Fachmann, zum wissenschaftlichen Institut, zur besitzenden 
Bibliothek, zur bibliographischen Informationsquelle. Die Mittel der Referral-Information sind die 
folgenden: Verzeichnisse, Inventare, Kataloge, Publikationen, EDV-Produkte. Ihre Institutionen sind 
wie folgt: auf der lokalen Ebene — alle Bibliotheken, die die dazu benötigten wichtigsten Materialien 
b esitzen ; in den S achgeb ie ten  — die S pez ia lb ib lio th ek en  m it n a tio n a len  A ufgaben , 
Koordinationszentren; auf der regionalen Ebene — die 5 regionalen Zentralbibliotheken; auf der 
nationalen Ebene — die Nationalbibliothek Széchényi, deren Sammlungen, spezielle Kataloge und 
Dienstleistungen, EDV-Möglichkeiten zur nationalen Koordinierung geeignet sind. Um den 
Referral-Dienstleistungen zum Rang kommen zu lassen, ihr nationales System auszubauen, sind 
Aufgaben in den folgenden Gebieten zu lösen: Organisation, Methoden, Ausbildung, Entwicklung von 
Mitteln, Zusammenstellung von Veröffentlichungen. (S. 480-487)

SO N N EV EN D  P éte r: R eferral-Inform ation  und Inform ation  über S tandort. — U n te r  
Referral-Information versteht der Autor eine Informations- und/oder Dokumentationsdienstleistung, 
die neben der bibliographischen Identifikation der gesuchten Dokumente auch über ihren Standort 
Auskunft gibt. Diese Rolle erfüllen die Zentralkataloge, Gesamtverzeichnisse. Eine Analyse der 
zentralen Diestleistungen der Nationalbibliothek Széchényi am Beginn der 80-er Jahre hat festgestellt, 
dass die Leistungsfähigkeit der Zentralkataloge mit der Hilfe der Rechentechnik soll verbessert werden. 
Im Plan war es vorgesehen, EDV das erste Mal im Zentralkatalog von ausländischen Zeitschriften, 
danach in dem von Bücher anzuwenden. Diese Vorstellungen konnten wegen des übertriebenen 
Systemprogramms, des Fehlens des adequaten Management und der Einstellung der zentralen 
finanziellen Unterstützung nicht restlos verwirklicht werden. Der retrospektive Zentralkatalog erscheint 
zu langsam, der Katalog der laufenden Zeitschriften kämpft mit einer Versäumung von mehreren 
Jahren. Die berichtenden Bibliotheken können die Angaben nicht in maschinenlesbarer Form zur 
Verfügung stellen. Als Kontrapunkt, zeigt der Autor, wozu die Periodika-Datenbank eines entwickelten 
Landes fähig ist, was die auf Zentralkatalogen aufgebauten Datenbanken anbieten. Der Autor 
empfiehlt, die Nationale Periodika-Datenbank aus der Sicht der Systemorganisation zu erneuern, die
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Erschliessung der Standorte der bisher nicht erfassten Dokumententype an der nationalen Ebene zu 
lösen, ein einheitliches Netz auszubauen, und finanzielle Unterstützung in der Anfangsphase zu 
gewähren. (S. 488-492)

SZABÓ Sándor: Die Lage der Fachbibliographie. — Von den Empfehlungen der 1. Nationalen 
Konferenz über Bibliographie (1961, Gödöllő) haben die Bibliothekaren keinen entsprechenden 
Gebrauch gemacht. Neben wichtigen Ergebnissen hat heute die fachbibliographische Tätigkeit dieselben 
Fehler wie früher, nämlich: es gibt unabgedeckte Fachgebiete, z.B. Mathematik, Chemie, und, zur 
gleichen Zeit, gibt es parallele Erfassung in vielen Fachgebieten, z.B. Binnenhandel, Ökonomie. Die 
Sorgen sind die folgenden: es fehlen die bibliographischen Werkstätte, das Niveau der bibliographischen 
Arbeiten ist nicht gleich. Laufende Bibliographien werden mit einer zu langen Durchlaufszeit 
zusammengestellt, retrospektive Bibilographien aber sind übertrieben gross. Um das Prinzip der 
einmaligen Erfassung—mehrmaligen Benutzung realisieren zu können, ist eine enge Zusammenarbeit 
unter der Ungarischen Nationalbibliographie und den fachbibliographischen Unternehmen nötig. 
Dringende Aufgaben sind: der Aufbau einer Datenbank der Nationalbibliographie/Zeitschriftenartikel 
und die Herstellung von Bibliographien der Bibliographien. (S. 493-502)

BORSOSNÉ ZÉTÉNY Angéla: Ober die Bibliographien der Sozialwissenschaften. — Der Vortrag 
analysiert das Thema von der Seite des Praxis, aus dem Gesichtspunkt eines praktisierenden 
Bibliographs und Informationsfachmanns. Sein Ziel ist es, eine Debatte zu provozieren über die heutige 
Lage, über die Schwierigkeiten, die bei der Entwicklung des nationalen Systems der bibliographischen 
Tätigkeit hinderlich sind, über die Möglichkeiten des Aufbaus darin eines umfassenden Systems der 
Bibliographie der Sozialwissenschaften, und über die Voraussetzungen für ein wirtschaftliches, 
wohlorganisiertes und übersichtliches bibliographisches System. Der zweite Teil des Vortrags bietet 
einen Überblick über die Arbeiten auf den Gebieten Bibliographie und Auskunft in den letzten 20 
Jahren, über ihre Ergebnisse und Misserfolge in den Sozialwissenschaften. (S. 503-515)

LÁNG József: E rgebnisse und einige Problem e der Forschungen zu B ibliographie der 
Literaturwissenschaft. — Die bibliographische Erfassung und Publikation auf dem Gebiet der 
Literaturgeschichte war bis Mitte dieses Jahrhunderts entscheidend vom laufenden Charakter. Das erste 
bibliographische Unternehmen war eine versteckte Bibliographie in der ungarischen Literaturgeschichte 
von Jenő Pintér, die zwischen 1930—1941 erschien. Der Plan der retrospektiven Bibliographie ist schon 
1957 geboren, aber der erste Band der geplanten retrospektiven Reihe (über die Geschichte der 
ungarischen Literatur vom Beginn bis 1772) konnte nur 1972 erscheinen. Der Band über die Periode 
1772—1848 erschien 1975. Zwei weitere Bände erschienen 1982 und 1989 mit bibliographischen Angaben 
über die Tätigkeit der Schriftsteller in der Periode 1905—1945. Die Erfassung der Periode 1849—1905 ist 
jetzt in Arbeit. Die jährlichen Zeitschrifteninhaltsbibliographien zu Literaturgeschichte sind laufend 
hergestellt worden. Sie erschienen bis 1976 in der Zeitschrift Irodalomtörténeti Közlemények, zwischen 
1976 und 1983 in individuellen bibliographischen Bänden in der Nationalbibliothek Széchényi. Seitdem 
hat die Nationalbibliothek leider ihre Veröffentlichung aus finanziellen Gründen eingestellt. Aus den 
schon fertigen Bibliographien sollen die folgenden erwähnt werden: die Bibliographie der volkhaften 
Schriftsteller, die der in den benachbarten Ländern veröffentlichten Schriften über ungarische Literatur, 
und einige hervorragende Personalbibliographien (Ady, Géza Csáth, Kazinczy, Krúdy, Móricz). In der 
Verfassers Meinung ist die Bibliographie der Literaturwissenschaft zu viel auf die Fachliteratur 
gerichtet und vernachlässigt textologische Forschungen. Um dies zu vermeiden, hat man schon 
begonnen, die ungarischen Zeitschriften, die auch literarische Texte veröffentlichen, zu erfassen. Mit 
demselben Zweck hat man die Suche nach Anthologien und Sammlungen der Literaturwissenschaft 
begonnen. Der Verfasser beschuldigt die Fachbibliographien mit Erschliessung eines zu engen Kreises 
der Quellen. Forschungen sind nicht koordiniert, Methoden sind heterogen, Redaktion und Druck 
dauern zu lange. (S. 516-522)

VAJDA Erik: Der Stand der Fachbibliographie der angewandten und Naturwissenschaften. — Der
Verfasser beschreibt die Gegenwart und erwünschte Entwicklungstendenzen der Fachbibliographien der 
Technik, L andw irtschaft, M edizin, usw. Die F achb ib liographien  der angew andten und 
Naturwissenschaften sind in Ungarn von heterogenem Niveau. Im ganzen sind sie nicht schlechter 
Qualität, aber in wichtigen Gebieten schaffen sie kein einheitliches System. Zusammenarbeit und die 
Anwendung moderner Technologien, der Aufbau und mehrseitige Benutzung von Datenbanken sind 
dringende Anforderungen, und ihre Voraussetzungen sind: Kompatibilität, die Erarbeitung und
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Anwendung von Normen. Andererseits, ist die finanzielle Lage der nationalen fachbibliographischen 
Tätigkeit immer mehr bedenklich. (S. 523-534)

KOROMPAI Gáborné: Der Schicksal der lokalen bibliographie in Ungarn. — U nter lokaler 
Bibliographie versteht die Verfasserin wissenschaftliche Tätigkeiten, die durch das regionale Prinzip 
verbunden sind. Die Erfassung von Arbeiten über Geschichte, die sich auf ein geographisches Gebiet 
beziehen, begann in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts (Iván Nagy, Arnold Ipolyi). Der 
erste Band der Zeitschrifteninhaltsbibliographie von József Szinnyei über Geschichte und ihre 
Hilfswissenschaften war 1874 veröffentlicht. Der erste Schritt in der lokalgeschichtlichen Arbeit in 
Institutionen und in der Erfassung von ortskundlichen Beständen war die Organisation der 
Budapest-Sammlung in der H auptstädtischen Bibliothek. Soziographische und soziologische 
ortskundliche Forschungen haben sich schwunghaft entwickelt in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. 
Nach 1945 hat die Forschung dieses Typs lange stagniert. Es waren die 1. Nationale Konferenz über 
B ibliographie (1961, G ödö llő ) und die 1964 V erordnung (die es ob ligatorisch  für die 
Bezirksbibliotheken vorgeschrieben hat, ortskundliche Materialien zu sammeln und erschliessen), die 
einen neuen Anstoss der Sache der Bibliographie gegeben haben. In den 70-er Jahren beschäftigten sich 
regelmässig Seminare mit lokaler Bibliographie. Wenn wir jetzt zurückblicken, sind kritische 
Bemerkungen begründet: es waren mehrere selbstzweckte Veröffentlichungen zusammengestellt, die 
Gattungen haben sich verschmelzt, es gab viele modische Themen und zur gleichen Zeit viele Lücken. 
Es fehlen retrospektive Arbeiten und eine präzise Bibliographie der Bibliographien, um die ungarische 
und auf Ungarn bezogene lokale Bibliographien zu verzeichnen. Die Verfasserin unterstützt den Plan 
der Errichtung eines bibliographischen Instituts, und bemerkt, dass die Bibliothek des Zentralen 
Statistischen Amtes dazu geeignet sei. (S. 535-549)

CSÖMÖR Tibor: Die bibliographische Werkstatt der Ortsgeschichte von Budapest. — D ie
Budapest-Sammlung, die 1913 begründet war, ist zu diesen Tagen auf dem Gebiet der lokalen 
Bibliographie zu einer Werkstatt von nationaler Bedeutung geworden. Einige von ihren wichtigsten 
Reihen: Bibliographische Arbeiten in der Budapest-Sammlung der Hauptstädtischen Öffentlichen 
Bibliothek, Bibliographie der Geschichte von Budapest (über die Stadtgeschichte bis 1950), Budapester 
Hefte (über aktuelle stadtpolitische Fragen), und der Bildkatalog Budapester Geschichte in Bildern 
(mit Angaben von Bildern, veröffentlichten in gedruckten Quellen bis 1980). In derselben Werkstatt 
werden die jährlichen laufenden Bände der Bibliographie der Geschichte von Budapest (seit 1980) 
zusammengestellt. Der Verfasser beschreibt den Inhalt und die Ordnung der Bibliographien, die 
auftauchenden Fragen zu M ethoden, Inhalt, Sam m elgebiet usw., die E rfahrungen  einer 
Benutzeruntersuchung, die erwünschten Tendenzen der bibliographischen Tätigkeit in der Zukunft.
(S. 550-563)
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A H. Országos Bibliográfiai Értekezletről

Az Értekezlet megrendezésének gondolata 1987 októberében merült fel a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai, valamint Könyv- és Könyvtártörténe
ti Bizottságának egy közös rendezvényén. A szakmai közvélemény egyetértéssel fo
gadta a tervet, a Művelődési Minisztérium könyvtári osztálya pedig egyrészt ígért 
némi anyagi támogatást, másrészt előkészítő bizottságot kért fel. Ennek elnöke volt 
Kulcsár Péter, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti és Bibliográfiai 
Munkabizottságának elnöke, tagjai Balázsné Veredy Katalin, az Országgyűlési 
Könyvtár főigazgatója, Ferenczy Endrénél az OSzK igazgatója, Gomba Szabolcsúé, a 
debreceni KLTE Központi Könyvtárának főigazgatója, Győri Erzsébet, a KMK igaz
gatóhelyettese, Kertész Gyula, az OSzK Retrospektív Bibliográfiai Osztályának veze
tője, Lisztes László, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai bizottságának 
elnöke, titkára Hajdú Lívia, az OSzK munkatársa. Az első ülésre 1988. június 18-án 
került sor, a hatodikra 1990. május 30-án. Időközben kialakult a program, összeállt 
az előadók gárdája, létrejöttek a technikai feltételek, megoldódtak az anyagi problé
mák, és jelentkeztek a résztvevők, mintegy kétszázan.

Az Értekezlet alapfeladata az idestova 30 éve, 1961-ben Gödöllőn rendezett 
első összejövetel óta megtett út felmérése volt, az akkor kitűzött program végrehaj
tásának vizsgálata, a változások, az újonnan felmerült problémák és lehetőségek 
számbavétele. Megrendezésére alkalmasint az utolsó pillanatban került sor ahhoz, 
hogy az azóta színre lépett vagy most készülődő bibliográfus generációk tagjai még 
találkozzanak a régiekkel, akik leköszönőben vannak. Közülük nem egy már távo
zott is a pályáról. Ez egyben az egyik, a szubjektív megközelítésű válasz arra az elő
zetesen több oldalról felvetett kérdésre, hogy lehet-e valóban szükséges egy olyan 
rendezvény, amelyre 30 évenként kerül sor. A másik választ, amely az objektivitás ol
daláról tekint a dologra, a következő lapokon olvasható anyag tartalmazza.

A jelentkezők előzetesen megkapták az előadások szövegét, részint, hogy 
módjuk legyen a megfontolásra, részint, hogy több idő jusson a vitára. A most köz
zétett szövegek túlnyomó többségükben lényeges módosítást nem tartalmaznak. A 
vita magnószalagra került, s néhány kéziratos példányban egyszer majd olvasható 
lesz.* Újabb, utólagos hozzászólásoloiak a Könyvtári Figyelő folyamatosan teret ad.

Amit tanulságként ott helyben és frissiben le lehetett vonni, azt az utolsó ülé
sen megfogalmazott ajánlások foglalják össze. Sorsukat az Értekezlet rábízta a szak
mára, felkérvén a MKE bibliográfiai szekcióját, hogy kísérje figyelemmel az ajánlá
sok megvalósulását, és ne feledje, hogy egyszer a III. Értekezlet is időszerűvé válik.

* A  vita és a szekcióüléseken elhangzottak floppyn és kéziratban is hozzáférhetők a 
Könyvtártudományi Szakkönyvtárban. (A szerk.)
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A II . Országos Bibliográfiai Értekezlet ajánlásai
Debrecen — 1990. augusztus 21—23.

Magyarországon a bibliográfusok első szakmai tanácskozásának megrendezé
sére 1961-ben került sor. A tanácskozás résztvevői akkor munkabizottságok kereté
ben fogalmazták meg a bibliográfiának a társadalom és tudomány fejlődésében be
töltött helyét és szerepét, körvonalazták módszertani és szervezeti kérdéseit, és 
konkrétan meghatározták a jövő elvégzendő könyvészeti munkálatait.

Három évtized elteltével a II. Országos Bibliográfiai Értekezlet célul tűzte ki
■ az 1961-ben javasolt ajánlások megvalósulásának értékelését,
■ a szakirodalmi tájékoztatás újonnan jelentkező, korszerű követelményeinek

megfogalmazását,
■ az információszolgáltatás elvégzendő, konkrét feladatainak megjelölését a

következő évekre.
Az értekezlet résztvevői plenáris és szekcióüléseken vitatták meg a magyar 

általános nemzeti, szak- és helyismereti bibliográfia időszerű kérdéseit. Az elmúlt 
évtizedek eredményeit jelentősnek értékelték és azokra építve, a jelen és a jövő kö
vetelményeinek elemzése alapján az információszolgáltatás legfontosabb teendőit az 
alábbi ajánlásokban foglalják össze.

1. A tudományos, gazdasági és politikai élet fejlődésének alapvető előfeltéte
le a szakirodalmi tájékoztatás korszerűsítése, színvonalának emelése és tartalmi kö
rének kiterjesztése. A nemzeti irodalomra vonatkozó információszolgáltatás fejlesz
tése érdekében az illetékes kormányzati és önkormányzati szervek gondoskodjanak a 
feladatokkal felruházott intézmények pénzügyi fedezetének biztosításáról, valamint 
az újonnan indított, illetve új technológiára áttérő vállalkozások indulásához a külön 
anyagi, beruházási támogatásról. A nemzeti önismeret formálásának egyik hatékony 
eszközeként szükséges, hogy az egyes önkormányzati szervekhez tartozó könyvtárak 
helyismereti kutató-bibliográfiai munkája megfelelő feltételek mellett, zavartalanul 
folytatódjék.

2. Az információszolgáltatás korszerűsítéséhez meg kell teremteni a gyors és 
hatékony ellátás technikai feltételeit is. A létező és létrehozandó bibliográfiai adat
bázisok kellő hasznosításához az adatátviteli hálózat jelentős fejlesztést igényel.

3. A gazdaságos munkaszervezés érdekében az országos bibliográfiai adatbá
zisok (nemzeti bibliográfia, központi katalógusok stb.) hosszú távú fejlesztését úgy 
kell meghatározni, hogy azok a kialakuló hálózati üzemmódban országosan elősegít
sék a helyi katalogizálási tevékenység radikális csökkentését.

4. A működő és újonnan létesülő információs rendszerek gazdaságossága 
érdekében meg kell szervezni a szolgáltató intézményekben az információszolgálta
tással kapcsolatos marketing tevékenységet.

5. A kurrens nemzeti bibliográfiai rendszer fejlesztése érdekében
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a. ) gondoskodni kell a bibliográfiai regisztrálás alapját képező, minden do
kumentumtípusra kiterjedő kötelespéldány-szolgáltatás hiánytalanságá- 
ról, a jogi és közigazgatási szabályozás korszerűsítésével;

b. ) ki kell szélesíteni az időszaki kiadványok repertóriuma és más cikkbib
liográfiai munkálatok közötti együttműködést, tervbe véve a cikkbibli
ográfiák (kompatibilis) adatbázisokba történő rögzítését;

c. ) megoldandó az eddig bibliográfiai nyilvántartásban nem szereplő, de a
kutatás számára fontos dokumentumtípusok országos regisztrációja.

6. A konkrét feladatok közül az értekezlet kiemelt fontosságúnak minősíti
a. ) „A könyvtári hungarika-dokumentumok bibliográfiai regisztrálásának

keretterve” (1977—1978) alapján a teljes magyar retrospektív bibliog
ráfiai rendszer eddigi eredményeinek elemzését, hiányainak újbóli 
számbavételét, az elvégzendő feladatok rangsorolását;

b. ) a másodfokú magyar nemzeti bibliográfia korszerűsítését, a kurrens re
gisztrálás folytatását, az elmúlt 15 év retrospektív másodfokú bibliog
ráfiájának közreadását;

c. ) a retrospektív magyar sajtóbibliográfia hiányzó évköreinek feldolgozását
és közreadását, a megyei (illetve a fővárosi) sajtóbibliográfiák sorozatá
nak teljessé tételét és folyamatos karbantartását;

d. ) az 1945 után megjelent és a kurrens nemzeti bibliográfiában politikai
okokból nem szerepeltetett (tiltott, bizalmas, bevont, szamizdat stb.) ki
adványok retrospektív könyvészeti számbavételét;

e. ) a kutatási jelentések, akadémiai disszertációk folyamatos és visszatekin
tő bibliográfiai feltárását;

f. ) a magyar szépirodalom kurrens repertorizálását;
g. ) a helyismereti dokumentumok számítógépes feldolgozásának megte

remtését, illetve elterjesztését;
h. ) a helyismereti bibliográfiák másodfokú jegyzékének közreadását, vala

mint a helyismereti munka módszertani kézikönyvének összeállítását;
i. ) a kurrens magyar szakbibliográfiai hiányok felmérését a felhasználói

igények függvényében, a szakbibliográfiai tevékenység felelős műhe
lyeinek kijelölését, illetve megteremtését;

j. ) korszerű szak- és helyismereti bibliográfiai kalauzok készítését.
7. Szervezettebbé és összehangoltabbá kell tenni a bibliográfiai munkát. Ezért

a. ) célszerű lenne az Országos Széchényi Könyvtár keretében olyan orszá
gos bibliográfiai központ létrehozása, amely gondoskodik a bibliográfiai 
munka országos szervezéséről és fejlesztéséről;

b. ) szorosabb szakmai kapcsolatot kell kiépíteni a bibliográfiai és biobibli
ográfiai műhelyek tevékenysége között;

c. ) a helyismereti munkát végző könyvtárak kérjék fel együttműködésre a
munkában érdekelt társadalmi szervezeteket és a regionális kutatással 
foglalkozó intézményeket.

8. Ki kell építeni a forrástájékoztatás országos hálózatát. Ennek megszervezé
sére az értekezlet felkéri az Országos Széchényi Könyvtárat. Készüljenek korszerű 
útmutatók a forrástájékoztatás eszközeiről, megújított és folyamatosan karbantar
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tott közponi nyilvántartás a magyarországi könyvtárakról. A forrástájékoztatás orszá
gos hálózata keretében szorgalmazni kell a közgyűjtemények (könyvtárak, múzeu
mok, levéltárak) szervezettebb tájékoztatási együttműködését, közös tájékoztatási 
segédletek közzétételét.

9. A bibliográfiai munka színvonalának emelése és szakmai megbecsülése ér
dekében

a. ) a könyvtárosképző intézményekben fokozott figyelmet kell fordítani a
bibliográfiai ismeretek és a korszerű módszerek oktatására. Meg kell 
teremteni a posztgraduális bibliográfusképzés feltételeit és lehetőségét, 
és a bibliográfusi képesítést figyelembe kell venni a könyvtári szakképe
sítés jogi szabályozásában is;

b. ) javasolja az értekezlet a Magyar Tudományos Akadémia illetékes szer
veinek, hogy a bibliográfusi tevékenység is elnyerhesse a megfelelő tu
dományos elismerést (akadémiai tudományos fokozat).

10. Az információszolgáltatás hatékonyabb hasznosítása szükségessé teszi, 
hogy a bibliográfiai rendszerek potenciális felhasználói (kutatók, oktatók stb.) a fel
sőoktatás keretében megfelelő szakmai felkészítésben részesüljenek. A felhasználói 
képzésben kiemelt felelősség hárul a felsőoktatási intézmények könyvtáraira is, 
melyhez meg kell teremteni a szükséges feltételeket.

11. Az értekezlet felkéri a Magyar Könyvtárosok Egyesületét, hogy
a. ) folyamatosan kísérje figyelemmel a jelen ajánlásokban felvetett kérdé

sek megoldásának alakulását, a bibliográfiai munka területén jelentke
ző feladatokat, illetve azok megvalósulását;

b. ) alakítson munkacsoportot a Bibliográfiai Szekció keretében a helyisme
reti bibliográfiák elvi-módszertani kérdéseinek megvitatására és gondo
zására;

c. ) gondoskodjék bibliográfiai szakmai fórumok további szervezéséről.
Az értekezlet tájékoztatás és intézkedés céljából jelen ajánlásait az alábbiak

nak juttatja el:
a. ) a könyvtárügy ágazati felügyeletét ellátó kormányzati szerv vezetője

(művelődési és közoktatási miniszter)
b. ) az Országgyűlés Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport, Televízió és

Sajtóbizottság elnöke
c. ) a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti és Bibliográfiai Mun

kabizottságának elnöke
d. ) a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke
e. ) bibliográfiai tevékenységet végző országos tudományos és felsőoktatási

könyvtárak vezetői
f. ) a megyei könyvtárak igazgatói
g. ) a Központi Sajtószolgálat révén az illetékes sajtóorgánumok.
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Áttekintés a hazai bibliográfiai tevékenység harm inc
esztendejéről

Lisztes László

Ennek a ma kezdődő háromnapos tanácskozásnak a keretei adnak számunk
ra lehetőséget arra, hogy szukebb szakterületünk elmúlt három évtizedére visszapil
lantsunk. Olyan jelenben élünk azonban, amikor a jövő történelme, fennmaradá
sunk bizonyossága fontosabbnak tűnik, mint a megtörtént események krónikásán 
pontos regisztrálása. Célunk sem ez, a kiszabott idő sem teszi lehetővé. Mindössze 
azt kíséreljük meg, hogy felvillantsunk néhány általunk fontosnak tartott, jellemző 
tendenciát, szakmánk életét sorsszerűén meghatározó tényezőt. Egyúttal emléke
zünk azokra a kollégáinkra, akik tevékenységükkel jelentős mértékben befolyásolták 
a bibliográfia ügyének alakulását Magyarországon. Előadásunk ezért elsősorban 
nem módszeres tanulmány, hanem alapmotívumokra, problémákra figyel. Személyes 
véleményemet tükrözi, szabad asszociációkat követ. Ezzel talán sikerül is felkeltenie 
az értekezlet résztvevőinek érdeklődését annyira, hogy vitába szálljanak a megálla
pításaival, s a vita alapján bizonyos egyetértésre juthatunk a jövőnk szempontjából 
nagyon fontos kérdésekben.

Szerencsére a történeti áttekintés hiányosságai miatt kárpótolnak mindannyi
unkat a bibliográfia egyes szakterületeivel foglalkozó előadók. Előre megírt, és a je
lenlevőknek elküldött előadásaik tanulmányozása lehetőséget adott nekünk az ala
pos felkészülésre, saját nézeteink tisztázására, tapasztalataink summázására. Enged
jék meg, hogy az Önök nevében is köszönetét mondjak minden előadás szerzőjé
nek. Az Ő színvonalas közreműködésük nélkül sokkal kevesebb támpontunk lenne 
az eszmecserére, s még kevesebb reményünk arra, hogy az együtt töltött napok meg
hozzák az óhajtott sikert: legalább bizonyos alapkérdésekben elindulhatunk az 
együttgondolkodás, a jó megoldások keresése felé. Persze nincsenek e tekintetben 
sem illúzióink, mint ahogy nem valami délibábos elképzelés vezetett bennünket az 
előkészítés két esztendeje alatt sem.

Fejlődésünk fo tendenciái

A 60-as években a könyvtári munka átalakulása felgyorsult, különösen az ol
vasószolgálat és a tájékoztatás területén. Hol lassúbb, hol nagyobb ütemű moderni
zálódás ment végbe, a szaktudományos ismeretek és módszerek egyre jobban tért 
hódítottak valamennyi tájékoztatással foglalkozó intézményben, a közművelődési 
könyvtáraktól a szakkönyvtárakon át az országos információs központokig. Eközben 
az elmúlt három évtizedben egyfajta követési szisztéma érvényesülése figyelhető meg
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a tájékoztató munkában. Ennek eredményeként napjainkra mind több rokon vonás 
mutatkozik a műszaki-gazdasági élet, a természettudományi alapkutatások, illetve a 
társadalomtudományok igényeinek kielégítésére szerveződött tájékoztató intézmé
nyek szolgáltatási módszereiben. Legalábbis az alapvető törekvéseket illetően.

Tegyük mindjárt hozzá: bizonyos mérvű aszinkronitás természetes velejárója 
ennek a folyamatnak, a fejlődés dinamikájából eredően. Ebben sem valamiféle 
mesterségesen kiagyalt fontossági sorrend mutatkozik. A műszaki-gazdasági fejlő
dést szolgáló intézmények gyorsabb haladása — nagyon sommásan fogalmazva — a 
világszínvonalhoz való felzárkózás igényéből és a termelési követelményekből fa
kad. Míg a társadalomtudományok nem művelt területeit egyszerűen fehér foltnak, 
a szakirodalmi feltárás hiányzó eszközeit és termékeit tudományos igényként könyve
lik el, addig ezek hiánya a műszaki-gazdasági életben és az alapkutatásokban a gaz
dasági lemaradást, a világszínvonal esélyének kockázatát jelenti. Jó ha ezeket a dol
gokat magunk elé idézzük most is, bár tudom, hogy mindenki átgondolta már vala
milyen formában ezt a problémát, s megfogalmaztuk a válaszainkat a bennünket kö
zelebbről érintő kérdésekre. Azzal is tisztában vagyok, hogy nem csekély azoknak a 
tábora, akik szembenállást hirdetnek a humán és természettudományok kutatói kö
zött, akik magasabbrendűnek tartják az egyik szakterületet a másiknál. Meggyőző
désem, hogy e tábor alapállása ellenkezik a saját és a társadalom érdekeivel, akadá
lyozza annak kiegyensúlyozott fejlődését.

Tény, hogy a dokumentációs intézmények keményen dolgoztak azért, hogy a 
műszaki, mezőgazdasági, közgazdasági, orvosi és más területeken lépést tarthassa
nak a tudományok és a gyakorlat fejlődésével, egyre növekvő igényeivel. Fokozato
san kiépítették gépparkjukat, sokoldalúan kifejlesztették szolgáltatásaikat. Adatbázi
sokat alakítanak ki, és a külföldi információs hálózatok szolgáltatásait is igyekeznek 
a szakemberek számára kiaknázni.

Eközben a szorosabb értelemben vett bibliográfiai munka túlnyomórészt 
megmaradt hagyományos keretei között. Hiszen nem voltak mögötte tehetős intéz
mények. Ennek ellenére ezek a viszonylag rosszabb anyagi helyzetű szakterületek 
gyakran igényelték és elkészítették tudományuk szakbibliográfiáját, folyóirataik re
pertóriumait.

Kiadványok — szolgáltatások

A bibliográfia és dokumentáció 1945—1965 közötti teljesítményeit Kőhalmi 
Béla tette mérlegre 1967-ben megjelent könyvében (A tudományos tájékoztatás fej
lődése hazánkban. 1945—1965.), mi csak példaként, illusztrációként emelünk ki né
hányat az elmúlt 30 év terméséből.

Jánszky Lajos nagyszabású személyes vállalkozása a Magyar műszaki bibliog
ráfia évenkénti összegezése 1978—79-ig (1982.) Ugyanilyen ambíció vezette Bendefy 
Lászlót a Magyar geodéziai irodalom két ciklus-bibliográfiájának megszerkesztésében 
(1498—1960 [1964.]; 1961—1970 [1974.]). Egészen a hatvanas évek közepéig folytató
dott az 1934-ben indult magyar mezőgazdasági bibliográfia, amely szerencsére nem
csak az ökonómiát, hanem a gazdaságtörténeti irodalmat is felöleli. Méltó párja az
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1961-gyel induló Bibliographia históriáé rerum rusticarum intemationalis című nem
zetközi agrártörténeti bibliográfia, az országhatárokon átnyúló tudományos összefo
gás élő példája. Mindkét bibliográfia műhelye a Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 
Szolid szakterületi ciklus-bibliográfiákként adta közre az Országos Orvostudományi 
Könyvtár és Dokumentációs Központ az 1945—1960 közötti időszak orvostudományi 
és közegészségügyi szakirodalmát.

A magyar állam- és jogtudomány bibliográfiájának éves, illetve ciklus-köteteit 
Nagy Lajos szerkesztette. Később csatlakozott hozzá Balázsné Veredy Katalin, 1980- 
tól pedig kurrensen, évenként kétszer megjelenő szakbibliográfiaként él tovább, az 
Országgyűlési Könyvtár műhelyében. A hazai és külföldi közgazdaságtudományi 
szakirodalom bibliografizálása és referálása, — témafigyelő szolgálattal kiegészítve 
— folyamatos tevékenysége volt a Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtárának. 
Az utóbbi évtizedben már megfelelő számítógépes háttérrel. A magyar szociológiai 
irodalom bibliográfiája a 20. században megjelent önálló kiadványok és folyóiratok 
nagyszabású, teljességre törekvő szakbibliográfiájaként indult, de néhány éve szüne
tel. Kitűnő kétkötetes repertóriumot és tartalomelemzést készített viszont Saád Jó
zsef a Magyar Szemléről, és kurrens szolgáltatásként a legszínvonalasabb külföldi 
szakfolyóiratok referálását, s az így feltárt anyag számítógépes tárolását vállalta el a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.

A 70-es években az Országgyűlési Könyvtár megszervezte számítógépes világ- 
politikai figyelőszolgálatát, többszáz külföldi orgánumra alapozva. A 80-as évek köze
pe táján működni kezdett az MTI Sajtóadatbank és Dokumentációs Szerkesztősé
ge, ahol a megbízhatóan egyenletes színvonalú Világpolitikai, és Belpolitikai Doku
mentáció anyagát alkalmassá tették a gyors visszakeresésre. Egyfajta csöndes szenzá
ció az is, hogy a Magyar Pedagógiai Irodalom és a Külföldi Pedagógiai Információ 
1989. évi 1. számait már teljes egészében számítógéppel szerkesztették. Publikálha- 
tóvá váltak azok az anyaggyűjtések, amelyeket a Gorkij Könyvtárban végeztek a ma
gyarországi nemzetiségek közelmúltjára vonatkozóan. A velünk élő románok, néme
tek, szlovákok, szerbek és horvátok sorsát kísérhetjük figyelemmel általuk.

Sándor István nagy személyes erőfeszítése nyomán használhatjuk tizenöt év 
néprajzi szakbibliográfiáit (1945—1960 közötti időszak, 1965-ben és 1971-ben megje
lent kiadványokban), és az 1850—1870 (1977.) közötti két évtized kitűnően rendsze
rezett kötetét. Mások az Ethnográfia 1945 utáni évfolyamait két mutatóval (repertó
riummal) tették hozzáférhetővé a kutatók számára. Kozocsa Sándor irodalmi-iroda
lomtörténeti bibliográfiáját ma három műhelyben folytatják. Az MTA Irodalomtudo
mányi Intézetében készül a nagy visszatekintés, a kezdetektől 1970-ig minden emlí
tésre méltó szerzőt, és minden fontos tanulmányt felölelő bibliográfiai kézikönyv, 
amelynek eddig az 1., 2. és a 6., 7. kötete jelent meg. Az OSZK vállalta 1976-tól az 
éves áttekintések közreadását, a Petőfi Irodalmi Múzeum pedig különösen a folyói
rat- és hírlaprepertóriumok sorával gazdagította a segédleteinket. Juhász Jenő nyelv- 
tudományi, Ritoók Zsigmond ókortudományi bibliográfiái megbízható útjelzők a 
szakterület kutatói kezében. Befejeződött a Magyar történeti bibliográfia I. Tóth Zol
tán által kezdeményezett 1825—1867 közötti ciklusa a 4., nemzetiségi kötettel. Ko- 
sáry Domokos, — az 1950-es években megjelent háromkötetes kézikönyve után — új 
koncepció szerint, és jelentősen megnövelt terjedelemben közreadta a Bevezetés
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Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába 1. kötetét (1970). Elkészült a Szá
zadok elegánsan szerkesztett, ismertetéseket is felölelő repertóriuma (1987.). A  ma
gyarzenei szakirodalom bibliográfiája 1980-tól, — a FSZEK és az MTA Zenetudomá
nyi Intézetének gondozásában — kétéves „követéssel” indult, de már a 2. (1981-es) 
kötet hároméves, az utána következők négyéves késéssel jelennek meg.

Számos személyi bibliográfia megnevezése gazdagíthatná még a példatárat, de 
ezek közül a legérdemesebbek kiemelésére sem teszünk kísérletet.

Túlnyomórészt a FSZEK és a közművelődési könyvtárak ügye maradt a hely- 
ismereti bibliográfia. Egy-egy vállalkozással a múzeumok is társultak hozzájuk. Kivé
tel a tudományos könyvtárak közül e téren a Kossuth Lajos Tudományegyetem Köz
ponti Könyvtára, ahol Csűry István céltudatos irányításával ápolták és fejlesztették 
tovább Módis László alapvetését. A műfaj legnagyobb teljesítménye a Budapest tör
ténetének bibliográfiája. Hét kötetének megjelenése után a korábbi módon nem ké
szülhettek sem város-, sem falubibliográfiák. Kiemelkedőnek tartjuk azt is, hogy ket
tő kivételével megjelentek a megyei sajtóbibliográfiák.

Ferenczi Zsuzsanna, a Szombathelyi Tanárképző Főiskola tanára az 1983-as 
év bibliográfiai termésének áttekintését vállalhatta el 1986-ban, mert „már” rendel
kezésére állt a Magyar Könyvészet 1983. évi kötete.* Megállapítja: „Nem tudjuk bi
zonyítani,... de az a véleményünk, hogy sok az esetleges, a véletlen mind a bibliog
ráfiák tárgyválasztásában, mind a bibliográfiai műfajok jelentkezésében.” Emlékez
tet rá: „1961-ben a gödöllői bibliográfiai értekezlet, számba véve az eredményeket, 
összefoglalva a hiányokat, kitűzve a feladatokat, súlyosan kifogásolta a szervezettség 
hiányát. Szabó Sándor 1981-ben tekintette át a bibliográfia helyzetét Magyarorszá
gon. A nemzeti bibliográfia hiányosságairól beszélt, egyenetlennek minősítette a 
szakbibliográfiai tevékenységet, és levonta a fájó következtetést: a bibliográfia ügyé
nek nincs gazdája Magyarországon. ...1986-ban a helyzet semmivel sem megnyugta
tóbb. ..A  könyvtárak tájékoztató szolgálatai csak sok nehézség árán, gyakorlatilag 
szűk körben tudják teljesíteni feladataikat az alapvető eszközök hiánya miatt.”

Sommásan azt mondhatjuk: a magyar bibliográfiai tevékenységet rengeteg jó
szándék, meglehetősen nagyszámú dilettáns bibliográfus és mérsékelt szakmai szín
vonal jellemzi. Nincsenek módszertani normáink, mindenki személyes tapasztalatai 
és ízlése szerint dolgozik. A bibliográfia terén elért eredmények igen nagymértékben 
egyéni teljesítmények voltak, az intézmények energiáit ilyen szempontból szerényeb
ben aknázták ki. Kivételek ez alól természetesen szép számmal akadnak, amint az ál
talunk bemutatott példákból is látszik.

Nemzeti bibliográfiánk

A központi kérdés Gödöllőn is a nemzeti bibliográfia volt, és itt Debrecenben 
is az. Ennek fejlődése önmagában példázza a 30 év alatt megtett utat. Szerkezeté-

* Ferenczi Zsuzsanna: Észrevételek a közelmúlt bibliográfiát érméséről. = Könyvtáros 
36.évf. 1986. lO.sz. 628-63l.p.
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nek, módszereinek kialakításában különösen nagy érdemei vannak Sebestyén Gézá
nak, s egy-egy részterülete konkrét megvalósításában Haraszthy Gyulának, Komjáthy 
Miklósnénak, Fügedi Pétemének, Borsa Gedeonnak. Valamennyien büszkék lehetünk 
a Régi Magyarországi Nyomtatványok, az 1945—1960 közötti és az 1921—1944 közötti 
retrospektív ciklus-bibliográfiák köteteire.

1961-ben a folyamatosan működő, naprakész, bibliográfiai regisztrálásra al
kalmas műhely kialakítása volt aktuális, meg kellett formálni a kurrens nemzeti bib
liográfia különböző szekcióit. Napjainkra — legalábbis nagyvonalakban — kialakult 
a nemzeti bibliográfia rendszere. Az első időszak fő gondja volt a gyűjtőkör és a 
szerkezet. Ma ezek a kérdések megoldottnak tűnnek, a hangsúly a tartalmi feltárás 
különböző módozataira és lehetőségeire tevődött át. Új megvilágításba helyezi a 
nemzeti dokumentumtermés regisztrálását az OSZK saját gépparkjának kiépülése, 
és az erre alapozott országos szolgáltatások újraszervezése. Továbbra is gondot okoz 
azonban a külföldi magyar vonatkozású kiadványok bizonyos részének számbavétele, 
különösen kritikusnak érezzük a külföldön élő magyar személyiségek adattárának 
jelenlegi helyzetét.

Reméljük, természetesen senki nem gondolja komolyan, hogy a nemzeti bibli
ográfia társadalmi kontroll nélkül eredményesen működhet Nem jól, az lehet szer
vezési-technikai kérdések függvénye, hanem a méltán kiérdemelt módon, és kellő 
hatékonysággal. Reméljük, senki nem hiszi azt, hogy a nemzeti bibliográfiai appará
tus jövőbeni tevékenysége, és az általa kibocsájtott szolgáltatások kritikai visszhang 
nélkül maradnak. Ha pedig mindezt egyformán gondoljuk, akkor együtt kell valamit 
tennünk azért is, hogy a különböző tudományterületek kutatóinak és intézményei
nek a véleményét megismerhessük. Továbbá, hogy olajozottan működő, a kölcsö
nös érdekek felismerésén alapuló partnerviszony alakuljon ki a bibliográfiával és do
kumentációval foglalkozó műhelyek között. Egymástól elszigetelt, sokszoros energi
át fölemésztő erőlködések helyébe, a jól körülhatárolt és tudatosan vállalt feladat- 
rendszer, a lehetőségek szerint hézagmentes irodalomfeltáró és szolgáltató tevé
kenység lépjen. Világosabban fogalmazva: az adatbank működtetése és termékei
nek, szolgáltatásainak eladása nem azonos műveletsor; az utóbbihoz erre speciali
zált szervezet szükséges.

Bibliográfusképzés

Valamennyi tanárképző főiskolán és egyetemen működő könyvtáros tan
szék a tájékoztatás tantárgy keretében tanítja mind a dokumentációt, mind a bibliog
ráfiát. Ez így is van rendjén. A tanulmányi idő alatt megismertetik a tájékoztató ap
parátus széles skáláját, gyakorlati használatukat is igyekeznek elsajátíttatni. Kőhalmi 
Béla két évtizeden át (1970-ben bekövetkezett haláláig) mindenkinél többet tett 
azért, hogy a könyvtárosok megismerjék a tájékoztató munka teljes apparátusát, és 
elméletileg is tisztában legyenek a bibliográfia alapkérdéseivel. Legfontosabb örök
sége a kritikus magatartás. Nem véletlenül foglalkozott oly sokat a kritikai bibliog
ráfiával, és tartotta azt a legtöbbre. Finom utalásaival valósággal sugározta a tanítvá
nyai felé az új felismerések meglátásának, mélyreható tanulmányozásának, közrea
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dásának és propagálásának kötelezettségét hivatásszerűen felvállaló könyvtárosi- 
bibliográfusi magatartást. Személyesen elfogadta ezt a kettős titulust, bár bibliog
ráfiát csak kezdő éveiben készített. Tanártársa és utóda, Szentmiháfyi János lelkiis
meretesen folytatta a Kőhalmi által lefektetett alapokon a bibliográfia oktatását. 
Vértesy Miklóssal közösen szerkesztett Útmutatója a tudományos munka magyar és 
nemzetközi irodalmához (1963.) azóta sem talált folytatóra. Kiemelendőnek tartjuk 
a 70-es években a tanárképző főiskolák hallgatói számára készült négykötetes tájé
koztatás tankönyvet, amelyet bizonyos szempontból nyugodtan nevezhetünk a Szent - 
mihályi-Vértesy-féle kézikönyv kiegészítésének.

Aránytalanság jelentkezik viszont — elsősorban az egyetemen — a dokumen
tációs és a bibliográfiai módszerek tanításában. Ennek oka kettős: Egyrészt a doku
mentációs munkához nem lehet hozzá sem kezdeni megfelelő módszertani előkép
zettség nélkül. Másrészt a bibliográfusok eddig nem fordítottak kellő energiát a 
módszerek kidolgozására, a szakirodalom ilyen jellegű utalásainak összegyűjtésére, 
rendszerezésére. Sem az egyetemi, sem a főiskolai jegyzetek nem adnak elég alapos 
és részletes betekintést a bibliográfiakészítés műhelyébe. Az egyetemen csak kivéte
lesen lehet bibliográfiát szakdolgozatként benyújtani. Ahhoz is valamiféle tanul
mányt kell készíteni, akkor lesz — úgymond — elég színvonalas.

Jó lenne változtatni ezen az alapálláson. Arra kellene megtanítani a hallgató
kat például, hogy ha személyi bibliográfiát készítenek, hogyan kell mérlegelni, kriti
kusan megvizsgálni a személyről szóló irodalmat, hogy a repertóriumnál a tematika 
miként igazodjék a periodikum profiljához, és milyen annotációk szükségesek, hogy 
bármely, szívükhöz közel álló témát választják, az adott téma irodalmának fejlődés
rajza kerekedjék ki a dolgozatból. Ez persze nem könnyű tanári munka, sok egyéni 
foglalkozást, személyes útbaigazítást kíván.

Tájékoztatásügyünk

Nem világmegváltó felismerés, de a három évtized tapasztalatai nyomán ki 
kell mondani, hogy a tájékoztatásügy egysége fikció. A műszaki-természettudományi 
területeken, az alap- és alkalmazott kutatásokban kialakult és bevált módszerek nem 
használhatók fel adekvát módon a társadalomtudományok és a művészetek szakiro
daimának feltárásában, rendszerezésében. Végig kellene gondolni, — nemcsak ötlet
szerűen felvetni — a nemzeti dokumentumtermés teljes körének megosztott bibliog
ráfiai számbavételét, a jelenlegitől kissé eltérő szervezetben és módosult gyűjtőkö
ri-feltárási elvek szerint. Ahogyan azt egy részterületen, a kurrens nemzeti bibliog
ráfia periodikumokat repertorizáló szekciójában már korábban megpróbálták.

A változtatások és módosítások fő vonása a bibliográfiai termékek előállítása 
során egymáshoz illeszkedő, és minden közreműködő részéről a felvállalt munká
ban realizálódó közös tevékenység. A nagyon racionális „egyszeri feldolgozás, sokirá
nyú hasznosítás” így jelszóból gyakorlattá válhat, hiszen szakember létszám és tech
nikai apparátus tekintetében a mostani állapotnál lényegesen jobb helyzetbe kerül
hetnénk. Ezt is végig kellene pontosan gondolni.
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A műszaki-természettudományi és a humán tudományok között jelenleg óri
ási a különbség az elméleti háttér, a technikai-technológiai színvonal tekintetében. 
De az nem vitatható, hogy a matematikai módszerek nemcsak a szociológiában, a 
statisztikában és a közgazdaságtudományban hódítanak, hanem egyre-másra felbuk
kannak az összehasonlító módszerekkel dolgozó többi társadalomtudományi terüle
teken is. Ezek a jelenségek — véleményem szerint — oldják az informatikusok és 
bibliográfusok között feszülő ellentéteket, vitákat, nézetkülönbségeket. Nem tudjuk 
megmondani, mikor jön el az az idő, amikor az ország tájékoztatással foglalkozó in
tézményeit számítógépes adatbázisokra épülő hálózat köti össze. Nem tudjuk azt 
sem, hogy hálózatban kell-e egyáltalán gondolkodnunk? Az igényszintek mélységi és 
terjedelmi különbözőségei arra figyelmeztetnek, hogy óvakodjunk a merev, inkább 
elválasztó, mint együttműködésre késztető struktúráktól. A  szolgáltatásokra alkal
mas intézmények felépítése, működése, ezek egybehangolt tevékenysége persze fon
tos volna. Egyelőre azonban alig látunk biztató jelzéseket arra vonatkozóan, hogy az 
országos információtermelő intézmények egymás munkáját figyelemmel kísérnék, a 
határterületek áttekintését kölcsönösen előnyös megállapodások szerint közösen lát
nák el. Olvastuk egy éve, hogy megalakult az Informatikai Gazdasági Társulás, 
amelynek tagjai az AGROINFORM, OMIKK, ÉTK, Ipari Informatikai Központ. A  
hírben azt is megfogalmazták, hogy ez a négy intézmény együtt képes „a magyar gaz
daság innovációs igényeinek kielégítésére.”* Működésük további visszhangja elke
rülte a figyelmünket.

Az élenjáró technika, csúcstechnológia, világszínvonal egyik jelszavával élve: 
nem az egyenlő esélyekkel indulók között vannak a hazai kutatási eredmények. Ho
lott a tájékoztatási intézményeknek, kitűnően felkészült külső munkatársaik révén, 
módjuk volna ebben az irányban is orientálni a Magyarországon dolgozó szakembe
reket, a tudományos közvéleményt. Mint az közismert, a szűkebb szakterületek ku
tatói nem a magyar referáló lapokból és egyéb tájékoztatási orgánumokból tudják 
meg, hogy mi az újdonság a tudományukban. Számukra ebből a szempontból a ma
gyar tájékoztatási segédeszközök másodlagosak, gyakran elkésve jelentkező vissza
igazolások. Információs intézményeinknek éppen ezért, viszonylag nagy apparátu
sukkal, jóval nagyobb feladatot kellene vállalniuk a hazai eredmények, szakmai prob
lémák közzétételéből: a nemzeti szakbibliográfiák és folyóirat-repertóriumok gon
dozása számukra további lehetőségeket kínál a szolgáltatások struktúrájában. „Je
lenleg — bármennyire is hangoztatják az ellenkezőjét — az a valós helyzet, hogy ipa
ri vagy tudományos környezetben a legtöbb keresőkérdésre szakirodalmi, bibliog
ráfia adatbázisokban végzett online kereséssel adnak választ. ...napjainkban nincs 
már olyan természet- vagy társadalomtudományi, műszaki, gazdasági, orvosi stb. te
rület, amely — ha van egyáltalán irodalma — ne lenne lefedve legalább egy bibliog
ráfiai adatbázissal.” ** Augusztus elsején adták közre, hogy a kormány a távközlés 
fejlesztésére három év alatt 83 milliárd forintot kíván fordítani. Nyilvánvaló, hogy a

* Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 36. évf. 1989. 9. sz. 372. p.
** ROBOZ Péter: Adatbázisok és szolgáltató központok kiválasztása online információke

reséshez. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 1989.36. évf. 1. sz. 6. p.
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sikeres beruházások használatából részesedni szeretnénk mi is. Egyébként erre a 
szempontra figyelmeztet a megvásárolható számítógépes információhordozók, a te
lekommunikációs eszközökkel elérhető külföldi lehetőségek nagy kínálata és kon
kurenciája is.

Szervezetlenségünk

A magyar könyvtárügy egysége jegyében nagyon óvatoskodva és szőrmentén 
szoktak fogalmazni, ha a műszaki és természettudományok, illetve az alkalmazott 
tudományok nagy információs központjai és a sokkal szerényebb keretek között mű
ködő hazai társadalomtudományi és művészeti bibliográfiai műhelyek viszonya ke
rül szóba. Ideje volna már határozottan és egyértelműen kijelenteni, hogy az a mun
kaerő és technika-pazarlás, ami a munkánkkal kapcsolatban országos szinten kimu
tatható, nem vezet sem hatékony teljesítményhez, sem szakmai megbecsültetéshez. 
Belső szervezetlenségünk azoknak nyújt segítséget, akik hatósági és gazdasági lehe
tőségeik folytán dönthetnek leépítésünkről, egyre csökkenő dotációnkról.

Alig tudjuk bizonyítani, hogy a dokumentumbázis kialakításában, akár annak 
feltárásában és tudományos hasznosításában, a korszerű információs technikai 
rendszer bevezetésében vannak közös törekvéseink. Ez legfeljebb egy-egy szűkebb 
körben, az ún. hálózatok keretei között érhető utói, de országos koncepció nem vi- 
láglik ki belőle. Pedig már a hatvanas években úgy tűnt, hogy a gyűjtőköri együtt
működés sokoldalú kiépítésével elindultunk ezen az úton.

Akik elemzik szakmánk elmúlt három évtizedét, általában elfelejtkeznek köz
ben arról, hogy az egységes rendszer és a szerves kapcsolatok kiépülése nem föltétle
nül adekvát lehetőségek. Sőt az egzisztenciális érdekek, az intézményi és gazdasági 
számítások ütközései — az egység hangoztatása mellett is —, nagyon gyakran egymás 
elleni áskálódáshoz, a közös érdekek figyelmen kívül hagyásához vezetnek. Ilyen kö
rülmények között természetesnek tekinthetjük, hogy az információs központok és a 
könyvtárak az együttműködést kívülről rájuk erőltetett nyűgnek tartják, ha egyálta
lán élnek vele.

Reális partnerviszony

Mi előnyös a partnernek? — Egyedül ez a kapcsolatépítés reális alapja. Vajon 
megtagadnánk-e önmagunkat, ha szakterületünkön is megpróbálnánk a partnerek 
igényeit és lehetőségeit felmérni? Azután az így megfogalmazódó teendőket gya
korlati programmá formálva, ki-ki a maga szűkebb területén annyit vállalhatna el 
belőle, amennyit valóban meg tud csinálni. Szervesen hozzátartozik az elgondolás
hoz a rész és az egész metodikai és tartalmi egyensúlya. Olyan szisztéma kialakítása, 
amelyben minden résztvevő intézmény és személy tudja, hogy az általa elvégzett 
munkát hol használják fel, illetve valamennyi közreműködő számíthat a többiek 
szellemi és technikai felkészültségére.



Áttekintés a hazai bibliográfiai tevékenység harminc esztendejéről 417

Úgy gondoljuk, programszerűen ki kell alakítani, minél szélesebb intézményi 
kör bevonásával, a hazai adatbázisok felhasználását a külföldiek módján. Célszerű 
volna szakterületenként az ország jelentős pontjain ügynökségeket, ügynöki képvise
leteket szervezni, a helyi viszonyoknak és igényeknek megfelelően. Nem hivatalként, 
hanem olyan intézményekkel, amelyek maguk is érdekeltek a szolgáltatások felhasz
nálásában, és képesek aktív propagandát kifejteni, üzleti érdekeket is képviselni, se
gíteni tudnak az igényfelmérésben és az igények közvetítésében. Humán ügynöksé
gekre is nagy szükség volna.

Nem olyan gondolatok ezek, amelyekért találmányi díjat fizetnének, mégis 
idekívánkoznak, mert ezek jelenthetik a jövőnket, vagy tovább kell vegetálnunk, pe
dig körülöttünk egyre gyorsabb tempóban zajlik az élet.

Nem vitatjuk a különböző könyvtári-dokumentációs igény- és szolgáltatási 
szintek praktikus okokból történő megkülönböztetésének szükségességét. Nem ele
mezzük a bibliográfiai vagy könyvtári szolgáltatási szint és a dokumentációs vagy in
formációs szintek közötti viszonyt. Elfogadjuk ezt a modellt, mint a rendszeres gon
dolkodás kellékét. Csupán arra figyelmeztetnénk, hogy sem az egymásraépülés ter
mészetes formációiban, sem a hatékony tájékoztatás gyakorlatában nem léteznek 
manapság ennyire merev határok: a kölcsönviszony elismerése, netán hangsúlyozása 
közelebb áll a századvég mindennapjaihoz.

A másság ténye nem jelenthet alapot szélsőséges érzelmi megnyilvánulásokra 
egyik szakterület képviselői, dolgozói részéről sem. Egyszer el kellene jutni arra az 
álláspontra, hogy a különbség a két rendszer építkezésében, tartalmi-módszertani 
célkitűzéseiben keresendő, és a rendszerek közötti viszony nem egyszerűsíthető le 
a tájékoztatási szintek lépcsőzetének vagy gúlájának ábrázolására.

Mesterségesnek és erőltetettnek látom a korábban túlhangsúlyozott aktív tá
jékoztatás, és a gyakran pejoratív mellékzöngével illetett passzív tájékoztatás szembe
állítását. Nemcsak azért, mert az egyik feltételezi a másikat, hanem főként amiatt, 
mert ebben a megvilágításban az a látszat, hogy a társadalmi igényre, konkrét felké
résre végzett irodalomfeltárás mintha kevésbé volna fontos az információtermelő in
tézmények által jónak ítélt folyamatos szolgáltatásoknál. A döntő kérdés ismét csak 
az, hogy a kutatás érdekében, az adott probléma megoldása szempontjából mikor, 
milyen tájékoztatási módot célszerű alkalmazni. Az ún. dokumentációs modell alap
ján nem írható le a bibliográfia rendszere, az ún. bibliográfiai szint statikus és csak a 
regisztratív feladatot vállaló magatartást sugall.

Bibliográfia és tudomány

Theodor Momsennek (1817—1903), a 19. század rendkívül nagyhatású filoló
gus-római jogtudós és történetíró német zsenijének tulajdonítják a következő mon
dást: én a tudomány épületét akarom emelni, nem a téglát hordani az építkezéshez. 
Ha Momsen ezt kijelentette, és miért kételkednénk benne, akkor ne csodálkozzunk 
azon a paradox szituáción, hogy a tudósok és szakemberek nem szeretnek bibliog
ráfiával, egyáltalán dokumentum-feltárással foglalkozni, nem tartják egyenlő part
nernek a bibliográfust. A bibliográfusok pedig húzódoznak a szakemberekkel való
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együttműködéstől, mert nem tartják elégségesnek saját szakmai felkészültségüket. 
Ebből az ördögi körből ki kell lépni, mert a tudományos kutatásnak és a kutatókat 
friss információkkal ellátó segédeszközök előállításának egyformán árt.

A bibliográfia és a tudomány kapcsolatait vizsgálva, mindig a szakbibliográfi
ák és a szaktudományok viszonyáról van szó. A tudományok művelői figyelik a szo
rosan a szakterületükhöz tartozó alapműveket, folyóiratokat, többé-kevésbé meg is 
szerzik őket. Ezek a részlet-tájékozódások azonban nem összegeződnek, nem ösz- 
szegeződhetnek, mert egymástól elszigetelten folynak. Gyakorlati megvalósításuk 
sokféle egyéni módszerrel történik. Sokszor tudományos érdekellentétek, rivalizálás 
fedezhető fel a háttérben. Fontos a lépéselőny megszerzése a kutatásban a tájéko
zottság révén is, mert ettől függ a kutató egzisztenciális biztonsága, tudományos 
presztízse, szakmai előmenetele. Sajátos ellentmondás, hogy ezzel az érdekrend
szerrel párhuzamosan nem minden területen alakul ki hasonló szerkezetű és mély
ségű információs rendszer. Úgy tűnik, mintha egyik-másik szaktudományban a sze
mélyes ambíciók és az információs intézmények törekvései látszólag egymástól füg
getlenül, párhuzamosan valósulnának meg. Végső soron persze az intézmények cél
kitűzéseiben személyek, vagy legalábbis kutatói csoportok igényei öltenek szervezett 
formát. így közvetve „leképezhetők” az információ-rendszerező és szétsugárzó in
tézmények feladatai is, a tudományos élet mozgásviszonyai alapján.

Talán nem járunk tévúton, ha megkockáztatjuk a kijelentést: egy szakterület 
bibliográfiai gondozása és tudományos művelése között igen szoros összefüggések 
vannak. Az experimentális kutatások szinte kötelezőnek tartják ma már a témára 
vonatkozó dolgozatok szemleszerű bemutatását, lényeges megállapításaik összefog
lalását. A történeti megközelítésű feldolgozások korábban is ezt tették. Vélemé
nyünk szerint a művelődéstörténeti és széles körű történeti, szociológiai búvárlatok 
várható elmélyülésével, a társadalomtudományok új, minőségi igényeket támaszta
nak a bibliográfusokkal szemben: világosabban feltárni a részleteket, rávilágítani az 
összefüggésekre.

Ha ma is érvényesnek tartjuk, hogy a bibliográfia ügye nem választható el a 
tudománypolitikától, akkor nincs más választásunk: be kell tagozódni a tudományok 
intézményeibe, de egyúttal viszonylagos szervezeti és szellemi önállóságot is kell ott 
biztosítani a bibliográfiának. A gondolat realitását intézményesen igazolja az MTA 
Irodalomtudományi Intézete, a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országgyűlési Könyv
tár, az Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtár, a Magyar Mezőgazdasági Múze
um és más tudományos műhelyek keretében az elmúlt harminc évben végzett bibli
ográfiai tevékenység.

Érdekeltség és nemzeti érték

Az érdekviszonyok érvényesítésének is vannak korlátái. Léteznek olyan ter
mékek, amelyekre szüksége van mindenkinek, mint szellemi bázisra, az előállításuk
hoz mégis alig kapcsolódnak anyagi érdekek. Mely intézménynek érdeke például a 
nemzeti bibliográfia ma már eléggé szerteágazó szériáinak elkészítése, megszerkesz
tése és kiadása? Ilyen intézményt nem ismerünk. Még az OSZK sem ilyen, hiszen a
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nemzeti bibliográfiával a funkciójának kíván eleget tenni, a másra át nem hárítható 
feladat teljesítése ösztönzi a dolgozóit, nem az anyagi érdekeltség. Ugyanígy alkal
mazható ez az alapképlet mindazon intézményekre, amelyek speciális szakterületük 
irodalmának összeállításához segítségül hívják a nemzeti bibliográfiát. Természete
sen nekik sem származik ebből anyagi hasznuk, a ráfordított többlet (munkaerő, 
eszközök stb.) értéke sem térül meg. Csupán a felhasználói érdekek jelentkeznek e 
mozzanatokban, amelyeket azonban nem szabad összetévesztenünk bármilyen anya
gi érdekkel. Még akkor sem, ha a felhasználó intézmények értékesíthető szolgáltatá
sokba integrálják a nemzeti bibliográfia tételeit.

Álljunk meg itt, rossz úton indultunk el, hibás gondolatkörben mozgunk! 
Nemzeti értékeink számbavétele és gondozása ugyanis nem fonható az érdekviszo
nyok hálójába. Kétségtelenül fűződnek hozzájuk intézményi, sőt személyes érde
kek, de ezek kielégítéséről is az állami költségvetésnek illenék megfelelő módon 
gondoskodni, és csak ennek a kiegészítéseképpen, mintegy a folyamat felgyorsítására 
volna szabad gondolni a társadalom anyagi hozzájárulására, alapok, alapítványok 
formájában. Végső soron pedig ilyen társadalmi hozzájárulásnak foghatók fel a 
nemzeti bibliográfia rendszerében megjelenő kiadványok értékesítéséből befolyó 
összegek. Hiszen nyilvánvaló, hogy az áruk, s ebből következően az eladásukból 
származó bevételek messze alatta maradnak az előállítási költségeiknek.

Holtponton, elmozdulás előtt

Véleményem szerint a kölcsönös érdekfelismerésen nyugvó intézményes 
együttműködés és a sokat emlegetett, de ritkán gyakorolt intézményes munkakap
csolatok hatékonnyá tétele szilárdíthatja meg a helyzetünket. Ebben a kapcsolatépí
tésben találhatók olyan lehetőségek, amelyek enyhíthetik a gazdasági nehézségein
ket. Bár abban aligha reménykedhetünk, hogy a könyvtárügy belátható idő alatt ké
pes lesz önmaga eltartására, abban viszont nem lehet kétségünk, hogy a környeze
tünk mindenképpen rászorít bennünket az okosabb gazdálkodásra. Intézményeink
nek a jövőben valószínűleg úgy kell átalakulniuk, hogy életvitelüket közgazdasági 
értelemben is a gazdálkodás jellemezze. Olyan szituációba kerülnek, amelyben a ve
zetőknek és a dolgozóknak nem a költségvetés egyszerű felhasználására, hanem a 
pénz forgatására, vállalkozásokba fektetésére kell törekedniük. Másként szólva: 
rendszeres bevételeket hozó hatékony szolgáltatásokat kell bevezetni.

Ma ettől a szemlélettől messzebb vagyunk, mint Makó Jeruzsálemtől. Pénz
ügypolitikánknak a figyelmén kívül maradtak az alacsony hasznot hozó, vagy pusztán 
önköltségi alapon kialakítható szolgáltatások. Grandiózus alaptőkékre, magas adó
kulcsokra van beállítva, és ezáltal mozgásképtelenné teszi a hozzánk hasonló terüle
teken működőket. — Az elmozdulás az ún. non-profit vállalkozásokra vonatkozó 
külön törvény életbe léptetése lenne. Vannak, akik tudni vélik, hogy ennek a törvény
nek a kidolgozására belátható időn belül sort fognak keríteni.

Az adatbankok kiépítésének konkrét lehetőségei, az adatátviteli rendszerek 
működtetésének egyre időszerűbbé válása a mi számunkra nemcsak kommunikatív 
szempontból fontosak. Nekünk meg kell terveznünk és szerveznünk egy-egy adat
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bank tematikai követelményeinek megfelelő dokumentumok kiválogatását, el kell 
végeznünk a tartalmi elemzésüket, végig kell csinálnunk a gépi adatbevitel hossza
dalmas előkészítő műveleteit. Ebben rengeteg manuális elem van ma még, és az 
emberi közreműködést később is csak bizonyos mértékig lehet megspórolni.

Jövő és örökség

Valami azt sugallja, hogy a II. Országos Bibliográfiai Értekezleten nemcsak 
az elmúlt 30 évet kell áttekintenünk, nemcsak a jövőre vonatkozó szakmai szándéka
inkat kell megfogalmaznunk egymás között. Valami azt sugallja, hogy ez egyúttal az 
utolsó alkalmunk a számvetésre. A következő 3—4 évtizedben ugyanis oly mérték
ben átalakul a dokumentumok regisztrálásának és feltárásának eszköztára, olyan je
lentősen eltérnek a végzéséhez szükséges felkészülés személyi követelményei, hogy a 
bibliográfia ma ismert és használatos módszereit nyugodtan el lehet felejteni, a bibli
ográfia hagyományos fogalmát is be lehet sorolni a szakma- és művelődéstörténeti 
emlékek közé.

Szorongással, ugyanakkor nagy érdeklődéssel és várakozással tekintünk erre 
a jövőképre. A korombeliek, s közülük különösen azok, akik tájékozottabbak a bib
liográfia szakmai kérdéseiben, gyakorlati tapasztalataik vannak a bibliográfia-készí
tés módszereiről, jól látják, hogy mily kevéssé becsülik meg az eredményeinket, és 
tekintik hasznos tevékenységnek. Felismerték a bibliográfiai segédeszközök haszná
ról vallott nézeteink, és a felhasználásuk, hatékonyságuk általános mértéke között fe
szülő ellentétet.

Talán mi vagyunk az utolsó nemzedék, amelynek soraiban még akadnak, akik 
magukat bibliográfusnak merik mondani. Akik számára az utolsó évtized sem első
sorban a minden könyvtári műveletre ráömlő szabványmasszát jelentette. Mert fe
gyelmezetten és következetesen igyekeztek dolgozni addig is, mert állandóan figyel
ték a külföldi kollegák újításait is, és a hazai szükségletek szerint alkalmazni is igye
keztek azokat. Ez a nemzedék éppen az ötvenes évek második felétől kezdve vette 
át fokozatosan a stafétabotot az előtte járóktól, s úgy érezzük, hogy van szakmai 
örökségünk, nem kell szégyenkeznünk az utókor előtt. Kissé eufémisztikusan úgy is 
fogalmazhatnánk: van életművünk, létezik az a szakmai bázis, ahonnan tovább lehet 
lépni.

Egészen más kérdés persze — és ezt sem kell elhallgatnunk —, hogy a teljesít
ményeinkkel elégedetlenek vagyunk. Egyenetlen színvonalon és nagy-nagy késések
kel születtek meg, vagy indultak el útjukra fontos vállalkozások. Meg nem értés, kül
ső és belső szakmai presztízs, hatalmi tényezők egyaránt károsan befolyásolták a 
törekvéseink kibontakozását.
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A kurrens magyar nemzeti bibliográfia rendszere 

Helyzetkép, célkitűzések 

Berke Barnabásné

Bevezetés

A II. Országos Bibliográfiai Értekezlet egyik legfontosabb célkitűzése és fel
adata, hogy áttekintést és értékelést adjon a kurrens magyar nemzeti bibliográfia 
rendszeréről, ezen belül különösen arról, hogy lévén szolgáltató rendszer, milyen 
mértékben képes kielégíteni a felhasználói kör igényeit, hogyan állja meg helyét 
nemzetközi összehasonlításban, milyen eddig ki nem használt lehetőségeket rejt ma
gában, s ezeket milyen feltételek mellett lehet kiaknázni. Mindeme kérdésekre úgy 
tudunk kielégítő választ és ahol szükséges magyarázatot is adni, ha először vissza
nyúlunk a mai kurrens nemzeti bibliográfiai rendszer gyökereihez.

Előre kívánjuk bocsátani, hogy gondot okozott a beszámoló számára előírt 
téma megjelölésében a „rendszer” szó. Ha elfogadjuk a Magyar értelmező kéziszótár 
meghatározását, mely szerint a rendszer „cselekvésnek, tevékenységnek, munka- v. 
gondolatmenetnek bizonyos elvekhez igazodó rendje”, vagy ha igaznak tartjuk Hor
váth Tibor megállapításait a bibliográfiáról mint rendszerről, amelynek a nemzeti 
bibliográfia egy alrendszere, és eme alrendszeren belül az egyes bibliográfiáknak úgy 
kellene kapcsolódniuk egymáshoz, „mint a ház tetején a cserepeknek, egymáshoz il- 
lesztve-kötve, egymást kiegészítve, hogy a terület lefedése hézagtalan maradjon”, ak
kor, ismerve az Országos Széchényi Könyvtárban, mint nemzeti bibliográfiai köz
pontban folyó munkálatok eredményeit és produktumait, több szempontból sem vol
na jogos ezek egészére a rendszer megnevezés használata. Más oldalról viszont ne
hezen tudnánk a teljes tevékenységi körről mint egységről képet adni a „rendszer” 
szó használata nélkül. Kérjük ezért olvasóinkat, hogy fogadják el eme második meg
közelítést amikor rendszerről írunk, már csak azért is, mert bízunk abban, hogy be
számolónkból kiderül: a kurrens magyar nemzeti bibliográfia műhelyeiben folyó fej
lesztési munkák fő célja a rendszerré válás megközelítése.

Még egy — nem mentegetőzésnek szánt — vallomással tartozunk a dolgozat 
„tárgyalás” részének megkezdése előtt. Mint az alcímben utaltunk rá, helyzetképet 
kívánunk nyújtani, célkitűzésekről beszámolni. Tartózkodunk ezért újabb tudomá
nyos bibliográfia-elméleti tételek megfogalmazásától; ilyenek mind hazai, mind kül
földi szaktekintélyek kiváló tanulmányainak sorában szép számmal olvashatók (lásd 
a felhasznált irodalom jegyzékét). Úgy véljük, az elvek gyakorlattá váltásához szüksé
ges tennivalók és az ahhoz vezető út rögösségének, kelepcéinek vagy simább szaka-
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szarnak leírásával is hozzájárulhatunk egy szervesebb kurrens nemzeti bibliográfiai 
rendszer kialakításához.

Visszapillantás

A jelenlegi kurrens magyar nemzeti bibliográfiai rendszer az 1970-es években 
világszerte lezajlott „bibliográfiai forradaloméban gyökerezik. A forradalmat az 
IFLA által kezdeményezett és tető alá hozott UBC (Universal Bibliographie Cont
rol = Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel) program meghirdetése indította el.

Az 1977-ben Párizsban megrendezett Nemzetközi Kongresszus a Nemzeti Bib
liográfiákról mind a kurrens nemzeti bibliográfiák, mind az azok megjelentetéséért 
felelős nemzeti bibliográfiai központok számára minimális követelményeket, alap
feladatokat és járulékos funkciókat, valamint felépítési rendet fogalmazott meg aján
lások formájában. (Az ajánlások magyar fordítását lásd az L sz. függelékben.)

A z  1970-ben megrendezett III. Országos Könyvtárügyi konferencia ajánlásai, 
az 1976-os ún. könyvtári törvény2, valamint az említett párizsi ajánlások alapozták 
meg a kurrens magyar nemzeti bibliográfiáknak a 70-es évek közepétől a 80-as évek 
elejéig tartó (majd ott megtorpanó) reformját. A reform lényegében a kurrens nem
zeti bibliográfiai munkálatok rendszerré szerveződését, e rendszer működőképes
ségének fenntartását célozta meg.

A rendszer elemei közül alapvető fontosságú volt az ISBD-kre* és az ISO** 
szabványaira és szabványajánlásaira alapozott magyar bibliográfiai szabványok és 
szabványcsaládok (lásd a 2. sz. függeléket) fokozatos kidolgozása és bevezetése, 
amely meglehetős vihart keltett a magyar könyvtári életben, de amely nélkül egysé
gességre törekvő bibliográfiai sorozatok elindítása a hazai és a nemzetközi poron
don elképzelhetetlen lett volna.

A rendszerré válást támogatta Magyarország csatlakozása a nemzetközi kiad
ványazonosító számrendszerekhez (ISBN, ISSN)***, az Országos Széchényi Könyv
tárban (a továbbiakban: OSZK) felállított Magyar ISBN Irodával 1974-ben és a Ma
gyar ISSN Irodával 1976-ban. Az Irodákban, mint a bibliográfiai szerkesztőségek 
előműhelyeiben, meg lehetett szervezni a tipológiai kérdések tisztázását és a dönté
sek meghozatalát, valamint a beérkezett kötelespéldányokból a bibliográfiák gyűj
tőköri szabályzatai alapján történő válogatást, a tényleges bibliográfiai feldolgozást 
megelőzően. Ezzel biztosítani lehetett a bibliográfiai sorozatok profiljának tisztasá
gát.

* International Standard Bibliographie Description = Nemzetközi szabványos bibliog
ráfiai ieírás

** International Organization for Standardization = Nemzetközi szabványügyi szervezet
*** International Standard Book Number (ISBN) = Könyvek nemzetközi azonosító számo

zása; International Standard Serial Number (ISSN) = Időszaki kiadványok nemzetközi
azonosító számozása
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A hazai kurrens nemzeti bibliográfiai reform talán legjelentősebb lépése a 
könyvek bibliográfiája számítógépes rendszerének kifejlesztése volt. Az 1976-ban in
dult kísérleti feldolgozásokat követően 1978-tól üzemszerűen működik a rendszer, 
amelynek alapján havonta kétszer automatikusan jelennek meg a füzetek, automati
kusan készülnek az éves indexek, és a tárgyévi füzetekben feldolgozott tételek válo
gatott kumulációjaként az éves Magyar könyvészetek. A füzetek közlik az új indulású 
és a címüket megváltoztató időszaki kiadványok leírásait, a sorozatban megjelenő 
kiadványok sorozati főtételét és a gyűjteményes munkák (tanulmánykötetek, konfe
rencia kiadványok) analitikus leírásait a tudományos és az ismeretterjesztő jellegű 
kiadványok esetében; szépirodalmi gyűjteményes kiadványok teljes leírása után fel
sorolják az egyes művek szerzőinek nevét. A bibliográfiai tételeket tartalmazó 
törzsrész szerkezete az ETO alapján kialakított szakcsoportokra épül, a visszakere
sést gazdag betűrendes index és ISBN mutató segíti. Minden füzet tartalmaz hasz
nálati útmutatót magyar, angol, német és orosz nyelven, az évi első számok és az 
éves könyvészetek közlik az alkalmazott rövidítések jegyzékeit, a hazai kiadók és 
közreadók jegyzékét ISBN azonosítójukkal együtt, a kiadói azonosítók jegyzékét a 
kiadók és a közreadók nevével, valamint a szakcsoportok jegyzékét.

A számítógépes rendszer fejlesztői, az OSZK és az akkori nevén Számítás- 
technikai Koordinációs Intézet, az SZKI munkatársai a nemzetközi bibliográfiai 
adatcserére alkalmas világszerte elterjedt MARC formátum, a UNIMARC ajánlása
it követték3. Rendkívül igényesen szabták meg a karakterkészletet, amikor vállalkoz
tak a magyar és az európai nyelvek teljes betűkészletének, a transzliterált írásrend
szerek karaktereinek, a számoknak és a szimbólumoknak, összesen 231 jelnek a ke
zelésére. Az adatbázis 15 éve épül megszakítás nélkül az SZKI mindenkori Siemens 
nagygépén.

1980-ban megoldódott a Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája (a 
továbbiakban: MNB KB) esztétikus megjelenítésének problémája: a sornyomtató
lánccal történő kéziratelőállítást fényszedés váltotta fel, ami azt jelentette, hogy az 
MNB KB nemcsak tartalmát, bibliográfiai közlésmódját, szerkezetét, a feldolgozás 
átfutási idejét és a füzetek megjelenési gyakoriságát tekintve, hanem külalakjára néz
ve is a nemzetközi élvonalba került.

Az MNB könyvek adatbázisából a párizsi ajánlásokban felsorolt szolgáltatás
formák közül egyetlen, de a legfontosabb valósult meg: a központi katalóguscédula 
alapszolgáltatás*, mintegy 6—7000 közművelődési könyvtár számára. Ennek előz
ménye 1981-ben bibliográfiai tételek automatikus előállítása volt az Új könyvek c. ál
lománygyarapítási tanácsadó kiadvány számára. A gyorsabb bibliográfiai információ

Az OSZK a szolgáltatásban az adatbázisból a ,,cédulaprogram’’ alapján előállított alap
katalógustételek kéziratát nyújtja. Ezeket további adatokkal (Cutter szám, tárgyszavak, 
ajánlási kódok, tételszám azonosító) és tartalmi, értékelő ismertetővel egészíti ki az 
„Új könyvek” Szerkesztősége. A hagyományos, nyomdai úton megjelenő kiadványt és a 
katalóguscédulákat — a könyvtárak által megrendelt példányszámban — a Könyvértéke
sítő Vállalat (ma TÉKA Könyvértékesítő, Könyvtárellátó és Könyvkiadó Vállalat) állít
ja elő oly módon, hogy a számítógépes outputot a nyomtatáshoz minden esetben újra 
szedi.



424 Berke Bamabásné

nyújtás érdekében vezette be a szerkesztőség — a kiadókkal történt megállapodást 
követően — az ún. előzetes bibliográfiai leírást a hozzájuk eljuttatott imprimatúra, 
ill. műszaki példányok alapján. 1981 végére történt meg a Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ és a közművelődési könyvtárak szakértőinek részvételével a 
közművelődési könyvtárak számára tervezett központi katalóguscédula szolgáltatás 
elindításához a cédulák adattartalmának és az adatok elrendezésének, megjeleníté
sének meghatározása. A tényleges szolgáltatásra 1982-től került sor.

Nem a számítógépes rendszer alapján, de az MNB KB társlapjaként, illetve 
mellékleteként jelennek meg 1978-tól a bibliográfiai füzetsorozatokra kidolgozott 
terv szerint a Magyar nemzeti bibliográfia. Zeneművek bibliográfiája a nyomtatott ze
neművekről és a zenei hanglemezekről, és az MNB KB-ben negyedévenként a 
„Térképek”. Ezek a sorozatok annyiban nem felelnek meg az egységes rendszer kö
vetelményeinek, hogy leírásaikben nem alkalmazták (és máig sem vezették be) az 
ISBD-kre alapozott MSZ 3424 szabványcsalád előírásait. (A térképek leírására vo
natkozó magyar szabvány kidolgozására mindeddig nem is került sor.)

A hazai kurrens időszaki kiadványok bibliográfiájának reformja 1976-tal kez
dődött. Bár az 1977-ben megjelent kétkötetes alapbibÜográfia, a Kurrens időszaki 
kiadványok, amely felöleli az 1976-ban megjelent és 1977. október 1-jéig az OSZK- 
ba kötelespéldányként beérkezett periodikumokat, még nem viselte a sorozatra jel
lemző „Magyar nemzeti bibliográfia” közös címet, igazi megújhodást jelentett a saj
tóbibliográfia területén. Egyrészt azért, mert gyűjtőkörének kialakításánál az idő
szaki kiadványok kategóriájára a nemzetközileg elfogadott és a magyar ISSN szab
ványban rögzített meghatározást vette alapul, másrészt azért, mert leírásait az 
ISBD(S)* előírásainak megfelelően közölte, a cirillbetűs szövegek átírásánál pedig 
a hatályos magyar és a nemzetközi szabványok előírásainak megfelelően járt el. Az 
évenként megjelenő és ötévenként kumulált indexkötetekkel kísért sajtóbibliográfia 
címe 1981-től Magyar nemzeti bibliográfia. Időszaki kiadványok bibliográfiája,

A „Magyar folyóiratok repertórium”-át 1977-ben váltotta fel a félhavonként, 
majd 1978-tól havonként megjelenő Magyar nemzeti bibliográfia. Időszaki kiadvá
nyok repertóriuma, A kiadvány tényleges, tartalmi reformjára azonban csak 1981-ben 
került sor, amikor is a repertórium feldolgozási köre — a mindenkori forrásbázis 
alapján — az általános tartalmú, valamint a társadalom- és a természettudományi 
cikkekre korlátozódott, ugyanakkor a feltárás tekintetében elmélyült és teljesebbé 
vált, indexapparátusa kibővült. A kiadvány felvette a Társadalomtudományok, termé
szettudományok alcímet. A hazai sajtóban reprezentált többi szakterület (orvostudo
mány, mezőgazdaság, műszaki tudományok és építésügy) válogatott cikkanyagának 
feldolgozása együttműködési megállapodások alapján e területek országos szak- 
könyvtárainak és dokumentációs központjainak feladatává lett.

A patriotika irodalom nemzeti bibliográfiai szintű számbavétele a UBC prog
ram szigorúan vett szelleme szerint nem a nemzeti bibliográfiai központok feladata, 
bár ennek vállalása jónéhány országra jellemző. Olyan kis ország esetében, mint

* International Standard Bibliographic Description for Serials 1st standard ed. London, 
1977.
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Magyarország, amelyre a történelmi változások következtében jellemzővé vált, hogy 
a nemzethez tartozó alkotó magyarság jelentős része szétszóródott a nagyvilágban, 
más jelentős része pedig a környező országokban nemzetiségi kisebbségi létbe 
kényszerült, rendkívüli jelentőséggel bír a külföldi magyar vonatkozású irodalom 
számbavétele, még úgy is, ha a teljesség megvalósításáról le kell mondanunk. A kül
földön megjelent hungarikumok bibliográfiai feltárását sürgette az 1970-es III. Or
szágos Könyvtárügyi Konferencia is, s ebben a szellemben kezdtek új életet a hunga- 
rika bibliográfiák. 1977-ben jelent meg először a Külföldi magyar nyelvű kiadvá
nyok, alcíme: Külföldön magyar nyelven megjelent könyvek és folyóiratcikkek válo
gatott bibliográfiája, a korábban „Külföldi magyar nyelvű folyóiratok repertóriuma” 
címet viselő kiadvány folytatásaként, és a Hungarika irodalmi szemle, alcíme: Külföl
dön idegen nyelven megjelent magyar vonatkozású könyvek és folyóiratcikkek válo
gatott bibliográfiája, amely a „Hungarika külföldi folyóiratszemlét” váltotta fel.

Már a két kiadvány megjelenésekor megfogalmazódott egy szélesebb körű 
hungarika program kidolgozásának igénye, amelynek megkezdése még évekig vára
tott magára.

Mi történt a bibliográfiai forradalmat követően? (1982—1987)

A visszapillantásunkban felsorolt, az OSZK bibliográfiai műhelyeiben beve
zetett változtatásokra jogos volt a „forradalmi” jelző használata. Úgy tűnhet azon
ban, hogy mindezen eredmények felmutatását kifulladás követte, s hogy a program
pontok (új szolgáltatások bevezetése, a gépesítés továbbfejlesztése) teljes körű meg
valósítása, a nemzetközi fejlődés nyomonkövetése lekerült a napirendről. Hét év, 
talán mondhatjuk úgy is, hogy hét szűk esztendő küzdelmeit áttekintve, majd a kö
vetkezők eredményeiről és kilátásairól beszámolva bízunk abban, hogy nem a kiful
ladást, az ügy feladását kéri majd számon a magyar nemzeti bibliográfiai központtól 
a tisztelt szakma.

Az 1981-ben megrendezett IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia doku
mentumaiban 4 a következők olvashatók: „Sikerült ugyan a Magyar Nemzeti Bibli
ográfia előállítását automatizálni, ám összes előnyének kihasználására még nem ke
rült sor. ... Az elmúlt évtizedekben a magyar könyvtárügy — főleg a tárgyi feltétele
ket illetően — nem kapta meg azt a támogatást, amelyet a társadalom fejlődése 
szempontjából fontos szerepe, jelentősége megkívánt volna.... A rendszerépítés leg
fontosabb feladatainak megoldásához feltétlenül szükséges a könyvtárközi kapcsola
tok és együttműködés megerősítése, a párhuzamosságok felszámolása, a szétforgá- 
csoltság megszüntetése, a fehér foltok eltüntetése, a működési feltételek javítása, a 
korszerű technika alkalmazása, a központi szolgáltatások fejlesztése. ... A magyar 
nemzeti bibliográfiai rendszer továbbépítése során a nemzeti könyvtárnak — alapfe
ladatainak ellátása mellett — szervezői, koordinálói feladatokat kell ellátnia, bevon
va a bibliográfiai és az információs regisztrálásba és feltárásba a központi szerepkö
rű könyvtárakat is. A bibliográfiák számítógépes előállítása lehetőséget teremt az 
egyszeri feldolgozás — többszöri hasznosítás elvének érvényesítésére, meggyorsítja 
az átfutási időt, módot ad a központi katalóguscédula-ellátás megvalósítására, és
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mind a belföldi, mind a külföldi használók számára szolgáltathatja a géppel kezelhe
tő adathordozókat is . ... A nemzeti könyvtárban olyan országos bibliográfiai központ 
létesítését kell előirányozni, ahol mind a belföldi, mind pedig a külföldi, géppel ol
vasható bibliográfiai adattárak közvetlenül vagy közvetve hozzáférhetők és használ
hatók. A kumulációk közzétételét gyorsabbá és rendszeresebbé kell tenni. A nemzeti 
könyvtár kezdeményezze a kiadványok címleírásokkal való megjelentetését is. ... A 
magyar nemzeti bibliográfia rendszerébe szervesen beletartoznak a nem-könyv jelle
gű nyomtatott és az audiovizuális dokumentumok is, ezért az itt vázolt fejlesztési kö
vetelmények rájuk is vonatkoznak. ... Mivel az OSZK történetének egyik legfonto
sabb fordulópontja előtt áll — elérhető közelségbe került a könyvtár budavári új 
épületének befejezése —, sokoldalú előkészítő tevékenységet kell elvégeznie, hogy 
megfelelően kihasználhassa az új épület kínálta, lényegesen bővebb és korszerűbb 
működési lehetőségeket.”

Ugyanezen alkalommal Vályi Gábor, az Országgyűlési Könyvtár akkori igaz
gatója és az Országos Könyvtárügyi Tanács elnöke így fogalmazott a konferenciát zá
ró beszédében: „Eszem ágában sincs azt mondani, hogy a fejlesztéshez, amit a tézi
sek előírnak, nem kell pénz. Pénz is kell, és bizonyos mértékű pénzt fogunk is kap
ni, ez az ígéret elhangzott Pozsgay elvtárs* szájából is, és gondolom, a többi fenntar
tó sem hiszi, hogy pénz nélkül meg lehet oldani a feladatokat. Rendkívül fontos vol
na azonban, ha a feladatok között a fenntartók, akik a pénzt adják, a könyvtárakkal 
megbeszélve, bizonyos sorrendiséget állapítanának meg, és a megbeszélt prioritáso
kat meg is tartanák. Amire pénzt tudnak ígérni, meg is adnák. Minden bizonnyal 
tervszerűbben és jobban tudnánk dolgozni, ha például a beruházási kereteket nem 
egy-egy évre kapnánk, hanem tájékoztatnának bennünket arról, hogy például 1990-ig 
mit és mikor fogunk kapni. Azt hiszem, ha a tervszerűséget így értelmeznénk mi és 
a fenntartók is, ez segítené a könyvtárakat, még akkor is, ha a válasz ilyen lenne: az 
idén és jövőre nem kapsz, de három év múlva ezt és ezt.” (A kiemelések a szerző
től.)

A hosszas idézetekre azért vettünk bátorságot, mert úgy véljük azt bizonyítják, 
hogy a szakma és a felhasználók igényeinek ismeretében, valamint józan ész birtoká
ban már 1981-ben pontosan meg lehetett határozni mind a feladatokat, mind a meg
oldásukhoz elengedhetetlen feltételeket, azaz, hogy mit, mivel és hogyan kívánatos 
megvalósítani.

Anélkül, hogy azt állítanánk, az OSZK minden szempontból és minden idő
ben tökéleteset alkotott volna saját szervezeti, munkaszervezési megoldásaiban, szol
gáltatásainak megszervezésében, el kell fogadnunk Zircz Péternek, az OSZK volt fői
gazgató-helyettesének 1982-ben megfogalmazott, többé-kevésbé még hosszú évekre 
érvényes helyzetértékelését:5

„Mindeddig nem sikerült kellőképpen kihasználni az automatizált MNB 
rendszerben rejlő (elsősorban: output) lehetőségeket, gépesítésünk színvonala 
(sem a szoftver sem a hardver tekintetében) nem üti meg a kellő mértéket, a szű
kös létszám miatt baj van egy-egy szolgáltatásunk frissességével is, a szükséges felté

* 1981-ben Pozsgay Imre művelődési miniszter volt.
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telek hiánya folytán akadozik nem egy kurrens kiadványunk folyamatos előállítása. 
... Magunk mentségének summázataként mindenesetre hadd jegyezzük meg: amire a 
nemzeti könyvtárban megértek a szemléleti, képzettségi stb. feltételek a „nagy fordu
latra” (a korszerűbb szervezési-gépesítési folyamatok, módszerek bevezetésére), ad
digra éppen véget ért népgazdaságunk felfelé ívelő szakasza is, és a könyvtár anyagi
műszaki, létszámbeli fejlődése — némi fáziskéséssel — megakadt, s lényegében azó
ta is stagnál.”

Az OSZK 1982-ben közreadta — szintén Zircz Péter megfogalmazásában — az 
1990-ig szóló fejlesztési tervét a központi szolgáltatások egymásra épülő és egymást 
feltételező elemeinek egyetlen számítógépes rendszerbe integrálására.6 Ugyanezzel 
a témával foglalkoztak tanulmányaikban az akkori könyvtári élet legjobb szakértői 
és vezetői, akiknek megállapításai a központi bibliográfiai és egyéb szolgáltatások 
rendszerré szervezéséről, az eszközrendszer központi keretekből történő beruházá
sának szükségességéről minden lényeges pontban egybecsengtek. 7’ 8’ 9 A megvalósí
táshoz azonban egészen 1987 végéig egyetlen lépéssel sem lehetett közelebb jutni, s 
ennek elsősorban pénzügyi okai voltak. Igaz ugyan, hogy az OSZK 1985 tavaszára 
felköltözött a Budavári Palotába, de a tervezett számítógépes eszközök beszerzésére 
nem kerülhetett sor, maradt az MNB számítógépes feldolgozásokhoz egyetlen adat
rögzítő berendezés, amely erre az időre már elavultnak számított, évekre megszűnt 
a korábban működő közvetlen adatátviteli lehetőség az SZKI számítóközpontjához 
és továbbra is terhelte az OSZK költségvetését a külső számítógépen történő adat
bázisépítés valamint a kéziratok fényszedéssel történő előállításának tetemes költ
sége, hogy a sokszorosítási, köttetési kiadásokról, papíráremelésekről ne is beszél
jünk. (Ugyanakkor egy MNB KB füzet ára nem érte el a 10,-Ft-ot.)

Miközben a számítógépes kultúra Magyarországon a 80-as években folyama
tosan fejlődött, a nyugati országokban pedig új technikai csodák jelentek meg az in
formációs iparban (számítógépes hálózatok, lézernyomtatás, adatbázisok tárolására 
alkalmas kompakt lemezek: CD ROM, és online lekérdezésükhöz kifejlesztett kis- 
számítógépes leolvasók, teletex, Videotext és telefax, elektronikus levelezés, stb.), ad
dig az OSZK saját technikai bázisa inkább romlott, semmint fejlődött volna. így 
nemhogy a teljes kurrens nemzeti bibliográfiai rendszer gépesítésére és új szolgálta
tásformák kifejlesztésére nem kerülhetett sor, hanem komoly eredményként kell el
könyvelnünk az MNB könyvek adatbázisának folyamatos építését, a félhavi füzetek 
naprakész megjelentetését, a tételszolgáltatást az „Új könyvekéhez és a központi 
katalóguscédula előállításához (a határidők pontos betartásával), és az elindított 
bibliográfiai sorozatok fenntartását.

Belső műhelymunkák

A kurrens nemzeti bibliográfiai rendszer műhelyeiben a fentiekből követke
zően főként olyan fejlesztésekre kerülhetett sor, amelyek nem pénzügyi, hanem 
szellemi beruházást igényeltek. Ilyennek tekinthetjük az 1978 és 1986 között folya
matosan megjelent bibliográfiai szabványok illetve módosításaik bevezetését. Ugyan
ezen idő alatt a bibliográfiai osztályok vezetői és munkatársai oroszlánrészt vállal
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tak a szabványok kidolgozásában, majd a könyvtári életbe történő bevezetésükhöz 
szükséges képzésben mint oktatók és tanácsadók. Úgy véljük, ez tette lehetővé a ha
zai könyvtárakban az egységes, szabványos katalogizálási gyakorlat meghonosítását, 
amely — ha a technikai feltételrendszer hiányosságaitól eltekintünk — kiállja a pró
bát nemzetközi összehasonlításban is, és ha végre sor kerül a tervezett szolgáltatások 
kifejlesztésére, a könyvtárak felkészültek lesznek fogadásukra.

Az OSZK belső erőforrásainak jobb kihasználása és a hatályos bibliográfiai 
szabványoknak az OSZK leíró katalógusaiban történő bevezetése érdekében megva
lósította az 1987-től megjelent, kötelespéldányként beérkezett könyvek bibliográfiai 
és katalóguscélú feldolgozásának összevonását. Sor került az MNB könyvek adatbá
zisa programrendszerének továbbfejlesztésére, így az most már nemcsak a közmű
velődési könyvtárak számára szükséges alap katalógustétel automatikus előállításá
ra, hanem a tételszerkesztési szabvány által a fő- és a melléktételekre előírt vala
mennyi egységesített és egyéb besorolási adat, valamint az OSZK katalógusépítési 
gyakorlatához szükséges egyéb adatok megjelenítésére is alkalmas. A mátrixnyomta
tóval kihatott „unit card” szerkezetű katalógustételeket a szükséges számban Canon 
PC-25-es sokszorosítóval állítja elő a könyvtár, katalógusai és egyéb nyilvántartásai 
számára {Lásd az l.sz. ábrát)

l.sz. ábra
Tétel az MNB Könyvek bibliográfiájából:

3441.
Var^a Ildikó (1937-)

Példatár a könyvek formai és tartalmi feltárásához /
[a példákat vál. és a kiadványt szerk. Varga Ildikó] ;
[... kiég. Rónai Tamás] ; [közread, az] Országos 
Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ. -  Bp. : OSZK KMK, 1987 
[11988].-89 p. : ill. ; 29 cm 
ISBN 963 201 288 7 fűzött : 50,- Ft 
025.3/.4(076.1)

Ugyanazon kiadvány katalóguscédulái a cédulaszerkesztő program alapján:

XD 55.731 1
V a r g a  I l d i k ó  < 1 9 3 7 —>

P é l d a t á r  a  k ö n y v e k  f o r m a i  é s  t a r t a l m i  
f e l t á r á s á h o z  /  Ca p é l d á k a t  v á l .  é s  a 
k i a d v á n y t  s z e r k .  V a r y a  I l d i k ó i  ; C . . .  
k i é g .  R ó n a i  T a m á s ]  ; [ k ö z r e a d ,  a z ]
O r s z á g o s  S z é c h é n y i  K ö n y v t á r  
K ö n y v t á r t u d o m á n y i  é s  M ó d s z e r t a n i  
K ö z p o n t .  -  Bp.  : OSZK KMK, 1 9 8 7  í 1 1 9 8 8 3 .  -  
89  p . : i l l .  ; 2 9  cm
ISBN 9 S 3  2 0 1  2 8 8  7
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XD 55.731 2

fit.: Rónai Tamás <1947— ) (kiég.)
-  K ö n y v t á r t u d o m á n y i  é s  M ó d s z e r t a n i  K ö z p o n t  
( B u d a p e s t )  ( k ö z r e a d . )
025.31(076) 025.4(076)

Pályázati rendszer keretében, külső támogatással indult meg 1984-ben egy át
fogó program kidolgozása a külföldön megjelent, magyarságra vonatkozó informáci
ók összegyűjtésére, archiválására, feldolgozására és rendszeres szolgáltatására Hun- 
garika Dokumentáció néven. A Hungarika Dokumentáció hármas célkitűzéssel 
kezdte meg munkáját:

1) számítógépes támogatással kurrens információs szolgáltatás mgindítása cé
dula és index formában, mintegy 300 külföldi folyóirat közleményeinek feldolgozása 
alapján, a külföldön élő magyarság tudományos, alkotó és kulturális életéről, politi
kai helyzetéről, a hungarológia körébe tartozó, külföldön keletkezett tudományos 
publikációkról valamint a hazai tudományos, művészeti és kulturális élet külföldi 
visszhangjáról, beleértve hazánk politikai, társadalmi és gazdasági megítélését is;

2) névkataszter felállítása az 1880-as születési évtől kezdve a külföldi magyar 
személyiségekről, legfontosabb adataikkal, hiteles források alapján, először karto
ték, majd kiadvány formában;

3) adattár felállítása a külföldi magyar gyűjteményekről, majd az anyag meg
jelentetése kiadványsorozat formában.

A program első kézzelfogható eredménye a Hungarika információ c. kiadvány 
1985-ös elindítása volt. A számítógépes feldolgozás alapján évente háromszor megje
lenő index-kötetek folyamatos tájékoztatást adnak a feltárt anyagról, permutált 
tárgyszóláncos visszakereséssel (tárgy, földrajzi terület, nyelv, szerző, műfaj), 
amelyhez bibliográfiai tételazonosító szám tartozik. A tételazonosító alapján keres
hetők vissza a cédulaformában megjelentetett, annotációval kiegészített bibliográfiai 
leírások. A tárgyszó indexek függelékeként összefoglaló ETO index is segít a bibliog
ráfiai tételek téma szerinti visszakeresésében. 1986-tól éves kumulált index is megje
lenik. Mind az indexek, mind a cédulák együttesen és külön-külön is megrendelhe
tők, a cédulaanyagra 12 tárgykör szerint válogatva is elő lehet fizetni.

Fejlesztések, célkitűzések, lehetőségek (1988— )

1986-ban indult az MTA és az OMFB kezdeményezésére, majd irányításával 
és felügyeletével, az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) és különböző 
tárcák anyagi támogatásával a K+F Információs Infrastruktúra Program, mai közke
letű nevén az IIF. A program alapvető célja a hazai kutatást és a műszaki fejlesztő
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tevékenységet támogató információs infrastruktúra megteremtése, az elektronikus 
kommunikációra és levelezésre, a külföldi és a hazai adatbázisokban tárolt informá
ciók online elérésére, illetve új adatbázisok létrehozására alkalmas számítástechnikai 
eszközpark és hálózati rendszer kiépítése, működtetése.

Az IIF Program már alapdokumentumaiban is kiemelt fontosságot tulajdonít 
a könyvtári információs rendszer fejlesztésének, s ezt nemcsak mint elvet rögzíti, ha
nem annak megvalósításához a program indulásától kezdve a „fontosság” mértéké
vel arányos anyagi támogatást és számítástechnikai segítséget is nyújt.10

Az OSZK és a Magyar Tudományos Akadémia Központi Könyvtára 1987-ben 
az OTKA által finanszírozott eszközbeszerzési pályázaton egyaránt 21,8 millió Ft tá
mogatást nyert el saját számítóközpontjának felállításához. 1988-ban az MTA 
SZTAKI és a két könyvtár „KF Informatikai Kft”-t alapított, amely a Világbanktól 
devizakölcsönt kapott, megfelelő színvonalú számítógépeknek versenyajánlatok 
alapján történő beszerzésére. Az OSZK számára megrendelt IBM 9377 típusú szá
mítógép 1990 márciusában került a könyvtár számítógéptermébe. Sikerült megvásá
rolni egy integrált online könyvtári programcsomagot is, amelyet a Dortmundi Egye
temi Könyvtár és a Leuveni Egyetemi Könyvtár számára fejlesztettek ki DOBIS/LI- 
BIS elnevezéssel, IBM gépekre.

Az OSZK vezetői és szakértői 1987-től szervezeti megoldásokkal, kisgépes 
rendszerek fejlesztésével és belső műhelymunkákkal folyamatosan készítik elő a 
nagygépes, online adatbevitelre és kezelésre alkalmas, valamennyi könyvtári tevé
kenységet (gyarapítás, feldolgozás, kölcsönzés, folyóirat-érkeztetés, online olvasói 
katalógus) támogató könyvtári rendszer bevezetését, majd ennek keretében a kur
rens nemzeti bibliográfiai számbavétel kiteljesítését, korszerű szolgáltatásformák 
megvalósítását.11, 12 1987-ben megalakult a Szervezési főosztály, melynek keretében 
megerősödött a Fejlesztési osztály és létrejött a Számítástechnika Alkalmazási osz
tály. A Fejlesztési osztály irányításával, szintén 1987-ben megkezdődtek azok az 
adatfelmérési munkák, amelyek alapján át lehetett tekinteni a párhuzamos, főként a 
feldolgozói területeken meglévő, egymást átfedő tevékenységeket, és meg lehetett 
fogalmazni az integrált számítógépes rendszerrel szemben támasztott követelménye
ket.

Szervezeti összevonás

A z  adatfelmérést szervezeti módosítások követték 1988-ban, amelyek során 
egy főosztály, a Gyarapító és Feldolgozó főosztály felelősségi körébe került vala
mennyi, a törzsgyűjteményt érintő feldolgozó terület: a gyarapítás, abból a megfon
tolásból, hogy a Gyarapítási osztály munkája során jórészt ugyanazon adatokkal dol
gozik mint a feldolgozók, és felelős a kiadványok feldolgozásra történő indításáért, 
a könyvek és az időszaki kiadványok katalogizálása, osztályozása, a bibliográfiai 
szerkesztőségek, és ezek keretében a regisztrációs feladatokat ellátó irodák (Magyar 
ISSN Iroda, Magyar ISBN Iroda), a szintén regisztrációs feladatot végző Magyar 
Nemzeti ISDS Központ, végül a patriotika feldolgozásokért felelős Hungarika Do
kumentációs osztály.
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A z integráció előkészítése a munkafolyamatokban és a kisszámítógépes fejlesztések

A szervezeti összevonásra főként azért volt szükség, hogy a párhuzamos tevé
kenységeket a lehetséges mértékben ki lehessen küszöbölni, már az integrált számí
tógépes rendszer bevezetését megelőzően. Csak így volt és van mód az automatizá
láshoz elengedhetetlen szellemi kapacitás felszabadítására. Sor került egy, a feltéte
lezett számítógépes munkamenetet szimuláló feldolgozói futószalag bevezetésére, 
amelynek lényege, hogy a kötelespéldányként érkezett könyvek és időszaki kiadvá
nyok nemzeti könyvtári megőrzésre szánt példányát indítják feldolgozásra olyan 
rendben, hogy az egyes feldolgozó állomások eredményeit (adatait) a további állo
mások hasznosítani tudják. (Lásd a 2. és 3. sz. ábrát)

2-3.sz. ábra

A köteíespéldányként érkező könyvek és periodikumok (a túloldalon) feldolgozói futószalagja
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Megjegyzés; minden osztály, valamint az Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztály hetenként megkapja 
az új indulások és címváltozások listáját és az ISSN tételeket, amelyek minden további feldolgozáshoz 
alapul szolgálnak.
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A könyvek bibliográfiai és katalóguscélú feldolgozásának összevonásáról az 
előző fejezetben már beszámoltunk.

Az időszaki kiadványok feldolgozásának ésszerűsítésére is sor került 1989 
elején, habár ezen a területen nem állt módunkban egy nagyszámítógépes bibliog
ráfiai adatbázisra támaszkodni, mint a könyvek esetében. A párhuzamos tevékenysé
gek nagymértékű felszámolására azonban itt is voltak lehetőségeink, részben az új 
feldolgozó futószalag kidolgozása és bevezetése, részben kisszámítógépes fejleszté
sek megvalósítása révén.

A kötelespéldányként beérkezett időszaki kiadványokról, új indulások és cím
változások esetében a Magyar ISSN Iroda és az MNB Időszaki Kiadványok Szer
kesztősége számítógépes feldolgozással ún. „ISSN tétel”-t készít. A tételek tartal
mazzák a kiadványok azonosításához szükséges bibliográfiai adatokat (főcím, szá
mozás, megjelenési adatok, sorozat, periodicitás, címváltozatok, bibliográfiai kapcso
latok és egyéb megjegyzések, ISSN és kulcscím) és a tételek rendezéséhez szükséges 
egységesített besorolási adatokat (besorolási cím, közreadó testület neve). A kiíratás 
alapján sokszorosított tételek minden további feldolgozáshoz és nyilvántartáshoz (ér
keztetési kardex, bibliográfiai és katalóguscélú feldolgozás, ISDS bejelentések) fel- 
használhatók, adaptálhatók.13

Ebből a kisszámítógépes adatbázisból született a Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ segítségével az Új periodikumok című tájékoztató kiadvány, 
amely 1989-től negyedévenként jelenik meg. Tény, hogy ez a kiadvány nem tartozik 
a kurrens magyar nemzeti bibliográfia rendszerébe, minthogy tételeit nem az MSZ 
3424/2 előírásainak megfelelő formában közli. Az is tény azonban, hogy leírásai au- 
topszia alapján, bibliográfiai igényességgel készülnek, s alkalmasak arra, hogy segít
sék a felhasználó könyvtárak állománygyarapító és katalogizáló munkáját, mert a 
szerkesztőségekre és a terjesztőkre vonatkozóan is tartalmaznak adatokat. (Lásd a 
4.SZ. ábrát.) A kiadvány fogadtatása rendkívül kedvező volt, aminek oka abban is ke
reshető, hogy az elmúlt két évben bekövetkezett sajtóliberalizáció hatására négy-öt
szörösére* emelkedett az újonnan induló vagy címüket változtató periodikumok szá
ma, s ezek nyomonkövetése szinte megoldhatatlan rendszeresen megjelenő tájékoz
tató kiadvány nélkül.

4.sz. ábra
ISSN tétel kiíratása:

000083 p
Hiány (1989)
Hiány

O.f, l.si. (1989. dac. 11 .)- . - [Budapest] : Inka, 1939- 
Kéthetenkánt. - Azonos cinen ált: 1988-1989 
ISSN 0865-0322 * Hiány |i)

IKF0, IKB

* 1989-ben a szokásos évi 150-200 új cím, illetve címváltozás helyett 786-ra emelkedett a
kötelespéldányként beérkezett, új feldolgozást igénylő időszaki kiadványok száma.
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Tétel kiíratása az „ Új periodikumok”-hoz:

Hiány (1989)
Hiány

13.f, 1.52. ( 1989. dsc. 11.)- - [Budapest] : Inka, 1989- 
Kéthetenként. - Azonos cíaen élt: 1989-1989.
ISSN 0865-0322 : 29,- Ft példányonként .* 696,- Ft évenként.

Szerk,: kardos András fel.szerk. Budapest VI., (Nép)köztársaság útja 112. 131-8858
Térj.: Inka Leányvállalat (aegrendelések) 1277 Budapest 23, Pf. 29 t Magyar Posta

Ugyancsak kisszámítógépes adatbázist épít az MNB Időszaki Kiadványok 
Szerkesztősége az Időszaki kiadványok bibliográfiája éves köteteinek megjelenteté
séhez az 1986-től feldolgozott tételekből. A sajtóbibliográfia kötetei az eddig meg
szokott tartalommal, de sokkal színvonalasabb megjelenítéssel, lézer nyomtatóval 
előállított kézirat alapján fognak megjelenni sorban egymás után. 1990-ben sor ke
rült a két kisszámítógépes program egyesítésére, így az ISSN adatbázis és a sajtóbib
liográfia adatbázis adatainak szelekciójával a különböző formátumprogramok alap
ján valamennyi output előállítható.

A  Magyar nemzeti bibliográfia. Időszaki kiadványok repertóriuma szerkesztő
ségének munkáját 1988 óta támogatja kisszámítógépre fejlesztett program, amellyel 
az indextételek feldolgozása folyik. Az adatállományból mind a havi, mind az éves 
indexek kéziratának előállítása lézernyomtatóval történik. A repertórium forrásbázi
sának nyilvántartását szintén kisszámítógépes program segítségével végzik, amely a 
feldolgozandó kiadványok azonosító adatait, a részegységek érkeztetési, valamint a 
feldolgozás tényét regisztráló adatokat kezeli, egyszerűsítve és kiváltva az addig ma
nuálisan karbantartott nyilvántartásokat.

Az 1988-ban létrehozott Hungarika Dokumentációs Osztály tervet dolgozott 
ki a hungarika feldolgozások integrálására és kisszámítógépes programok alkalmazá
sára. Ennek eredményeképpen 1989 végén lezárultak a „Hungarika irodalmi szem
le” és a „Külföldi magyar nyelvű kiadványok” hagyományos szerkesztési munkála
tai, s elkezdődött a Hungarika adatbázis építése. Az adatbázisból szelekciós program 
alapján kinyomtatható a „Hungarika információ” c. kiadvány és cédulaanyag kézira
ta, valamint a két — korábban negyedéves — bibliográfia, a tervek szerint új szerke
zetben, éves megjelenéssel.

1988-ban indult el, szintén kisszámítógépen a Kiadói adatbázis építése. Az 
adatbázis a kurrens magyar nemzeti bibliográfia rendszerében regisztrált kiadók és 
kiadóként is működő közreadók adatait tartalmazza, nemzetközi azonosító (ISBN) 
számukkal (csoportazonosító + kiadói azonosító) együtt. A jelenleg 1150 tételt tar
talmazó adatbázisból különféle adattartalommal és formában lehet jegyzékeket elő
állítani, pl. az MNB KB évi első számához a kiadói mutatókat, a Nemzetközi ISBN 
Ügynökség számára a mindenkori aktuális kiadói adatokat. Az OSZK a kurrens ki
adói jegyzéket 1991-től évenként kiadvány formájában is meg kívánja jelentetni.

Az OSZK-ban épülő valamennyi kisszámítógépes adatbázis IBM kompatibilis 
személyi számítógépekre az UNESCO támogatásával kifejlesztett Micro-ISIS prog



A kurrens magyar nemzeti bibliográfia rendszere 435

ramon alapul, Az adaptációk mind az adattartalom meghatározásánál, mind a for
mátumprogramok kidolgozásánál az érvényes és a kurrens nemzeti bibliográfiákra 
nézve kötelező bibliográfiai szabványok előírásainak figyelembe vételével készültek. 
Fejlesztőink megoldották a nemzeti bibliográfiai feldolgozásban elengedhetetlen tel
jes ékezetes karakterkészlet kisszámítógépes használatát.

Online integrált könyvtári rendszer — korszerű nemzeti bibliográfiai szolgáltatások

A kurrens nemzeti bibliográfiai rendszer kiteljesítésének igazi próbaköve az 
lesz, hogy az előkészítő munkálatokat — szervezeti változtatásokat, belső műhely
munkák eredményeit, kisszámítógépes fejlesztéseket — miként tudja az OSZK szer
vesen illeszteni az IBM 9377-es számítógépre betöltendő DOBIS/LIBIS program- 
rendszerbe. A feladat, rendkívüli bonyolultsága miatt rendkívül felelősségteljes dön
téseket, tervszerű, szervezett és összehangolt munkát kíván mind a fejlesztő, mind 
az alkalmazó (bibliográfiai feldolgozásokat végző) gárdától; a siker azonban nem
csak ezeken áll vagy bukik, hanem a szükséges pénzeszközök meglétén is. Ez utóbbi
ak biztosítását a fenntartó szervtől igényli és várja az OSZK.

A bibliográfiai szolgáltatások szempontjából a legelső és legfontosabb lépés 
az MNB könyvek adatbázisának áttelepítése az SZKI-ból az OSZK-ba. Az áttelepí
téshez és az adatbázis online lekérdezésének megkezdéséhez szükséges fejlesztések 
(rendszerszervezési és programozási feladatok a szabványos szerkezetű, a DO- 
BIS/LIBIS rendszerbe betölthető mágnesszalag előállításához; az ISO 2709 szerke
zetű mágnesszalag tesztelése; az állomány mágnesszalagra konvertálása; a szolgálta
tó képesség megteremtése stb.) költségeinek egy részére* külső forrásból sikerült 
fedezetet előteremteni, az IIF 1989-es adatbázis építési pályázatán.

Az adatbázis terjedelme napjainkban cca 286 ezer rekord; ebből 80 ezer az 
önálló tétel, 6 ezer a kapcsolódó rekord, 200 ezer az analitikus rekord. A pályázati 
szerződés alapján megvalósítandó szolgáltatások:

1) Interaktív keresés helyi és távoli terminálokról, a keresőkérdések fokoza
tos finomításával, a keresést támogató „help” képernyők és üzenetek segítségével.

2) Megjelenítés a DOBIS/LIBIS kezelőrendszer által biztosított angol és ma
gyar nyelvű képernyő-formátumokkal.

3) Részletes adatbázis-ismertető megjelentetése.
4) Háttérszolgáltatások biztosítása: a talált adatok listázása, postázása, a for

rásdokumentumokról másolatszolgáltatás.

* Az MNB könyvek adatbázisának üzemeltetése az SZKI-ban és a bibliográfiai kiadvá
nyok fényszedett kéziratának előállíttatása a Nyomdaipari Fényszedő Üzemben (1990- 
től Fényszedő Központ Kft) évente 4 millió Ft. A szellemi munka, a nyomdai 
sokszorosítás, köttetés költségei ebben az összegben nem szerepelnek. Az IIF pályáza
ton nyert támogatás az MNB könyvek adatbázis online szolgáltatásának megvalósításá
ra: 1,6 millió Ft.
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5) Az adatbázis alapján szerkesztett kiadványok és bibliográfiai (katalógus) 
tételek cédulaformában.

Az OSZK a fenti szolgáltatásokon kívül elsőrendű fontosságúnak tartja, hogy 
mielőbb megvalósítsa azokat a szolgáltatásformákat is, amelyekre mint alapadatbá
zis szolgáltatásokra igényt tartanak a számítógépes könyvtári információs rendszer 
résztvevői és felhasználói. Ezek közül elsőként az MNB könyvek adatbázisa tételeit 
mágneses adathordozón, szabványos csereformátumban (mágnesszalagon és hajlé
kony mágneslemezen) kívánja hozzáférhetővé tenni.

Az adatbázis áttelepítésének előmunkálatai és a DOBIS/LIBIS program- 
rendszer tanulmányozása alapján levont következtetések arra mutatnak, hogy a DO- 
BIS/LIBIS-be betöltött adatbázisból az MNB KB füzetek kéziratának megjeleníté
séhez komoly belső programfejlesztésre is szükség lesz.* Ugyanakkor nem lenne 
célszerű, még kevésbé gazdaságos, ha — pusztán a füzetek naprakész megjelenteté
sének érdekében — az adatbázist két helyen, az SZKI-ban is és az OSZK-ban is 
hosszasabban, esetleg 4—6 hónapon át párhuzamosan kellene üzemeltetni. Elképzel
hetőnek tartjuk ezért, hogy átmenetileg a bibliográfiai füzetek helyett, a DOBIS/LI- 
BIS alapján előállítható gyorstájékoztató jegyzékben kell majd közölnünk a kurrens 
tételeket, s a teljes, az analitikus leírásokat is közlő tételekhez felhasználóink csak az 
éves könyvészet megjelenésekor jutnak hozzá. Az integrált könyvtári rendszer beve
zetésének további lépései — a gyarapítási alrendszer bevezetését követően — az 
alábbiak lesznek:

— az MNB tételek kiegészítése az 1987 előtt megjelent könyvek raktári jelzetei
vel, az OSZK online olvasói katalógusának használatához;

— az 1987 óta megjelent és kisszámítógépes rendszerben feldolgozott OSZK 
külföldi könyvállomány és a tankönyv/jegyzet anyag bibliográfiai adatainak 
konvertálása a DOBIS/LIBIS-be, szintén az online olvasói katalógus bővíté
séhez;

— a többi, kisszámítógépen épített adatbázis (sajtóbibliográfia, hungarika adat- 
állomány) konvertálása az integrált rendszerbe, majd az MNB Időszaki kiad
ványok repertóriuma számítógépes feldolgozásának megkezdése;

— a nem könyvjellegű dokumentumok (zeneművek, hanglemezek, hangkazet
ták, térképek stb.) számítógépes feldolgozásának megkezdése, a bibliográfiai 
füzetsorozatok számítógépes outputként való megjelentetése.

Szintén az IIF 1989-es adatbázisépítési pályázatán nyert támogatást a Hunga
rika adatbázis fejlesztése, amelynek nemcsak a Hungarika információ és a hungarika 
bibliográfiák tételei lesznek elérhetők közvetlen (online) lekérdezés útján, hanem a 
Hungarika névkataszter állománya is (cca 20 ezer biográfiai tétel). Ez utóbbit a nagy
gépes rendszer „authority adatállományába” kívánjuk majd illeszteni.

* Ismereteink szerint ma nincs a piacon olyan IBM gépre fejlesztett integrált könyvtári 
programrendszer, amelyhez nemzeti bibliográfiát előállító kiadványszerkesztő program 
is tartozik. A DOBIS/LIBIS-t alkalmazó nemzeti könyvtárak (Kanada, Dél-Afrikai Köz
társaság) a kiadványi programokat saját igényeik szerint, külön-külön fejlesztették ki.
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Következtetések

Az 1970-es években elindult és a 80-as évek elejéig zajló hazai bibliográfiai 
forradalom eredményeként könyvelhetjük el, hogy létrehozta a kurrens nemzeti bib
liográfiai rendszer alapjait; a feldolgozások tartalmának, hitelességének, formai meg
jelenítésének színvonala nem hagy maga után kívánnivalót. Ami tehát az adott körül
mények és feltételek között megvalósítható volt az OSZK-ban nemzeti bibliográfiai 
központként működő bibliográfiai szerkesztőségekben, nem szégyellnivaló. Amivel 
adósak maradtak, gondolunk itt elsősorban a regisztrálatlan kiadványtípusokra és a 
másodfokú bibliográfiára, az a források (személyi és műszaki-technikai) hiányának 
számlájára írható. Az MNB sorozatok indexeinek és a könyvészetek késedelmes 
megjelenésének oka a szűk nyomdai kapacitásban és az előállítási költségek hihe
tetlen mértékű emelkedésében keresendő. így az anyagi feltételek javulása nélkül, 
pusztán szakmaszeretetből és elhivatottságból aligha áll módjában az OSZK-nak 
ezeken változtatni.

Ami a nagyszámítógépes rendszert illeti, minden reményünk megvan arra, 
hogy a 90-es évek elején sor kerülhet a bibliográfiai szolgáltatásformák reformjára. 
Az Európához való felzárkózáshoz az is hozzá tartozik, hogy Magyarország be tud
jon kapcsolódni a nemzetközi adatcserébe, az Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel 
kibővített programjához, az UBCIM-hez (Universal Bibliographic Control and In
ternational MARC Program) való csatlakozással.

A hazai IIF Program által az elmúlt három évben nyújtott támogatás alapvető 
eszközök birtokbavételét tette lehetővé. A korszerű nemzeti bibliográfiai szolgálta
tások megvalósításához azonban elengedhetetlen az újjáalakuló kulturális kormány
zat és a hazai könyvtári közösség tevőleges támogatása is.
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1. sz. függelék

A Párizsban, 1977. szeptember 12—15 között az UNESCO által rendezett Nemzetközi Kongresszus a 
Nemzeti Bibliográfiákról,
Elfogadva az Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel koncepcióját, mint hosszú távú programot a bibliog
ráfiai információk számbavételének és cseréjének világméretű rendszerré való fejlesztésére, 
Hangsúlyozva a nemzeti bibliográfiai számbavétel biztosításának szükségességét, mint az egyetemes bib
liográfiai számbavétel előfeltételét,
Elismerve a nemzeti bibliográfia jelentőségét a nemzeti bibliográfiai számbavétel biztosításának fő esz
közeként, az alábbi ajánlásokat terjeszti elő:

Kötelespéldányszolgáltatás

1. A tagállamok vizsgálják meg érvényben lévő kötelespéldány jogszabályukat és fogalmazzák meg kö
vetelményeiket a jelenlegi és a jövőbeni ellátással kapcsolatban, hogy ki tudják fejleszteni és fenn 
tudják tartani a nemzeti bibliográfiai számbavételt; ahol erre szükség van, módosítsák a meglévő 
jogszabályt;

2. Azok a tagállamok, amelyekben nincs kötelespéldány szolgáltatás, vizsgálják meg bevezetésének le
hetőségeit a nemzeti bibliográfiai számbavétel megerősítésének eszközeként;

3. Az új kötelespéldány törvények vagy törvény értékű rendeletek nyilvánítsák ki a kötelespéldány 
szolgáltatásnak a nemzeti bibliográfiával kapcsolatos célját; biztosítsák, hogy a beszolgáltatott pél
dányok feleljenek meg a nemzeti könyvtári rendszer követelményeinek; szóhasználatukban és szö
vegezésükben legyenek olyan átfogóak, hogy felöleljék mind a már létező információs tartalommal 
bíró kiadványtípusokat, mind azokat, amelyek majd várhatóan megjelennek; foglalják magukba a 
törvény betartásához szükséges intézkedéseket;

4. Az Unesco gondoskodjék egy olyan modellértékű törvénytervezet kidolgozásáról, amely alapul 
szolgál a tagállamok számára a nemzeti bibliográfiai számbavétel megvalósításában, és amely figye
lembe veszi a szerzői jogvédelem és a kötelespéldány közötti kapcsolatot;

A nemzeti bibliográfia gyűjtőköre

5. A nemzeti bibliográfiákkal szemben támasztott minimális követelmény, hogy a nemzeti dokumen
tumtermésből közöljék a könyvek, az új indulású és a címváltozáson átesett időszaki kiadványok, 
valamint a hivatalos kiadványok tételeit; a regisztrálást, amilyen gyorsan csak lehetséges, terjesszék 
ki a többi kiadványtípusra, a nemzet könyvtári közösségének igényei szerint, a nemzeti bibliográfiai 
központ rendelkezésére álló erőforrásoknak megfelelően. Ha a nemzeti bibliográfiai központok 
nyelvi, kulturális vagy más megfontolások alapján olyan kiadványokat is regiszztrálnak, amelyek 
nem képezik a nemzeti kiadványtermés részét, ezeket a tételeket meg kell különböztetni;

6. A nemzeti bibliográfiának tartalmaznia kell az országon belül megjelentetett valamennyi idegen 
nyelvű vagy írásrendszerű dokumentumot, s ha csak egy mód van rá, ezeket a tételeket azon a 
nvelven illetve írásrendszerben közöljék, amelyen a dokumentum megjelent;
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7. További vizsgálatra van szükség a dokumentumok egyéb típusainak meghatározásához és a nemzeti 
bibliográfiában való szerepeltetésük sorrendjére vonatkozó javaslathoz.

A nyomtatott nemzeti bibliográfia megjelenítése és periodicitása

8. A nyomtatott nemzeti bibliográfia legalább negyedévenként jelenjen meg és kövesse éves kumulá
ció.

9. Minden egyes nyomtatott szám feleljen meg az alábbi követelményeknek:
nemzetközi papírméret (ajánlott az A/4) használata
a borítón és/vagy a címoldalon világos és egyértelmű tipográfiával tüntessék fel: 

a bibliográfia címét;
a tárgyidőszakot, amelyet a szám felölel; 
a megjelenés helyét; 
a kiadó nevét; 
a megjelenés idejét; 
az ISSN-t a jobb felső sarokban; 

a címlap verzióján kell feltüntetni:
a szerzői jogi (copyright) információkat; 
az előzetes bibliográfiai tételt (CIP);
a hozzáférhetőségre, az árra és a nyomtatásra vonatkozó adatokat; 

legalább minden negyedéves szám tartalmazzon bevezetést; 
törzsrészt (bibliográfiai tételeket);
mutatókat (évente kumulálva) a törzsrész kiegészítéseképpen;

10. A bevezetésben részletesen kell ismertetni:
a közölt tételek alapját, pl. a tételek a nemzeti könyvtárhoz a kötelespéldány jogszabály előírásai
nak megfelelően beszolgáltatott példányok alapján készültek; a gyűjtőkört, felsorolva a kivétele
ket; a megjelenés gyakoriságát; a bibliográfia szerkezetét; a felhasznált bibliográfiai és katalogizálá
si segédleteket; a szakkifejezéseket meghatározásukkal együtt és a rövidítések jegyzékét; a szakren
di elrendezés szabályait (ha azt alkalmazzák); a transzliterálás szabályait (ha használják); a besoro
lási szabályokat.

11. A nyomtatott nemzeti bibliográfia kurrens számainak anyagát valamely nemzetközileg használt osz
tályozási rendszernek megfelelően kell elrendezni, míg a kumulációk elrendezéséről a nemzeti bib
liográfiai központok saját belátásuk szerint dönthetnek.

Katalóguscédulák

12. Nemzetközi vizsgálatot kell folytatni a nemzeti bibliográfiai központok által előállított katalóguscé
dulák mennyiségéről és felhasználásukról; ugyanígy arról is, kívánatos-e nemzetközi szabvány ki
dolgozása a katalóguscédula fizikai formájára.

A bibliográfiai tétel tartalma

13. A nemzeti bibliográfiai központ felelőssége a nemzeti dokumentumtermés legteljesebb bibliog
ráfiai tételeinek az elkészítése, követve a nemzetközi katalogizálási alapelveket és alkalmazva a 
nemzetközi bibliográfiai szabványokat, különösképpen az ISBD-ket, csatlakozva a nemzetközi szá
mozási rendszerekhez, az ISBN-hez és az ISSN-hez; a nemzeti bibliográfiai központnak kell, a nem
zetközi irányelveknek megfelelően, fenntartania az egységes besorolási adatok rendszerét a sze
mélynevekre, a testületi nevekre és a címekre vonatkozóan; és döntenie kell valamely nemzetközi
leg használt osztályozási rendszer bevezetése mellett.

14. Az új katalogizálási szabályok, leírási és osztályozási gyakorlat bevezetését megelőzően a nemzeti 
bibliográfiai központnak gondoskodnia kell arról, hogy az országon belül a könyvtári közösség to
vábbképző tanfolyamok keretében megismeije az új gyakorlatot.
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15. Speciális programokat kell indítani mind az egységesített besorolási adatok hagyományos vagy szá
mítógépes nyilvántartására, hogy elősegítsék a nemzetközi bibliográfiai szabványok és irányelvek 
alkalmazását; mind a rövidített vagy minimális tételek bevezetésére, pl. a CIP* céljára;

Kormányközi és nemzetközi nem-kormányszervek kiadványai

16. A kormányközi és a nemzetközi nem-kormányszervek vezessék be a nemzetközi szabványoknak 
megfelelő katalógustételek közlését kiadványaikban.

17. A kormányközi szervezetek működjenek együtt valamennyi kiadványuk kurrens bibliográfiájának 
létrehozásában.

Információs rendszerek

18. Meg kell vizsgálni a nemzeti bibliográfiák számára előállított tételek nemzeti inputként történő 
hasznosítását információs rendszerekben és viszont.

19. Komolyabb erőfeszítést kell kifejteni nemzeti és nemzetközi szinten, hogy a könyvtárak és a tájé
koztatási rendszerek bibliográfiai csereformátumainak kompatibilitása megvalósuljon.

Az Időszaki Kiadványok Nemzetközi Regisztrációs Rendszere (ISDS)

20. A tagországok hozzanak létre nemzeti és/vagy regionális ISDS központokat, ha lehetséges, a nem
zeti bibliográfiai központon belül.

21. Tanulmányozni kell az ISDS regiszter és a nemzeti bibliográfiák időszaki kiadványokat leíró tételei 
közötti összefüggéseket, és az eredményeket figyelembe kell venni az ISDS Útmutató revíziójánál.

A források megosztása

22. Vizsgálatot kell folytatni multinacionális bibliográfiák kiadásának lehetőségére azokon a területe
ken, ahol valamilyen oknál fogva nincs lehetőség nemzeti bibliográfiák megjelentetésére, illetve 
ahol azt meglévő földrajzi, nyelvi vagy kulturális kapcsolatok indokolják.

23. Fel kell kérni az Unesco-t és más arra alkalmas intézményeket, hogy támogassák nemzeti bibliog
ráfiai központok alapításához szervezeti modell kidolgozását, vagy nemzeti bibliográfiák előállítá
sát, és nemzeti, regionális vagy nemzetközi szemináriumok és továbbképző programok szervezését.

A fordítás az alábbi dokumentum alapján készült:
Guidelines for the national bibliographic agency and the national bibliography /  prepared by the IFLA
International Office for UBC. -  Paris : Unesco, 1979. -  (PGI/79/WS/18)

Nemzeti bibliográfiai központok számára nemzetközileg kidolgozott felépítési rend:
célok, funkciók, alapelvek

A kongresszus ajánlásainak figyelembe vételével elfogadta az 1977. szeptember 12—15. között tartott 
Nemzetközi Kongresszus a Nemzeti Bibliográfiákról.

1. Bevezetés

Az Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel (UBC) koncepciója — a bibliográfiai információk 
számbavételére és cseréjére alkalmas világméretű rendszer kifejlesztésének hosszá távú programja — 
feltételezi egy nemzeti összetevőkből felállított hálózat létrehozását, amelynek nemzetközi szintű integ
rációja alkotja az UBC rendszert.

Cataloguing in publication = katalógustétel a kiadványban
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Az UBC kifejlesztésének feltétele, hogy „nemzeti összetevő” funkciót betöltő szervezet, amely 
lehet a nemzeti könyvtár vagy más intézmény, birtokába jut minden információs tartalommal bíró doku
mentumtípus, a kötelespéldány szabályoknak megfelelően. Abban az esetben, ha a „nemzeti összetevő” 
a nemzeti könyvtár, a nemzeti bibliográfiai számbavétellel kapcsolatos teendőket ezen belül egy nemzeti 
bibliográfiai központként működő szervezeti egység látja el.

2. Célok

2.1 A nemzeti bibliográfiai központ fő céljai:
a nemzeti kiadványtermés gyűjtése és őrzése; hiteles bibliográfiai tételek készítése a nemzeti 
kiadványtermést kitevő egységekről.

2.2 E célok teljesítése érdekében nélkülözhetelen a kötelespéldány szolgáltatás szabályozása, ame
lyet úgy kell megalkotni, hogy:
szóhasználatukban és szövegezésükben olyan átfogóak legyenek, hogy öleljék fel mind a már lé
tező, információs tartalommal bíró kiadványtípusokat, mind azokat, amelyek majd várhatóan 
megjelennek;
nyilvánítsák ki a kötelespéldányoknak a nemzeti bibliográfiával és a nemzeti bibliográfiai tételek 
elkészítésével kapcsolatos célját;
biztosítsák, hogy a kötelespéldányok feleljenek meg a nemzeti könyvtári rendszer követelménye
inek;
ismertessék el, hogy a nemzeti könyvtárnak vagy más intézménynek legalább két példányt kell 
kapnia a kötelespéldányokból;
foglalják magukba a kötelespéldány jogszabályok betartásához szükséges intézkedéseket.

3. Funkciók

3.1 A nemzeti bibliográfiai központ alapvető feladata a nemzeti bibliográfia előállítása.
3.1.2 E kötelezettségből adódóan a központ vállalja a felelősséget:

a kötelespéldányként kapott dokumentumok hiteles bibliográfiai tételeinek elkészítéséért; 
a rekordok közléséért nyomtatott, rendszeresen és sűrűn, legalább negyedévenként megjelen
tetett, éves kumulációval kísért nemzeti bibliográfiában;
a nemzeti bibliográfia más fizikai formában (pl. katalóguscédulákon, számítógéppel olvasható 
rekordokként) történő közreadásáért, a központ döntésének megfelelően; 
a nemzeti bibliográfiában legalább a könyvekről, az időszaki kiadványok első részegységeiről 
és címváltozásairól (beleértve a hivatalos kiadványokat) készített tételek közléséért; 
a nemzeti kiadványtermésben megjelent bármely nyelvű és/vagy írásrendszerű kiadvány hiteles 
bibliográfiai tételének eredeti nyelven és/vagy írásrendszerben való közléséért; 
további dokumentumtípusok szerepeltetéséért vagy a gyűjtőkörből történő kizárásáért (pl. 
terjedelmi határ miatt), a központ döntésének megfelelően;
legalább negyedévenként a nyomtatott bibliográfiai füzetek tartalmáról és szerkezetéről szóló 
tájékoztató közléséért.

3.1.3 A fentiekben említett bibliográfiai tételek elkészítése során a központ elfogadja és bevezeti:
a nemzetközi szabványokat és szabályzatokat valamint a nemzetközileg elfogadott gyakorlatot, 
mint amilyenek a következők:
Nemzetközi Szabványos Bibliográfiai Leírás (International Standard Bibliographic Description, 
ISBD)
Nemzetközi Szabványos Könyvszám (International Standard Book Number, ISBN)
Nemzetközi Szabványos Időszaki Kiadványszám (International Standard Serial Number, ISSN); 
és a többi, a bibliográfiai tételek tartalmára és elkészítésére kidolgozott nemzetközi szabványt.

3.1.4 A nemzeti bibliográfia közreadása során a központ elfogadja és bevezeti:
mind a jelenleg érvényben lévő, mind a jövőben kidolgozott nemzetközi szabványokat a nyom
tatott kiadványokra, a katalóguscédulákra, a számítógéppel olvasható formákra, stb. vonatko
zóan.

3.2 A nemzeti bibliográfiai központ alapvető feladatának kiegészítéseképpen vállalja:
az egységes besorolási adatok rendszerének fenntartását, a nemzetközileg elfogadott irányelvek-
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nek megfelelően, a nemzeti névformák (személyek és testületek neve) és az egységesített címek 
tekintetében;
megállapítja a nemzeti szerzők nevének hiteles formáját;
részt vállal, együttműködve más nemzeti intézményekkel, a nemzeti nevek elsődleges besorolá
si adatként való közléséhez szükséges nemzeti szabályok összeállításában.

3.3 A nemzeti bibliográfiai központ alapvető feladatán felül és annak elősegítése érdekében vállal
ja más, nemzetközi és nemzeti szerepével kapcsolatos feladatok ellátását.

3.3.1 Nemzetközi elsődleges funkciója, hogy:
bibliográfiai tételeket küld más nemzeti bibliográfiai központoknak, illetve fogad azoktól, letéti 
és/vagy csereközponti szerepköréből adódóan; 
e feladat vállalása során a központ:
hitelesnek fogadja el a más országok nemzeti dokumentumterméséről kapott bibliográfiai téte
leket; azaz elfogadja, hogy azokat a kibocsátó központ a nemzetközileg elfogadott szabványok
nak és gyakorlatnak megfelelően készítette el.

3.3.2 A központ vállalhat egyéb feladatokat is, mint amilyenek:
iroda vagy gyűjtőhely fenntartása a beérkező kötelespéldányok kezelésére; 
nemzeti központ fenntartása az időszaki kiadványok regisztrálására az Időszaki Kiadványok 
Nemzetközi Regisztrációs Rendszerében (ISDS), együttműködve a párizsi nemzetközi központ
tal;
nemzeti ISBN iroda fenntartása, ha azt a könyvkiadók országos egyesülete még nem tartja fenn; 
az előzetes katalogizálás programjának megvalósítása az ország kiadóival együttműködve; 
országos katalogizálási koordinációs központ működtetése, bibliográfiai tételek előkészítése 
katalóguscédulaként, számítógéppel olvasható mágnesszalagként, stb. történő előállítása révén; 
részvétel a nemzeti és a nemzetközi bibliográfiai szervezetek szabványosítási és katalogizálási 
szabályzatainak kidolgozásában;
országos szervezetekkel együttműködve, tanfolyamok, szemináriumok stb. megszervezésének 
támogatása az új katalogizálási szabályzatok, leírási gyakorlat stb. bevezetését megelőzően.

A központ dönt arról, hogy e kiegészítő feladatok mindegyikét, vagy ezek közül néhányat vállal
ja-e. Döntésében befolyásolhatja, hogy a megfelelő forrásokkal rendelkezik-e a központ.

A. Alapelvek

Ahhoz, hogy a nemzeti bibliográfiai központ a 3. pontban ismertetett feladatokat vállalni tudja, 
és hogy nemzeti és nemzetközi szerepkörének megfeleljen:
kormányszintű rendeletnek kell felállításáról gondoskodnia, meghatározott célokkal és funkciókkal; 
biztosítani kell számára a szükséges technikai és szakmai forrásokat a 3.1 pontban leírt feltételeknek 
megfelelően, vagyis szakképzett személyzettel és a nemzeti bibliográfia előállításához szükséges eszkö
zökkel kell rendelkeznie.

A fordítás az alábbi dokumentum alapján készült:
Guidelines for the national bibliographic agency and the national bibliography /  prepared by the IFLA 
International Office for UBC. -  Paris : Unesco, 1979. -  (PGI/79/WS/18)

2.sz. függelék

Hatályos bibliográfiai és dokumentációs szabványok jegyzéke

M SZ193/1—1983 Mágnesszalagos bibliográfiai adatcsere formátuma. A rekordok szerkezete. 7 o.
( = ISO 2709-1981)

MSZ 376—1982 Könyvtárak és szakirodalmi tájékoztatási intézmények dokumentumainak mikrofilmjei. 
7 o. ( = ISO 2707-1980)
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MSZ 3394—1988 A cirill betűk transzliterációja latin betűkre. 9 o. (=ISO 9—1986, = KGST SZT 
1362-78)

MSZ 3396—1985 Könyvtári bizonylatok. 8 o.
MSZ 3400-1977 Nyelvek kódjai. 13 o. (= KGST SZT 251-76)
MSZ 3401—1981A bibliográfiai tételek betűrendbe sorolásának szabályai. 23 o.
MSZ 3402—1980 Könyvek bibliográfiai adatközlése és belső elrendezése. 8 o.
MSZ 3404—1986 A magyar időszaki kiadványok címrövidítése. 121 o. (= ISO 4—1984)
MSZ 3405—1959 Folyóiratok fedőlapja, belső elrendezése. 8 o.
MSZ 3406—1986 Könyvtári katalóguskártya. 3 o.
MSZ 3407—1986 Könyvtári katalógus-választólap. 3 o.
MSZ 3410-1983 Országnevek kódjai. 50 o. ( = ISO 3166-1981, = KGST SZT 252-82)
MSZ 3418—1987 Magyar nyelvű információkereső tezauruszok szerkezete, részei és formái. 10 o.

(= ISO 2788-1986, = KGST SZT 174- 85)
MSZ 3419—1977 Könyvtárak és szakirodalmi tájékoztatási intézmények adatait tartalmazó adattárak.

5 o. (= ISO 2146-1972)
MSZ 3423/1—1983 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Általános előírások. 4 o. 
MSZ 3423/2-1984 - .  Könyvek. 38 o.
MSZ 3423/3-1986 ~. Időszaki kiadványok. 17 o.
MSZ 3424/1-1978 Bibliográfiai leírás. Könyvek. 75 o.
MSZ 3424/2-1982 ~. Időszaki kiadványok. 83 o.
MSZ 3424/3—1979 —. Szabadalmi dokumentumok. 22 o.
MSZ 3424/4—1984 - .  Szabványosítási kiadványok. 18 o.
MSZ 3424/5-1979 - .  Szakfordítások. 10 o.
MSZ 3424/6—1983 —. Disszertációk és szakdolgozatok. 19 o.
MSZ 3424/7-1984 - .  Kották. 20 o.
MSZ 3424/8—1985 - .  Kutatási és fejlesztési jelentések. 20 o.
MSZ 3431—1985 Kutatási és fejlesztési jelentések szerkesztési és alaki követelményei. 18 o.
MSZ 3432—1985 Szavak és szókapcsolatok rövidítése a bibliográfiai leírásban. 77 o. ( = KGST SZT 

2012-79)
MSZ 3434—1989 Cikkek nemzetközi azonosító kódja (BIBLID). 40 o.
MSZ 3436—1987 A dokumentumok referátumai és annotációi. 4 o. (= KGST SZT 2011—79)
MSZ 3440/1—1983 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Fogalommeghatározások. 5 o.
MSZ 3440/2-1979 - .  Személyek nevei. 32 o.
MSZ 3440/3-1983 Testületek nevei. 28 o.
MSZ 3440/4-1986 - .  Címek. 13 o.
MSZ 3440/5-1979 - .  Földrajzi nevek. 15 o.
MSZ 3448—1978 A könyvtári állomány nyilvántartása. 4 o.
MSZ 3493-1982 Bibliográfiai tételek besorolási szabályai. 15 o. (= ISO 7154-1983)
MSZ 3497—1957 Bibliográfiai hivatkozás. 10 o.
MSZ 3563—1980 Könyvek nemzetközi azonosító száma (ISBN). 5 o. (= ISO 2788—1986, = KGST SZT 

5128-85)
MSZ 3567—1987 Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító számozása (ISSN). 5 o. (= ISO 3297-1986, 

= KGST SZT 175-87)
MSZ 3574—1980 Térképek nemzetközi azonosító számozása (ISSN, ISBN). 3 o.
MSZ 3964—1978 A szakfordítások alaki és szerkesztési követelményei. 11 o. (= ISO 2384—1977)
MSZ KGST 1363-1978 Keltezés számjegyekkel. 50 o.
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A kurrens nem zeti sajtóbibliográfia és az IKB adatbázis

Nagy Zsoltné

Berke Bamabásné átfogó ismertetését kiegészítendő, az időszaki kiadványok 
nemzeti bibliográfiai számbavételéről szeretnék rövid áttekintést adni.

1976 ezen a téren jelentős dátum. Ekkortól jelenik meg a magyar nemzeti 
bibliográfiai rendszer önálló ágazataként a periodikumok éves bibliográfiája1, így ez 
az év a záróéve annak a jelenleg folyó retrospektív sajtóbibliográfiai feltárásnak, 
mely több évtizedes fehér foltot hivatott eltörölni.

Nem véletlen az egybeesés: ez az év az, amikortól az időszaki kiadvány fogal
ma jelentősen kiterjesztetté vált nemzetközi és hazai szinten egyaránt. 1976-tól a 
legszélesebb értelemben vett időszaki kiadványok közül a nemzeti sajtóbibliográfia a 
periodikumok feltárását és közreadását vállalta fel, tehát eleve megmaradt a könyvek 
bibliográfiája keretén belül a sorozatok és a rendezvény típusú kiadványok feldolgo
zása. A sajtóbibliográfia viszont számbaveszi az addig könyvként regisztrált évköny
veket, értesítőket is a többi, hagyományosan periodikumnak tekintett kiadvány mel
lett.

A Magyarországon megjelenő periodikumok száma éves viszonylatban nagy
jából azonosnak tekinthető egészen 1985-ig. Ez azt jelenti, hogy évenként kb. 3800— 
4000 periodikum jelent meg — ez a szám az utóbbi két évben örvendetesen(?), de 
mindenképpen jelentősen megnövekedett. A periodikumok és egyáltalán a kiadvá
nyok számának gyors növekedése egyrészt valóban örvendetes, mert a gondolatok 
szabad áramlását mutatja, másrészt ugyanezzel a magyarázattal időnként aggasztó
nak tekinthető. Sok az esetlegesség, a nem végleges céllal történő megjelentetés je
lenlegi könyv- és periodikumkiadásunkban. Pontosan emiatt a nemzeti bibliográfia 
gyűjtőkörét is felül kellett vizsgálnunk: a teljességre törekvés ugyanis változatlanul 
alapvető szempont és követendő irány lehetne, de nem mindig teljesíthető.

Egy lényeges kérdést szeretnénk ebből a rendkívül bonyolult kérdéskörből 
kiragadni, ami a kurrens sajtóbibliográfiát a legérzékenyebben érinti: ez a címválto
zások kérdése. Mindig is különös figyelemmel kellett lennünk a periodikumok cím
változásaira, hiszen az említett 3800—4000 évenkénti periodikumból új bibliográfiai 
leírást évenként 700—800 kiadvány igényelt, ezek közül csak 150—200 kiadvány volt 
tisztán új kiadású, a többi esetben címváltozásról volt szó.

így a sajtóbibliográfiai adatbázis az első tíz évben mintegy 12000 tételt foglalt 
magába, ez a szám napjainkra kb. 16000-re emelkedett. Ez már olyan tekintélyes 
mennyiség, amelynél illik számítógépes feldolgozásra gondolni, így került sor IBM 
PC kompatibilis személyi számítógépeken megvalósított, Micro-CDS-ISIS szöveges 
adatbáziskezelőre alapuló nyilvántartó rendszer létrehozására.

1988—89-ben, első lépésként, teljesen gyakorlatlanul belekezdve a munkába, 
Vét adatbázist alakítottunk ki: az ISSN adatbázist2 és az ún. SB adatbázist. Az ISSN
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adatbázis az új vagy megváltozott címen megjelenő kurrens periodikumok nyilván
tartására szolgált, az SB adatbázis pedig a sajtóbibliográfia éves köteteinek automa
tikus előállítása céljából épült. Már az első félév gyakorlata ráébresztett bennünket 
arra, hogy még az ilyen kisgépes rendszerek is megadják a lehetőséget az egyszeri 
feldolgozás, többszöri és többféle felhasználás elvének megvalósítására, így 1989- 
ben, a kezdeti tapasztalatok birtokában, a két adatbázis adattartalmának egyesítésé
vel megterveztük az immár véglegesnek tekinthető IKB adatbázist.

Az IKB adatbázis

Az IKB adatbázis rögzíti és kezeli a Magyarországon megjelenő periodiku
mok valamennyi bibliográfiai és besorolási adatát, valamint azokat a nyilvántartási 
adatokat tartalmazza, amelyek a Magyar ISSN Iroda és a Sajtóbibliográfia szerkesz
tőség munkájához szükségesek. Mind a bibliográfiai, mind a besorolási adatokat a 
vonatkozó magyar szabványok3 előírásai szerint tartjuk nyilván.

Az adatokat képernyőre szerkesztett adatlapon rögzítjük. A mintatétellel ki
töltött rovatolt adatlapot az l.sz. ábra tartalmazza.

Minthogy anyagi okok miatt nem valósítható meg az Országos Széchényi 
Könyvtárban az online feldolgozás, szükségünk van a további adatok, adatváltozások 
nyilvántartása céljából olyan adatlapra, amelyen újabb adatok rögzíthetők hagyomá
nyos módon. Ezt a célt szolgálja a nyomtatott adatlap, amely a 2.sz. ábrán található. 
A nyomtatott adatlapból kiépített betűrendes nyilvántartás lehetőséget ad a sajtó
bibliográfiai folyamatos napi munkák végzésére, és csak egy második fázisban kerül 
sor az újonnan felvezetett adatok számítógépes rögzítésére.

A z  IKB adatbázis kialakított könyvtári rendszere az alábbi — egyelőre az 
OSZK-n belüli — szolgáltatásokat nyújtja:

■ Gyors, többszempontú keresés, hasonlítás a periodikum leglényegesebb ada
tai alapján.

■ Teljes bibliográfiai leírást tartalmazó tétel előállítása (képernyőn, cédulafor
mában vagy listázva). Ez a tétel kerül a Magyar nemzeti bibliográfia. Idősza
ki kiadványok bibliográfiája (MNB IKB) éves köteteinek törzsrészébe. Azok
ról a periodikumokról készül ez a típusú tétel, amelyekről az MNB IKB elő
ző kötetei még nem közöltek bibliográfiai leírást. Ez a tétel minden szem
pontból kielégíti a katalógus igényeit is, tehát alkalmazható a leíró katalógu
sokban főtételként (3.sz. ábra első tétele). A katalógusok igényei szerint a té
telt kiegészítheti(k) a melléktétel(ek) besorolási adatai, sőt — alaplap eseté
ben — a közreadói utalók is felsorolhatók a tétel főrésze után (3.sz. ábra má
sodik tételé).

■ Rövidített bibliográfiai tételek előállítása. E tételek a leíráshoz tartozó összes 
besorolási adatot egységesített formában tartalmazzák képernyőn, cédulafor
mában vagy listázva megjelenítve. Az igények szerint kissé eltérő formában 
és adattartalommal jelenleg 3 tételtípust állít elő a program:

— ISSN tétel (ugyanabban a formában, mint az ISSN adatbázis alapján)
— ÚP tétel (az ISSN adatbázisból előállított tételtől kissé eltérő formában)
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— IKB azonosító tétel
Mindhárom tétel alkalmas arra, hogy bármelyik besorolási adat alapján mel

léktételként szerepeljen a leíró katalógusban. (4.sz. ábra)
Jelenlegi alkalmazásuk:

— Az ISSN tétel az OSZK-n belüli feldolgozói lánc igényeit elégíti ki4,
— az ÚP tétel változatlanul az Új periodikumok című negyedéves kiadvány 

törzsrészében jelenik meg. Minkét tétel a periodikum induló számának alap
ján készül (ha ez nem érkezett be kötelespéldányként, akkor az OSZK-ban 
meglevő első szám alapján).

— Az IKB azonosító tétel az MNB IKB éves köteteinek törzsrészében jelenik 
meg 1986-tól. Azon kiadványok tárgyévi első száma alapján készül, amelyek 
bibliográfiai leírása a sajtóbibliográfia előző köteteiben már megjelent. Ez a 
rövidített bibliográfiai tétel tehát a tárgyévi érvényes adatokat tartalmazza, 
jóval több információt nyújtva, mint az eddigi, csupán címadatot és ISSN-t 
tartalmazó azonosító tételek.

■ Kiadványelőállítás. Az előzőekben már említett Új periodikumok negyedé
ves füzeteit, valamint az MNB IKB éves köteteit (mindkét kiadvány esetében 
a törzsrészt és a mutatókat) automatikusan lehet előállítani és kinyomtatni. 
A számítógépes feldolgozás adott lehetőséget arra, hogy változatlan személyi 
feltételek között tudunk gyors információt adni kiadványokról (ÚP), az éves 
kötetben pedig régi adósságunk törlesztéseképpen a bibliográfiai tételeket 
ETO szakjelzettel jelentetjük meg, és szakmutatót, valamint földrajzi mutatót 
állítunk össze az eddigi mutatók mellett. A közreadói mutató adattartalmá
ban bővült az eddigi kötetekéhez képest: nem csupán az újonnan leírt kiad
ványok közreadóit tartalmazza, hanem a tárgyévben megjelenő valamennyi 
periodikum közreadóját (az éves első szám alapján).

Az adatbázis hasznosítására az ezt igénylő könyvtárak és egyéb intézmények 
számára az OSZK elvileg készen áll, a gyakorlati megvalósítás ezután következik.

Irodalom

1. Kurrens időszaki kiadványok: 1976—1980.
Magyar nemzeti bibliográfia. Időszaki kiadványok bibliográfiája: 1981-

2. A Micro-ISIS alkalmazása az OSZK-ban: ISSN adatbázis /  Nagy Zsoltné. In: Könyvtári figyelő 35 : 
4(1989)438-360.

3. Felsorolásuk Berke Bamabásnfr. A kurrens magyar nemzeti bibliográfia rendszere c. cikkének 2.sz. 
függelékében található

4. Részletezve Nagy Zsoltné idézett cikkében..



A kurrens nemzeti sajtóbibliográfia és az IKB adatbázis 449

l.sz. ábra
Adatlap, képernyőről nyomtatott formában

ISSN 0865-1396 V.ISSN_____________________ Szerk.________________ _______
4.1ndítás: 5Aktualizálás /Na2.^bk/vc90.09.21.^dFA
ISSN-UP ~an"b90\l.____ IKB *%*%*%9%0_________IKB éves 89 Tárgyévi tétel: a
lO.Besorolási cím ________________________________________________________

l.adatcsop. ^aMagyar dohányújság^c = /Hungarian tobacco journal/ : a Magyar Élei 
mezésipari Tudományos Egyesület Dohányipari Szakosztálya és a Dohánykutatási-Fe 
jlesztési -Termelési Társaság lapja \  fel. szerk. Borsos János_____________________

22. Egys.közreadó ^aMagyar Elelmezésipari Tudományos Egyesület. Dohányipari Sza
kosztály%~aDohánykutatási, Fejlesztési, Termelési Társaság^y89%/saDohányipari Vá 
llalatok^x90 _________ __________________ ________________
23. Közreadó ut. ^aMÉTE -> Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület%^aÉlel 
mezésipari Tudományos Egyesület -> Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület
24. Megjelenés ~aDebrecen : Csokonai K.^x90_______________________________
25.Szakjelzet____________________________________________________________
26.Címutaló______________________________ _______________________________
27.0SZK jelzet HB 1371____________ 28.Leírás tételszáma_____________________
29. Azonosító tételek____________________________________________________
30. Megjz.ISSN-UP_____________________________________________________
31.Szerkesztőség ^sdr. Borsos János fel. szerk.^c4029 Debrecen, Attila tér 3 ~t(52)18
32. Terjesztő ^sDohánykutató Intézet%^sKultúra Külkereskedelmi Vállalat
33. Üzenő
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2.sz. ábra
Adatlap, program szerint nyomtatott formában

^aMagyar dohányújság^c= /Hungarian tobacco journal/ : a Magyar 
Élelmezésipari Tudományos Egyesület Dohányipari Szakosztálya és a 
Dohánykutatási-Fejlesztési -Termelési Társaság lapja \  fel. szerk. Borsos 
János

*a97.évf. 1\2. (1989)- 
/Debrecen/ : Csokonai K., 1989- 
111.; 29 cm

^pNegyedévenként^bTartj. és összefogl.: angolul, németül és oroszurdElőbb:
/Dohányipar/ , ISSN 0012-1931 ( -  76\238.)/veAT822
^aMagyar dohányújság^b30,- Ft példányonként%/vbl20,- Ft évenként.

^a98.évf. 1. (1990)^t90

^aMagyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület. Dohányipari Szakosztály 
%/saDohánykutatási, Fejlesztési, Termelési Társaság/sy89%^aDohányipari 
V á lla la to k é
^aMÉTE —► Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület%^aÉlelmezés 
ipari Tudományos Egyesület -> Magyar Élelmezésipari Tudományos Egye 
sülét
"^Debrecen: Csokonai K.~x90
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3.sz. ábra

a) első tétel

H B 1371
Magyar dohányújság = Hungarian tobacco journal: a Magyar Élelmezésipari Tudományos 

Egyesület Dohányipari Szakosztálya és a Dohánykutatási-Fejlesztési-Termelési Társaság lapja /  
fel.szerk. Borsos János. - 97.évf. 1/2. (1989)- . - Debrecen : Csokonai K., 1989- . - 111.
; 29 cm

Negyedévenként. - Tartj. és összefogl.: angolul, németül és oroszul. - Előbb:
Dohányipar, ISSN 0012-4931 ( -  76/238.)

ISSN 0865-1396 = Magyar dohányújság : 30,- Ft példányonként: 120,- Ft évenként.

b) második tétel

HB 1371
Magyar dohányújság = Hungarian tobacco journal: a Magyar Élelmezésipari Tudományos 

Egyesület Dohányipari Szakosztálya és a Dohánykutatási-Fejlesztési-Termelési Társaság lapja /  
fel.szerk. Borsos János. - 97.évf. 1/2. (1989)- . - Debrecen : Csokonai K., 1989- . - 111.
; 29 cm

Negyedévenként. - Tartj. és összefogl.: angolul, németül és oroszul. - Előbb:
Dohányipar, ISSN 0012-4931 ( -  76/238.)

ISSN 0865-1396 = Magyar dohányújság : 30,- Ft példányonként: 120,- Ft évenként.
Mt.: Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület. Dohányipari Szakosztály 

Dohánykutatási, Fejlesztési, Termelési Társaság 
Közr.ut.: MÉTE -► Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület

Élelmezésipari Tudományos Egyesület -> Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület
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4.sz. ábra

a) Rövidített bibliográfiai tétel ( = IKB azonosító tétel)

000335 H B 1371
Magyar dohányújság

Magyar Elelmezésipari Tudományos Egyesület. Dohányipari Szakosztály * Dohánykutatási, 
Fejlesztési, Termelési Társaság 
97.évf. 1/2. (1989)- . - Debrecen

Negyedévenként. - Előbb: Dohányipar, ISSN 0012-4931 ( -  76/238.)
ISSN 0865-1396

b) ÚP tétel

000335
Magyar dohányújság

Magyar Elelmezésipari Tudományos Egyesület. Dohányipari Szakosztály * Dohánykutatási,
Fejlesztési, Termelési Társaság
97.évf. 1/2. (1989)-. - Debrecen : Csokonai K., 1989-

Negyedévenként. - Előbb: Dohányipar, ISSN 0012-4931 (-> 76/238.)
ISSN 0865-1396 : 30,- Ft példányonként: 120,- Ft évenként.

Szerk.: dr. Borsos János fel.szerk. 4029 Debrecen, Attila tér 3. Tel.: (52)18-633 
Telj.: Dohánykutató Intézet * Kultúra Külkereskedelmi Vállalat

c) ISSN  tétel

000335 : k HB 1371
Magyar dohányújság

Magyar Elelmezésipari Tudományos Egyesület. Dohányipari Szakosztály * 
Dohánykutatási, Fejlesztési, Termelési Társaság 
97.évf. 1/2. (1989)-. - Debrecen : Csokonai K., 1989-

Negyedévenként. - Előbb: Dohányipar, ISSN 0012-4931 (-+ 76/238.) 
ISSN 0865-1396 = Magyar dohányújság
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Az általános nem zeti retrospektív bibliográfia  
Eredmények, feladatok, módszerek

Ferenczy Endréné

1961-ben, az Országos bibliográfiai munkaértekezleten Kőhalmi Béla a ret
rospektív magyar nemzeti bibliográfia helyzetét elemző referátumát egy általa 1912- 
ben írt brosúra segélykiáltó címének felidézésével vezette be. „Nincs nemzeti bibli
ográfiánk!” hangzott a cím annak idején, és Kőhalmi Béla fél évszázaddal később 
arra az elemző megállapításra jutott, hogy a kategorikus kijelentés, amely 1912-ben 
túlzásnak hatott, 1960-ban szomorú realitásként jelentkezik. Az elmúlt századvég 
nagy kezdeményezései (Szabó Károly, Petrik stb.) utáni évtizedek, a két világháború 
korszaka és az azt követő 15 év a nemzeti kultúra és tudomány írott emlékei retros
pektív számbavételének sem kedveztek, az Országos Széchényi Könyvtár 30-as évek
ben, Fitz József szervezésében indított hézagpótló vállalkozásait is a háborús évek 
torzóvá nyomorították. Ez indokolta Kőhalmi Béla megállapítását, hogy míg koráb
ban, a századelőről festett helyzetképben a kurrens magyar nemzeti bibliográfia hiá
nyát fájlalta, addig az 1950-es évek végén — az 1946-ban megindított kurrens nemze
ti bibliográfia tényét pozitívumként nyugtázva — a retrospektív könyvészetek össze
függő sorának egymást követő „fehér foltjait” kellett szomorú adósságként felvázol
nia.

Az 1961 óta eltelt újabb három évtized ezen a területen kétségtelenül jelen
tős, gondosan megtervezett, egymásra épülő, ill. egymást kiegészítő munkálatok 
kézzel fogható eredményeit érlelte meg (Régi magyarországi nyomtatványok 1—2.; 
„Petrik” 5—7. kötet; Magyar könyvészet 1921—1944folyamatban; Busa M.: Magyar saj
tóbibliográfia 1705—1849 stb.). Nem kívánunk ehelyütt a könyvtáros-bibliográfusi 
szakma körében jól ismert összeállítások részletes könyvészeti felsorolásával, elem
zésével vagy értékelésével foglalkozni. Létük és a születésük során szerzett tapaszta
latok vizsgálata azonban mindenképpen kiindulási alapot nyújthat a retrospektív ma
gyar nemzeti bibliográfia előttünk álló feladatainak, módszereinek, esetleges döntést 
igénylő elvi-elméleti kérdéseinek felvetéséhez.

Bibliográfiai adósságaink törlesztését hangsúlyozottan elsősorban gyakorlati 
feladatnak tekinthetjük. Eddigi elmaradásukat sem a bibliográfia-elmélet kimunkálá
sának hiánya okozta, hanem a gyűjtő-regisztráló munka elvégzéséhez szükséges 
erő, idő és a publikálás anyagi lehetőségeinek szegényessége. Ezt azért szükséges 
hangsúlyozni, mivel — álláspontunk szerint — az ugyancsak Kőhalmi Béla által is 
egyetértőén idézett /. Vorstius nézetét vallva: a bibliográfia nem igényel önálló elmé
letet, nem tartozik az „alkotó tudományok” közé, de az alkotó tudományok számára 
nélkülözhetetlen gyakorlati segédtudomány. (Ez a megítélés nem degradálás, hanem 
a bibliográfiai munka alapvető fontosságának aláhúzása!) Ha pedig a retrospektív
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nemzeti bibliográfiát a kutatás segédeszközeként tekintjük, akkor funkciójának meg
határozását, alkalmazandó módszereit és az ezzel kapcsolatos feladatok rangsorolá
sát a legtágabb körűen értelmezett tudományos kutatás szükségletei és követelmé
nyei szabják meg. Helyzetelemzése nem tévesztheti szem elől: kinek a számára ké
szül? Hiánya mely felhasználói kör munkáját nehezíti vagy lehetetleníti? Czvittinger 
Dávid döntő indítéka: a magyar nemzet szellemi fejlettségének bemutatása és bizo
nyítása a világ előtt — a nemzeti öntudat fejlődésének kezdetén dicsérendőén állta 
meg helyét, de korunkban már öncélú, üres szólamnak hatna. A nemzeti kultúra és 
tudomány írott emlékei visszamenőleges számbavételének az ad értelmet, hogy 
egyes adatai új tudományos eredmények kiindulópontját, forrását jelenthetik, összes
ségében pedig egy-egy korszak politikai, gazdasági, tudományos és kulturális irányát, 
színvonalát rajzolja meg. Ebből következően elsődlegesen a humán tudományok 
(beleértve a szociológia, politológia és főként a tudománytörténet területét is) mű - 
velőinek jelent nélkülözhetetlen bázist. Ebben a funkciójában a retrospektív nemzeti 
könyvészetet jelenleg még éves kumulatív köteteivel sem pótolhatja a kurrens nem
zeti bibliográfia (legfeljebb majd csak évtizedek múltán a számítógépes adatbázisból 
hozzáférhető korszak áttekintésével), vagy a kurrens szakbibliográfia, mivel mind
kettő elsődleges feladata a gyors tájékoztatás, a legfrissebb irodalomban való azon
nali eligazítás; nem pótolhatja (legfeljebb más metszetben kiegészítheti) a biobibli
ográfiai összeállítás, amely egyes írók, tudósok szellemi oeuvre-jét hivatott összegez
ni, és nem pótolhatja a gyűjtését egy-egy tudományterületre összpontosító retros
pektív szakbibliográfia sem. Az általános retrospektív nemzeti bibliográfia évkörök
ben és/vagy dokumentumtípusok szerint egymáshoz kapcsolódó, egymást kiegészítő 
sorozata a nemzet (vagy ország) szellemi termése számbavételének alfája, és mivel, 
funkciójából következően, évtizedek, évszázadok számára készül, ezért megtervezé
sét és munkálatait — az azonnali, hiánypótló „tűzoltás”, a „semminél jobb” szemlé
let helyett — a jelen és a jövő igényeinek figyelembe vételével kell a ma bibliog
ráfusainak elvégezniük. Ebből a szempontból az elmúlt 30 év eredményei — a még 
meglévő hiányosságok ellenére is — nem jelentéktelenek.

I. Gyűjtőköri kérdések

1.) Sokat vitatott és országonként eltérően értelmezett alapkérdése a retro
spektív nemzeti bibliográfia gyűjtőkörének a ,patnotikum”-fogalom” értelmezése.* 
Bibliográfus elődeink álláspontja is eltérő volt ennek kérdésében (Szabó Károly: te
rületi, nyelvi és személyi hungarikum; Peták 1712—1860: területi, nyelvi és tartalmi 
hungarikum; Apponyi, Korit, Hankiss: külföldi szerző által írt tartalmi hungarikum; 
Kertbeny: idegen nyelvű területi és tartalmi hungarikum; Gragger. idegen nyelvű tar-

* A hungarikum kategóriák meghatározásában az Országos Széchényi Könyvtár 1977—78- 
ban kidolgozott (korszakokra bontottan értelmezett) és az MTA Könyvtörténeti és 
Bibliográfiai Munkabizottsága által jóváhagyott hungarikum-defínícióját tekintjük 
alapnak.
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talmi hungarikum; Ballagi: tartalmi hungarikum stb.). Szentmihályi János 1958-ban 
írt tanulmányában (Magyar könyvszemle) egyértelműen a magyar nemzeti bibliog
ráfiai rendszerbe tartozónak ítélte a magyarországi nyomtatványok mellett a bárhol 
megjelenő magyar nyelvű nyomtatványokat (nyelvi hungarikum), magyar szerzők 
műveinek idegen nyelvű fordításait, valamint idegen nyelven írt műveit (szerzői 
hungarikum). Ebben a koncepcióban a Magyarországra vonatkozó külföldi nyomtat
ványok (tartalmi hungarikum) másodlagos, később számba veendő szerepet kap
nak. Ezzel a feladatmegjelöléssel három évtized múltán, korunkban is egyetérthe
tünk, vitathatatlanul a magyar nemzeti írásbeliség szerves részének tekintve a bárhol 
megjelenő magyar nyelvű kiadványokat és a magyar szerzők külföldi, idegen nyel
vű publikációit. Ezek regisztrálásának szükségessége eddig valamennyi vállalkozás 
megtervezésekor felmerült (Magyar könyvészet 1945—1960; RMNY; Magyar köny- 
vészet 1921—1944), de éppen a külföldi anyaggyűjtés hozzáférési nehézségei,időigé
nye indokolták a kettéválasztott, fokozatokban realizálható megoldást: a területi 
hungarikum retrospektív bibliográfiájának különálló egységekben történő összeállí
tását (meggyorsítva ezzel az elsődleges hungarika-bibliográfiák közreadhatóságát), 
majd ezt követően a nyelvi hungarikumra korlátozódó külföldi anyag feltárását. En
nek létrejött és tervezett munkálatai még mind dokumentumtípus, mind földrajzi te
rület szempontjából meglehetősen szóródva jelentkeznek (RMNY, Petrik 5—7. kö
tet: 1801 előtti nyomtatványok; magyar nyelvű időszaki sajtóbibliográfiák 1945— 
1970-es évköre; a két világháború közötti külföldi magyar nyelvű könyvek országok
ra bontott bibliográfiai munkáinak tervezése a 90-es évekre). A nyelvi hungarikumok 
bibliográfiai feltárásában, úgy tűnik, még sokáig nem beszélhetünk összefüggő 
nemzeti bibliográfiai „rendszerről”. Még kedvezőtlenebb a helyzet a személyi hun- 
garika számbavételénél, amely területen módszeres bibliográfiai munkával csak a 
legkorábbi időszak, az 1801 előtt külföldön publikáló magyar szerzők munkásságá
nak összeállítása van folyamatban. A feladat kétségtelenül az előbbinél nehezebb: a 
„kit tekintsünk magyar szerzőnek” kérdésében napjainkban is ellentétes nézetek 
uralkodnak. Megítélésünk szerint a régi nyomtatványok vonatkozásában a Szabó Ká- 
rolyon-Petriken alapuló bibliográfiai gyűjtőmunka folytatásához (OSZK) pontosan 
körvonalazott támpontot jelent a „Régi magyarországi szerzők” (Bp. 1989.) névjegy
zéke, illetve ennek bevezetőjében közölt részletező meghatározás. A 20. század te
kintetében az OSZK-ban jelenleg folyó hungarika névkataszter munkálatai (vö. Ko
vács Ilona korreferátuma) szintén viszonylag pontos kritériumokat jelölnek meg, 
melyeknek esetenkénti érvényesítésénél, igen helyesen, inkább a kiterjesztő, mint
sem a szűkítő szempont kerül előtérbe. A biográfiai adattár vagy lexikon azonban 
csupán forrása lehet, és nem helyettesítője a külföldi személyi (és intézményi!) hun
garikumok bibliográfiai feltárásának, de ennek munkái az 1801 utáni korszak tekin
tetében még a tervek között sem szerepelnek.

A harmadik külföldi hungarikum-kategória (tartalmi), a magyar vonatkozású 
nyomtatványok általános könyvészeti regisztrálásáról úgy tűnik, egyelőre, mint az 
erőket meghaladó feladattól, el kell tekintenünk. Egy-egy tudományterület retro
spektív szakbibliográfiája feltehetően előbb vállalkozhat ennek számbavételére, 
mintsem a retrospektív általános nemzeti bibliográfia rendszere.
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2.) Nem kevésbé problematikus a retrospektív nemzeti bibliográfia viszonyla
gos teljességre törekvésének vagy válogatásának alternatívája. Ha csak kiragadott pél
dákat is idézünk az elődök nézeteiből vagy megvalósított gyakorlatából, ezek eltérő 
szemléletet tükröznek, valamennyi nézetnek elfogadható érveivel és ellenérveivel 
egyetemben. Kőhalmi Béla az 1961-es bibliográfiai munkaértekezleten a teljességre 
törekvés mellett foglalt állást, az akkor nemzetközi fórumon is elfogadott szemlélet
tel érvelve: yyA  bibliográfus ne feledje, hogy irodalomközvetítő és nem történész. 
...Értékítéleteket általában nem alkalmazhat a bibliográfus. A  retrospektív nemzeti bib
liográfia az irodalom teljességének tükre legyen és ne a könyvtáros pedagógiai tevékeny
ségének szerszáma.” Csűry István 1964-ben (Könyv és könyvtár. 4. köt.) a könyvtári 
és bibliográfiai gyűjtés kérdésében a válogatás szempontjait részletezi. A teljességre 
törekvés elvetését nem elsősorban a dokumentumáradattal indokolja, hanem az ér
tékálló publikációknak a tömegben való elsikkadását féltve. Fitz József a 30-as évek
ben érdekes új szempontot vet fel a könyvtári gyűjtés és a bibliográfia összefüggésé
ben. (Magyar könyvszemle. 1937): „Könyvtárba való az, ami a bibliográfia tárgya. 
...Nem szabad a könyvtár állományába venni olyan gyujteményanyagot, amely biblio- 
gráfiailag le nem írható”, és megkérdőjelezi a nem könyv részét képező metszetek, 
térképek, kották gyűjtésének és bibliografizálásának lehetőségét.

Amennyiben a magyar retrospektív nemzeti bibliográfiai kiadványok rendsze
rét egységnek kívánjuk tekinteni, a teljesség kérdésében három megoldási mód mér
legelendő:

— a legkorábbi (1801 előtti) nyomtatványok behatárolható mennyisége az ab
szolút teljességre törekvést indokolja és teszi lehetővé (miként a Régi ma
gyarországi nyomtatványok vagy a Petrik kiegészítő kötetek gyűjtőkörét 
sem korlátozza terjedelmi vagy értékelő válogatás);

— amely korszakról rendelkezésre áll a teljesség igényével regisztráló kurrens 
nemzeti könyvészet, ott megengedhető a visszamenőleges számbavétel érté
kelő válogatása, bízva a közben eltelt évtizedek értékítéletében és abban, 
hogy a kihagyásra ítélt anyag, ha nehézkesen is, de kurrens füzetekben vissza
kereshető. Ezt az engedményt is csak feltételes módban tennénk, hiszen a 
válogatás itt éppen a retrospektív nemzeti könyvészet egyik főfunkcióját ve
szélyezteti, amellyel csak teljességében rajzolhatja meg hűen egy-egy kor
szak (selejt-publikációival együtt) jellegzetes tükrét. (Az 1945—1960-as évkör 
Magyar könyvészete sem élt az 1946-tól már létező kurrens nemzeti bibliog
ráfia regisztrált anyagának válogatásával.) A másik ellenérv éppen korunkban 
jelentkezik és a „teljes kurrens — válogató retrospektív bibliográfia” elvben 
egymást kiegészítő párosát megkérdőjelezi. 1960 után megjelent visszame
nőleges könyvészeteink érdeme, hogy gyűjtőkörüket mindennemű politikai 
befolyástól meg tudták őrizni (pl. az 1921—1944-es Magyar könyvészet köte
tei a megjelenés kezdetétől tartalmazzák az akkor még zárolt kiadványként 
kezelt publikációkat is). Ezzel szemben a kurrens bibliográfia a politikai vál
tozások tiltó korlátainak lehet alárendelt. így terheli adósságként a mai napig 
is az OSZK-t az elmúlt évtizedek „bizalmas” kiadványainak, vagy az utolsó 
másfél évtized ún. szamizdat könyv- és sajtópublikációinak — kurrensen an-
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nak idején nem közölt, így immár retrospektívnek minősülő — bibliográfiai 
számbavétele;

— a nyomtatási és sokszorosítási technika fejlődésével termelődő publikáció
tömegben (a 19. századtól kezdődően, majd a 20. század második felében 
rohamosan növekedve) a teljesség célkitűzése jobban megvalósítható egyes 
évkörökön belül is a megosztott regisztrálás formájában. A külföldi patrioti- 
kum bibliográfiai számbavétele — mint már utaltunk rá — tervezhető föld
rajzi (megjelenési hely szerinti) bontásban. De a területi hungarikum legú- 
jabbkori könyvészete is jobban megmenekülhet az értékelő válogatás kétes 
eredményétől a dokumentumtípusok szerint tagolódó összeállítások segítsé
gével. A megosztás hátránya kétségtelenül, hogy egy-egy tudományterületi, 
politikai vagy gazdasági összkép csak több, egymás mellé rendelt bibliográfia 
együttes forgatásából alakulhat ki.

3.) A dokumentumtípusok szerinti megosztás veti fel a retrospektív nemzeti 
könyvészet gyűjtőkörének harmadik problémáját: milyen típusok tartozzanak ösz- 
szességében a számbavétel körébe? Eldöntése látszólag egyszerűnek tűnne, ha egy
részt a bevezetőben vázolt funkcióból (= kutatási segédeszköz, egy korszak tükre) 
indulunk ki, vagy, ha a könyvtári gyűjtés évszázados fejlődésének (a kéziratoktól a 
nem hagyományos kép-, adat- és hangrögzítésekig) analógiájához igazodik. A gya
korlati realitás azonban kénytelen a kört leszűkíteni, egyes dokumentumtípusok ki
zárásának viszonylag optimális kompromisszumával.

A gödöllői munkaértekezlet ajánlásai között szerepel megvizsgálandó fel
adatként a nemzeti kéz/ntfbibliográfia kérdése is. Az azóta eltelt évek tapasztalatai 
arra mutatnak, hogy a nyomtatványokéhoz hasonló, teljességre törekvő nemzeti kéz
iratbibliográfia célkitűzése sem most, sem a jövőben nem lenne reális. Annál is ke
vésbé, mivel míg a nyomtatványok vitathatatlanul természetes gyűjtőhelye a könyv
tár, amelyben ezáltal a regisztrálás lehetősége is biztosított, addig a kéziratok könyv- 
tári-levéltári-múzeumi gyűjtésének és feltárásának párhuzamos, napjainkban már 
sem tematikusán, sem korszakonként el nem határolt dzsungelében a bibliográfiai 
számbavétel szinte megoldhatatlan. Ha helyettesítését nem is lehet, de hiányának 
pótlását rá kell bíznunk az egyes gyűjtemények (ma már folyamatosan készülő) 
kéziratkatalógusaira és a külföldön található hungarikum-kéziratok kataszterének 
megkezdett munkálataira. Kivételt csak a tudományos kutatási eredmények (és az 
utókor szemszögéből: a jelen tudományos színvonalának megmérettetése) szem
pontjából lényeges gépiratos akadémiai és egyetemi disszertációk regisztrálásával 
kell és lehet tenni. Ezeknek pontosan elhatárolható körét az MTA, illetve egyes fel
sőoktatási intézmények bibliográfiailag regisztrálják, de távlatilag érdemes lehet az 
elmúlt több mint négy évtized (az 1945-ig kötelezően nyomtatott egyetemi értekezé
sektől kezdődő időszak) disszertációinak egységes retrospektív nemzeti könyvésze- 
tét közreadni.

Természetesnek tekinthető, hogy a retrospektív regisztrálásra „méltatott” 
nyomtatványok köre (főleg „küszöbje”) korszakonként eltérő. Viszonylag könnyebb 
(nem a felkutatás, hanem a gyűjtőhatár megvonása szempontjából!) a helyzet az ún. 
régi, 1800 előtti nyomtatványok tekintetében. így egyértelműen bekerültek a Régi 
magyarországi nyomtatványok gyűjtőkörébe a terjedelem alapján kisnyomtatvány
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nak számító assertiok, röpiratok, színlapok, gyászjelentések, szöveges szentképek stb. 
is. Ezt a megoldást a nyomtatványok mennyisége lehetővé teszi és a fennmaradt pél
dányok csekély száma miatt nyomdászat- és kultúrtörténeti kuriózitása indokolja. A 
19. század egészen 1920-ig terjedő évköreinek — ezideig csak Petrik és követői által 
feltárt — anyaga még kiegészítésre vár. Ez a korszak már, hasonlóan a 20. század el
ső feléhez, mindenképpen szűkítést, illetve dokumentumtípusok szerinti tagolást 
igényel. Célszerű lenne a munka megkezdése előtt e gyűjtőhatár megvonását, vala
mint a külön egységként feltárandó típusok körét egységesen megtervezni (szakítva 
az 1920-ig terjedő könyvészetek évköreinek egymástól eltérő gyűjtőkörével). Ha 
nem is a dokumentumok mennyisége, de azok jellege szempontjából jó analógiát kí
nál az 1921—1944. évkör könyvészetének gyűjtőköri meghatározása, amely a 
„könyv” fogalmát iskolai értesítőkre, tankönyvekre (önálló egységként kezelve) stb. 
is kiterjeszti, és a korszak térkép, zenemű anyagát külön kötetekre bontva szintén 
fel kívánja tárni. Az ezekből kirekesztett (illetve értékelőén szelektált) egy ív alatti 
kisnyomtatványok korszak-bibliográfiájának terve viszont még várat magára, hason
lóan a gazdaságtörténeti szempontból rendkívül jelentős mérlegbeszámolók, zárszá
madások (mai szóhasználattal: vállalati irodalom) feltárásával, melyeket a nemzeti 
könyvtári elhelyezése mind ez ideig hozzáférhetetlenné tesz. 1945 utáni korszakunk 
retrospektív nemzeti bibliográfiai fehér foltjai még szintén kirívóak, egyes évkörök 
zeneműveinek, térképeinek, grafikai plakátjainak feltártsága mellett összefüggő 
képről nem beszélhetünk. De e viszonylag könnyen pótolható hiányokon kívül na
gyobb feladatot jelentő, de kortörténeti információjával nélkülözhetetlen lenne az 
1945 utáni évek (politikai, kereskedelmi, színházi) plakátjainak, röplapjainak és, nem 
utolsósorban, az előző korszakra vonatkozóan már hiányolt „vállalati irodalmának” 
könyvészete. Ez az utóbbi annál is inkább, mivel egyedi, tételes feldolgozásra nem 
kerülő, színt alatti minősítése az évtizedek során óhatatlanul változóan szubjektív 
volt. így ugyanazon terjedelmű és jellegű kiadványok kis hányada esetlegesen, 
könyvként a kurrens és retrospektív könyvészetek részévé vált, többségük a csopor
tos feldolgozás süllyesztőjébe került. Könyvészetüknél sem gondolhatunk tételes, 
részletező leírásokra, de a csoportos feldolgozás lehetőségeinek kiaknázásával és 
pontosabb kimunkálásával hasznosan egészítenék ki a már elkészült vagy készülő 
könyvbibliográfiákat. Kétségtelen többletfeladat, hogy ennél a típusnál nemcsak az 
anyaggyűjtés sziszifuszi munkája hárul a bibliográfiai műhelyre, hanem előbb a 
gyűjtőkör, a feltárás, leírás szabályzatainak kidolgozása is. Mindezzel azt szeret
nénk kiemelni, hogy — főként a 20. századnak ebből a szempontból legelhanyagol
tabb része: — a kisnyomtatványok és a másodlagos értékűnek minősülő kiadványok 
regisztrálása nélkül a nemzeti könyvészet teljessége kétséges marad. És ennek a fel
adatnak az elvégzése még a tervek között sem szerepel.

A dokumentumtípus meghatározása szempontjából a retrospektív nemzeti 
bibliográfia gyűjtőkörében a periodikum is változó ismérvekkel jelentkezik. Ha nem 
is megyünk vissza évszázadokkal (a régi nyomtatványok röplap-újságlap összefonó
dásaira, vagy a Petrik által a könyvek közé illesztett folyóirat-évfolyamokra utalva), 
már jelenünk is változást mutat, kiszélesítve az időszaki kiadványok fogalmát. Mivel 
azonban a retrospektív magyar könyvbibliográfiák sora már jobban közeledik a tel
jességéhez, mint ahogy a sajtóbibliográfiák joggal hiányolt adósságait törlesztjük, cél
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szerűnek (ha korszerűnek nem is) látszik a régi per iodikum - definíció (= évente leg
alább kétszeri megjelenési szándék) alkalmazása az 1976-tól visszamenőlegesen re
gisztráló könyvészetekben. így a dokumentumtípusok szerint bontott évkörökben (a 
kalendáriumok, évkönyvek stb. tekintetében) nem átfedik, hanem kiegészítik egy
mást a nemzeti könyv- és sajtóbibliográfiák.

A visszatekintő könyvészetek rendszerében az előbbiekben indokolt doku
mentumtípusok szerinti bontást nehezíti az egyes típusok kialakulásának, fejlődésé
nek eltérő ideje és üteme. Más-más évkörökben jelentkezik a korszakhatár a köny
vek, a hírlapok, a plakátok, a hivatalos nyomtatványok stb. fejlődésének történeté
ben, Eldöntendő alternatíva: a bibliográfia a regisztrált típus történeti korszakaihoz 
igazodjék-e, vagy egy-egy évkör egymás mellé helyezhető köteteivel nyújtsa a kor 
teljes képét, valamennyi dokumentumtípusának összességével? (A befejezés előtt ál
ló 1921—1944. évi magyarországi sajtóbibliográfia az utóbbit választotta, a megjele
nő Magyar könyvészet évköréhez kapcsolódva.)

II. Módszertani kérdések

1.) A nemzeti bibliográfiák rendezésének örök dilemmája: a betűrend - szak
rend - időrend változatai eddigi könyvészeteinket is végigkísérik. A már eddig elké
szültek vagy folyamatban lévők bevezetőben indokolják az alkalmazott rendezőelv 
létjogosultságát. A régi nyomtatványok kronológiai regisztrálása kétségtelenül így 
tükrözi leghívebben a nyomdászattörténeti, könyvészeti és tudománytörténeti fejlő - 
dést. (Bár a gyűjtés kezdetének szakmai vitájában még — datálási nehézségek és a 
különböző kiadások gazdaságosabb összevonási lehetőségére hivatkozva — egyenér
tékűen jelentkezett a betűrendezés híveinek álláspontja is.) A 20. század könyvbib
liográfiái (1945—1960; 1921—1944) — szakítva az elődökkel — az Egyetemes Tize
des Osztályozás, némileg módosított, csoportalkotó szakrendjét követik, a betűren
des visszakeresést mutatórendszerrel oldva meg. Ugyancsak szakrendet tervez a kül
földi nyelvi hungarikumok következő évtizedben meginduló számbavétele. A betű
rendről szakrendre való áttérést a Magyar könyvészet 1945—1960. évkörének elő
szava így indokolja: yrA tudományok mai fejlettségi fokán kevés kutató akad, aki 
könyvtermésünk egészében kíván búvárkodnL.érdekeiknek a tartalmilag rendezett bibli
ográfia felel meg amely a szaktudományok művelőit egy-egy tudományág fejlődésé
ről áttekinthetően tájékoztatja.” Bár ez az érvelés inkább a nemzeti szakbibliográfiák 
feladatát tükrözi (anélkül, hogy azok funkcióját az általános könyvészet át tudná vál
lalni), — de a szakrend melletti döntés helyesnek bizonyult. A 20. század nyomtat
vány-tömege, a szerző nélküli (vagy ún. testületi szerzős) kiadványok nagy száma, — 
a Petriknél és követőinél még áttekinthető mennyiségű tétellel szemben — betű
rendben szinte kezelhetetlenné vált volna. (A Petrik-féle 1860—1975-ös évkör szak
mutatójának, valamint az 1886— 1900-as évkör tárgymutatójának használhatóságát 
sem igazolja a gyakorlat, nem beszélve a 20. század fejlődését tükröző tárgyszó-te
zaurusz hiányáról.) Az alkalmazott szakrend — még az ETO köztudott ellentmondá
saival és korszerűtlenségével együtt is — ebben a korszakban megállja helyét. Főleg 
akkor, ha az egyes szakokat tartalmazó kötetek és a betűrendes mutatókötet gyors
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egymás utáni megjelenéssel rövid időn belül zárnak le egy korszakot, miként az 
1945—1960-as évkör öt kötetének 5 év alatti publikálásával, vagy az 1921—1944-es 
évkör eredetileg tervezett (és első négy kötetével meg is valósított) évente egy-egy 
kötetes megjelenésével tette. (Ez utóbbi munkálatainak elhúzódása főként a muta
tókötetek hiánya miatt fájdalmas.)

A sajtóbibliográfiák (1945—1954; 1705—1849; folyamatban: 1921—1944) egy
ségesen kitartanak a címek betűrendje mellett. Ezt a gyakorlatot talán indokolni 
sem szükséges: az időszaki kiadványok tartalmi sokrétűsége és változása megoldha
tatlanná tenné a tárgyszó- vagy szakrend merev keretei közé kényszerítést.

Ha az eddigi munkáknál alkalmazott gyakorlatot optimálisnak fogadjuk el, 
még mindig döntésre vár az eddig nem regisztrált, vagy kiegészítésre szoruló korsza
kok és dokumentumtípusok bibliográfiájának rendezési elve. A 19. század (1920-ig 
értelmezve) könyvészetének kiegészítése (vagy átdolgozott, új összeállítása) az idő - 
renddel már mindenképpen szakítani kénytelen.

A korszak időszaki sajtóbibliográfiája értelemszerűen folytathatja a betű
rend alkalmazását. De vajon, ha idő és erő keríthető arra, hogy a Petrik-Kiszling- 
stein-Kozocsa sorozat az eltelt 70—170 év alatt előkerült, akkor még ismeretlen 
könyvek leírásával kiegészüljön — netán újraszerkesztődjék — milyen elrendezést 
igényel a 20. század végének kutatója a 19. század könyvészetében? A könyvtípusok 
jellege és mennyisége változatlanul a betűrendet sugallja-e, vagy az ipari, kereske
delmi, polgárosuló fejlődés nyomtatványai inkább a tematikus feltárást követelik? 
És az előbbiekben már hiányolt nyomtatványtípusok: a plakátok, kisnyomtatványok, 
vállalati irodalom bibliográfiájának rendezési elveit a közreadó testületek, vállalatok, 
intézmények nevei, vagy szövegük tartalma határozza-e meg? Mielőbbi vizsgálódást 
és tervszerű döntést igénylő kérdések, mivel csak ennek függvényében válik képessé 
általános retrospektív nemzeti könyvészetünk majdnem egységes rendszert alkotni.

2.) A bibliográfiai leírások szabályai a magyarországi gyakorlatban három, 
alapvető eltérést mutató korszakra oszthatók:

— a Petrik könyvészetének első évkörében alkalmazott, porosz mintát követő 
címleírási előírások;

— a 20. században a porosz szabályokat alapvetően átformáló és — kisebb, de a 
lényeget nem érintő módosításokkal — egészen 1986-ig élő szabványok;

— végül a legújabb, az ISBD szabványcsaládra épülő magyar szabályzatok, me
lyek szemléletükben és felépítési módjukban ismét gyökeresen szakítottak az 
előző korszak gyakorlatával.

Korszerű, de utópisztikus elképzelés lenne, ha retrospektív bibliográfiai adós
ságainkat a jelenleg érvényben lévő, nemzetközileg elfogadott, számítógépes feldol
gozásra is alkalmas leírási szabályokkal terveznénk leróni. Ezt megteheti néhány év
tized múlva a jövő bibliográfusa, aki majd századunk utolsó negyedének könyvészeti 
visszatekintésére vállalkozik. De a jelen bibliográfusa számára a visszatekintés in
kább kínálja az adott korszakban alkalmazott címleírási gyakorlat korszerűsített, de 
szellemében, alapelveiben nem változtatott követését. E konzervatívnak tűnő szem
léletet több indok is alátámasztja:

— a retrospektív nemzeti bibliográfiai „rendszer” már megszületett vagy készü
lő termései az 1960-as években kezdtek érlelődni az akkori leírási gyakorla-
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tot véve alapul. A menet közben történő változtatás az összefüggőnek terve
zett rendszer egységét bontaná meg;

— a könyvtári katalógusokban már leírt könyvanyag új szabvány szerinti bibliog
ráfiai feldolgozása kivétel nélkül minden esetben újabb autopsziát követelne, 
az adatelemek újbóli értelmezése, az új felépítésű tételek megszerkesztése 
érdekében;

— a már megjelent tudományos szakirodalom hivatkozásai még a mai napig 
sem követik az új szabványt, így annak alkalmazása a tudományos közélet 
számára nehezítené a retrospektív bibliográfia használatát;

— minden kor címleírási előírásait az adott időszakban domináló kiadványfaj
ták, az azokon szereplő adatok jellege szerint igyekszik megfogalmazni, így a 
korszerűbb dokumentumtipológiához igazodó, későbbi szabványok keretei 
közé a múlt kiadványait sokszor nehéz beszorítani.

Nem véletlen tehát: a régi magyarországi nyomtatványok új bibliográfiája Sza
bó Károly leírási gyakorlatát korszerűsíti, további adatokkal kiegészíti, törekszik a 
címlaptükrözés megvalósítására, — de szabályait a 15—17. századi nyomtatványtípu
sok adottságaihoz igazítja. A 18. századi Petrik-kiegészítő kötetek szakítanak Petrik 
(alanyesetet kiemelő) porosz címleírási rendszerével, de alapjaiban a 19. század vé- 
gi-20. század eleji külföldi és magyar bibliográfiai leírás gyakorlatát követik. A 20. 
század magyar könyvészete, némileg módosítva ugyan, de tulajdonképpen az előző 
korszak leírási szabályait alkalmazza, megteremtve ezzel a könyvészetek folyamatos
ságát. A retrospektív sajtóbibliográfiák — így a most készülő 1921—1944-es évkör is 
— a leírás adatelemeinek meghatározásában ugyan az új szabvány (ISBD/S) termi
nológiájához igazodik, de azok sorrendjét, részletezését a visszatekintő nemzeti 
könyvészet követelményeihez szabja, amely a statikus állapotot tükröző kurrens saj
tóbibliográfiával szemben a történeti változásokat folyamatában hivatott tükrözni. 
Kimunkálásra vár viszont azoknak a dokumentumtípusoknak a retrospektív leírási 
szabályozása, amelyeknek egészében (kurrensen és retrospektiven egyaránt) hiány
zik a bibliográfiai feldolgozása (csoportos kisnyomtatványok, AV-dokumentumok 
egy része stb.). Ezeknek esetében — legalábbis a 20. századot tekintve — érdemes le
het a legkorszerűbb szabványokat alapul vevő, számítógépes nyilvántartásra is al
kalmas feltárási szabályzatban gondolkozni.

3.) Eddigi retrospektív nemzeti bibliográfiáink valamilyen formában a doku
mentumok lelőhelyének jelölésére is törekedtek. Szabó Károly, Petrik az általuk is
mert gyűjtemények példányaira utaltak, a legkorábbi korszak nemrég megjelent saj- 
tóbibhográfiája (Busa Margit) valamennyi felkutatott példányt részletez, az 1921- 
1960-as időszak könyvbibliográfiái a nemzeti könyvtár raktári jelzeteinek feltünteté
sére vállalkoztak. A Régi magyarországi nyomtatványok bibliográfiájának szerkesz
tősége időrendben haladva fokozatosan csökkentett számban ugyan, de jelzi a ma
gyar és külföldi gyűjtemények fellelhető példányait. Felmerülhet a kérdés: a bibli
ográfia és katalógus funkciója közötti közismert különbség tudatában milyen mér
tékben vállalkozhat, és egyáltalán vállakozzék-e a retrospektív bibliográfia a „mű” 
leírása mellett a példányok ismertetésére is? Lehet-e azonos a nemzeti bibliográfia a 
könyvtári lelőhelyjegyzékkel? Véleményünk szerint, valamely középutat jelentő 
kompromisszum képzelhető el. A legkorábbi, kevés példányszámban készült és
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fennmaradt nyomtatványok valamennyi felbukkanó példányának egyedi sajátosságai 
és holléte nemcsak megférnek, de hasznos kiegészítő információkat is nyújtanak a 
mű leírásához kapcsoltan. De már a 18. század utolsó évtizedeitől egyre kérdése
sebbé és esetlegesebbé válik minden ismert példánynál akár csak a lelőhelyek fel
tüntetése is. Növeli a könyvészet terjedelmét, állományapasztás esetén a félretájé
koztatás és az elavulás veszélyét rejti magában, a felduzzasztott anyagmennyiség az 
áttekinthetőség rovására mehet, időt és erőt von el a bibliográfia valódi feladatá
nak: a művek teljességre törekvő regisztrálásának optimális megvalósításától. Vo
natkozik ez a könyv- és sajtóbibliográfiákra egyaránt. Ugyanakkor kétségtelen, a már 
egyszer, valahol fellelt mű legalább egyetlen lelőhelyének jelzése a kutatás számára 
a hozzáférés fontos adalékát nyújthatja, még ha ez nem is tartozik a bibliográfia defi
niált feladatai közé. Nemzeti könyvészetről lévén szó, vélelmezhetően a feltárt 
anyag jelentős hányada a nemzeti könyvtár gyűjteményének része. Ezeknek bibliog
ráfiai leírását az OSZK raktári jelzete hasznosan egészíti ki. Az ott fel nem lelhető 
tételekhez viszont a hozzáférhetőség előre megállapított sorrendjében valamely má
sik, de egyetlen hazai (végső esetben külföldi) gyűjtemény neve és raktári jelzete 
elegendő az eligazításhoz. A könyvgyűjtő és a könyvtörténeti kutató számára ugyan 
ez a kompromisszum veszteséget jelent, mivel egy mű előfordulási gyakoriságát 
vagy ritkaságát homályban hagyja, de ennek megvilágítása elsődlegesen a könyv- 
gyűjtők kézikönyvének, és nem a nemzeti könyvészetnek a feladata.

4.) Röviden fel kell vetni azt a kérdést is, hogy a gépesített információszolgálta
tás, a több szempont szerint, közvetlenül lekérdezhető adatok korszakában (vagy an
nak inkább küszöbén állva), időszerű-e egyáltalán a hagyományos nemzeti könyvé- 
szetek vaskos köteteinek módszertanáról vizsgálódni? A jelen realitása az igenlő vá
lasz. Irreális lenne azzal számolni, hogy akár utódaink is képesek legyenek a teljes 
magyar nyomtatványtermés (1473-tól 1975-ig, a kurrens nemzeti bibliográfia adatbá
zisépítésének kezdetéig) ismételt kézbevételére, gépi tárolásra alkalmas újrafeldol
gozására. És ezzel együtt, egy újabb vállalkozás esetleges távoli kilátásai miatt az ed
digi munka eredményei veszendőbe mennének. A számítógép a jövő bibliográfiája 
számára új utat jelent, de mai adottságaink és az eddig elvégzett munkák arra köte
leznek, hogy a retrospektív magyar könyvészet összefüggő rendszerét, ha hagyomá
nyosan készülő kötetekben is, de „fehér foltok” nélkül hagyjuk az utókorra. (Ami 
természetesen nem zárja ki bizonyos munkafolyamatok — szövegszerkesztés, index
készítés — gépesített lehetőségeinek kiaknázását.)

III. Szervezeti kérdések

A nemzeti könyvészetek legkorábbi munkálatai köztudottan egyszemélyes vál
lalkozások voltak. Az 1930-as évektől kezdődően Fitz József korszerűsített nemzeti 
könyvtára vállalta első ízben nemcsak az intézményes munka kereteinek megterem
tését, hanem a teljes retrospektív könyvészeti rendszer megtervezését, a munkálatok 
összehangolt irányítását is. Az akkor kialakított koncepció és az ennek alapján meg
indított bibliográfiai tevékenység eredményeinek csonkasága nem a szándék, a ké
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pességek és a ráfordított erő hiányával magyarázható, hanem a háborús évek követ
kezménye lett.

Az 1950-es évek közepétől az Országos Széchényi Könyvtár (mely időközben 
az addig nem létezett kurrens nemzeti bibliográfiát is megteremtette) felismerte és 
elfogadta a nemzeti könyvtári alapfeladatok rangsorában elsők között szereplő ret
rospektív bibliografizálási feladatot. Törekedett a műhelyek (szervezeti egységek) 
létrehozására (Bibliográfiai osztály, RMK munkaközösség stb.), melyek lényegében 
a mai napig is élnek (az időközben ötszörösére duzzadt könyvtári összlétszámon be
lül változatlan létszám-adottságokkal).

Egyidejűleg a tudományos közélet figyelme is felismerte a feladat fontossá
gát, a tervezés, szervezés és finanszírozás nem maradt pusztán a nemzeti könytár 
belügye. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti Főbizottsága, majd 
Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága az 1950-es évek második felétől 
kezdődően rendszeresen foglalkozott a retrospektív magyar könyvészet elméleti és 
módszertani kérdéseivel, a bibliográfiai munkát végzők javaslatainak, szabályzatai
nak megvitatásával és célhitellel történő támogatásával, azoknak a munkáknak az el
végzéséhez, amelyek az OSZK munkatervi feladatait meghaladták (elsősorban gé
pelés, megjelentetési költségek, kisebb mértékben külső anyaggyűjtés). A bibliog
ráfiai tevékenység előrehaladása, megszületett eredményei késztették arra a nemzeti 
könyvtárat, hogy 1977— 1978-ban az akkori helyzet elemzésével hosszú távra kidol
gozza a „Könyvtári hungarika dokumentumok bibliográfiai regisztrálásának keret
tervéit. Erre alapozottan kapcsolódott be az OSZK a „Kulturális és történelmi em
lékeink, hagyományaink feltárása, nyilvántartása és kiadása” országos kutatási fő - 
irány (TS 4/4) munkájába, melynek keretében — a katalógus- és bibliográfiai mun
kák közül — a kezdeti időszakban elsődlegesen a retrospektív könyvészetek szere
peltek kiemelt fontosságú kutatási feladatként. (Az utóbbi évek újonnan jelentkező 
témái ezt a prioritást némileg háttérbe szorították.)

A belső, intézményen és országon belüli feltétel megteremtése mellett, — ha
zánk történelmének alakulása következtében — a nemzeti irodalom visszatekintő 
számbavétele nem nélkülözhette a nemzetközi kitekintést, elsősorban a szomszéd 
országok gyűjteményeiben lévő hungarika-anyag feltárását. Ez a törekvés is végigkí
sérte az eltelt 30 év bibliográfiai műhelyeinek munkáját. A gödöllői munkaértekez
let részletesen foglalkozott az ebből a szempontból akkoriban alapnak tekintett var
sói Nemzetközi bibliográfiai konferencia (1957) programjával. És bár az ott kezde
ményezett információcsere megvalósítása viszonylag kevés eredményt hozott, a kon
ferencia jelentősége abból a szempontból nem elhanyagolható, hogy, 1945 után első 
ízben, felismerte és kinyilvánította a nemzetközi együttműködés fontosságát. Ezzel 
elfogadhatóvá tette, hogy a történelmi határok változása következtében — az orszá
gonként eltérően értelmezett „patriotikum”-fogalom alapján — az egyes országok 
retrospektív könyvészete gyűjtőkörében jelentkező átfedések nem szükségszerűen 
jelentenek sem politikai provokációt, sem felesleges bibliográfiai párhuzamosságot. 
A következő évtizedekben a nemzeti könyvtárak közötti együttműködés, valamint a 
bibliográfusok személyes kapcsolatainak kiteljesítése nélkül az eddig elvégzett mun
kák anyaggyűjtési teljessége még ilyen mértékben sem valósulhatott volna meg. A 
nemzetközi együttműködés eredményessége két követelmény függvénye: az orszá
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gok közötti zavartalan tudományos-kulturális kapcsolatok szükségessége mellett, 
nem nélkülözheti azt az országon (intézményen) belüli szervezési-, tervezési koncep
ciót sem, amelynek alapján a külföldi hungarikum-kutatás nem ad hoc jelentkező, 
szétszórt, hanem egymáshoz kapcsolódó, egymást kiegészítő eredményeket hoz. 
(Pozitív példa erre a Régi magyarországi nyomtatványok szerkesztőségének 
munkamódszere.)

Viszonylag részletesen foglalkoztunk témánk szervezeti és pénzügyi kérdései
nek múltbéli áttekintésével. Ez a kép arra kívánt rávilágítani, hogy a retrospektív 
nemzeti bibliográfiai munka eredményessége

— igényli a feladat egészét szem előtt tartó koncepció megfogalmazását, sor
rendiségének elvszerű követését és a munka folyamatos szervezését (amelyet 
a nemzeti könyvtár, az MTA I. Osztályával együttműködve, 1952-től elvál
lalt),

— szükségessé teszi a munkát elvégző teamek, műhelyek életben tartását vagy 
életre hívását,

— függvénye ugyan a pénzügyi fedezetnek, de nem a napjainkban elharapódzott 
szemlélet mértékében, az elmaradások okát nem kizárólagosan a célhitel tá
mogatások szegényességében keresve.

A gödöllői Bibliográfiai munkaértekezlet 1961-ben felvázolt tervei alapján a 
következő mintegy 25 év lendületes kezdeményezései és beért eredményei elisme
rést érdemlőek. Ismét, miként a bevezetőben, Kőhalmi Béla ezzel kapcsolatos ak
kori szavait olvasva: „Életem utolsó állomásához közeledve nem mulaszthattam el, 
hogy a nemzettel szembeni nagy adósságunkra rá ne irányítsam könyvtárosaink figyel
mét”, — megállapíthatjuk, hogy az adósságok lerovása érdekében jelentős előreha
ladás történt. Azonban az utóbbi néhány év a munka szervezettsége és üteme szem
pontjából — véleményünk szerint — ismét lassulást, visszaesést mutat. Mintha a 
könyvtári információszolgáltatási feladatok megnövekedett tengerében ez az alapve
tő kötelezettség: a nemzeti kultúra és tudomány írott emlékeinek történeti számba
vétele némileg háttérbe szorult volna, kissé gazdátlanná és kevéssé megbecsültté vál
va. A II. Országos bibliográfiai értekezlet egyik legfontosabb feladata lehet a retros
pektív könyvészet jelenlegi helyzetének elemzése, a következő évtizedek felada
tainak meghatározása, és súlyának, rangsorának — fontosságához méltó — vissza
állítása.
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Múlt, jelen, jövő és ajánlások a helyismereti személyi adattár
készítéséhez

Viczián János

Életrajzirodalmunk és adattáraink kiadástörténetében visszatekintve az elmúlt 
45 évre az érdeklődő összegzést hamarább készíthet a megjelent művekről, mint 
hiánylistát azokról, amik megjelenése kívánatos lett volna. Nem meglepő ez, hiszen 
a világproletárok mestervizsgáig el nem jutott élcsapatának létérdeke volt, hogy a 
múlt jeles alkotóit, gondolkodóit elfeledtessék, befeketítsék, ha eszmerendszerük 
szolgálatába állítaniuk nem sikerült. A létező szocializmusban az adatközlés is az 
osztályharc eszköze lévén, 1948 után elapasztották a név- és címtárak Mária Terézia 
korától új meg új erekből táplálkozó folyamát. A Magyar tiszti címtárakat helyettesí
tette a számtalan személyzetis által pártcélokra gyártott káderlap: nem kellett többé 
az országgyűlési almanach, a tanári, az orvosi, az ügyvédi névkönyv, a gazdacímtár, a 
minisztériumi vagy fővárosi hivatali rangsor, az iskolai értesítőket is elfújták a fé
nyes szelek. A katonatiszti előléptetések bizonylatát a kinevezetteknek 1949 után 
meg kellett semmisíteniük, ha nem akartak ezek megőrzéséért börtönbe kerülni. Az 
elhunytakból ritkán volt haszna a rendszernek, a papírhiányra hivatkozva bizonyos 
vidékeken gyászjelentéseket sem nyomtat/hat/tak, az államosításkor megszüntetett 
nyomdák nélkül hagyott városokban az ürügyre sem volt szükség. A megyei pártla
pok nem tékozoltak papírt olyan kispolgári szokások éltetésére mint a gyászhírek 
közlése, hacsak nem az élcsapat tagjáról volt szó. Mivel a magyar írástudók bizonyos 
százaléka ekkor a tanyavilágban vagy néhány központosított helyen rakosgatta a szo
cializmus alapjait s távozott az árnyékvilágból, e korszak elhunytjai egy részének ne
ve után — ha bekerülnek a lexikonba — halálozási adataik helyén kérdőjelet talá
lunk, hacsak a családi kapcsolatok révén valaki ki nem kutatja azokat.

A pártállam helyi mozgalmáraiból országos hősöket próbáltak kreálni, ne
vükkel jelölve utcákat és intézményeket. E rendszert odáig tökéletesítették, hogy a 
feudális nagybirtokos Zrínyi Ilona helyett a proletár Bagi Ilona lett hivatalos esz
ménykép (akiről ugyan utcát neveztek el Budapesten, de egy lexikoncikkbe sűríthe
tő érdemfüzért 27 év alatt sem sikerült összetudóskodni, mert az 1972-ben kiadott 
Munkásmozgalomtörténeti lexikonban nem szerepel).

Az 1960-as évek közepétől helytörténeti — címükkel is gyanakvást keltő — 
mozgalmár életrajzgyűjteményeket állítottak össze, melyek adatközlési módja, tar
talma igen eltérő értékű, legtöbbje ma már csak kórtörténeti adalék ahhoz, milyen 
mondanivalótlan írásokat is ki lehetett nyomtatni. E kiadványoknak legföljebb cím
szavaik hasznosíthatók, hiszen az említettek munkahelyeinek pontos nevét is csak rit
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kán közlik. Egyetlen hasznuk oktató példájuk: azon hibák, amiket bűn lenne újra el
követni.

Amikor már vagy évtizede az egyházmegyei névtárak kiadása is szünetelt, s az 
összgyűjthető adatokat is sikerült csökkenteni, a forradalmi munkásparasztok kol
hozmunkában megalkották a százötven évvel azelőtti műveket is alulmúló marxista- 
leninista Új magyar lexikont, amely ma kb. 600 000 példányban bizonyítja a proletár- 
diktatúra tudományosságának színvonalát. E műremekre jellemző, hogy a materia
lista csalhatatlanság második szeráfjának, Frigyesített Engelsnek halálozási évét is 
tévesen közölték...

A kontraszelekciós káderpolitika véletlen melléfogása volt (a magyar műve
lődésügyben lélekmentésnek bizonyuló tett) Kicsi Sándor kinevezése az Akadémiai 
Kiadó Lexikonszerkesztősége vezetőjévé, aki létre tudta hozni a hazai lexikonírás 
továbbépíthető alapjait — székely furfanggal, kényszerű engedmények árán, beletö
rődve az alkalmatlan munkatársak rendszeres és kiapadhatatlan utánpótlásába. Ve
zetésének 19 éve alatt 26 lexikon készült 46 kötetben, nem számítva az utánnyomáso
kat és az új kiadásokat. Az 1979. évi kényszernyugdíjazása óta eltelt 11 év alatt — új 
kezdeményezésű lexikonként — csak az Akadémiai kislexikon 1. kötete s az Új ma
gyar lexikon kiegészítő 8. kötete jelent meg, folytatták vagy befejezték az Ő idejében 
megkezdett vagy kéziratban elkészült Űrhajózási-, Néprajzi- és Világirodalmi lexikont.

Az MSzMP irányította könyvtermelésben a lexikonkiadás nem szerveződhe
tett nemzeti igények szerint, hiszen egy lexikon természetszerű kitekintése a trianoni 
Magyarországból üldözendő nacionalista, soviniszta, sőt irredenta szemléletet su- 
gallt: a pártellenes eszmék megsejtése vagy fölfedezése pedig megtorlást vont maga 
után. Ennek eredménye lett az 1978—79-es lexikonszerkesztőségi tisztogatás, (az 
MSzMP V. kerületi bizottságának cselekvő közreműködésével), melynek következ
ményeként Kicsi Sándort nyugdíjba kényszerítették. A helyére kinevezett osztályve
zetőt az érdemesítette e posztra, hogy az V. kerületi pb-titkárnak tanulótársa volt 
egy ideológiai tanfolyamon. Az 1979-es „káderátirányítás” a lexikonválságot napjain
kig tologatta: ezidőtől az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztősége létezik, de ígé
reteken kívül alig hallat magáról.

A válság megoldásának egyik kulcsa az MTA Könyvtárának kézirattárában el
helyezett kb. 80 000 személy adatait tartalmazó, Gulyás Pál Magyar írók élete és mun
kái című cédulákon maradt bibliográfiája. Ez minden hazai életrajzi adattár alapja, 
hiszen ismerete és fölhasználása nélkül csak hiányos művek születhetnek, — ezért az 
MTA Könyvtára 1981-ben elhatározta a teljes kézirat kiadását.

Gulyás eredeti cédulaanyaga — néhány életrajz (nem véletlen) eltulajdonítá
sától eltekintve — csonkítatlan. Három nagyobb részre különíthető el: az E-I betűk 
lezárt életrajzoknak tekinthetők kb. az 1937—47-es állapot szerint. Mivel a szerző a 
népi demokráciában a források döntő többségét — azok zárolt vagy „bizalmas” volta 
miatt — nem nézhette meg, a könyvtári kérőlapokat a kérés dátumának jelölésével, 
valamint „nem férhettem hozzá”, „nincs a helyén” stb. jelzésekkel látta el s rakta cé
dulái közé, figyelmeztetve anyagának későbbi használóját ama korra, amely példát
lan szigorral igyekezett elzárni a nem kiválasztottakat a nem hivatalosan terjesztett 
ismeretektől.
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A J-K-Lám betűkben csak adalékok, forrásjelölések, hézagos műjegyzékek, 
irodalmi hivatkozások találhatók az adatgyűjtés összeállítás előtti állapotában. Ezt a 
kb. 2—2,5 kötetnyi (kb. 100—120 szerzői ívnyi) anyagot össze kell állítani és a cédu
lák anyagából meg kell írni, hogy a mű kiadható legyen.

A Lán-Zs betűkben többnyire összeállított életrajzok találhatók.
Gulyás anyagának kb. 12—15 %-a Szinnyei életrajzainak kiegészítése, ezek is

meretében Szinnyei művében csak néhány tucat újkori lezáratlan életrajz maradt. A 
törzsanyag gyűjtését az 1940-es évek elején nagyrészt befejezte, ezért csak az I. vi
lágháború végéig születettek adatai találhatók benne. A földolgozott adattárak szá
ma megközelíti a kétezret, az időszaki kiadványok címeiről és mennyiségéről a Ma
gyar írók... első kötetében, ill. az álnévlexikonában található előszó tájékoztat.

Gulyás rossz kézírású, gyakran igen nehezen olvasható vagy csak forrásai ré
vén megfejthető szövegei (valamint a sajtó alá rendezésért adott csekély fizetés) 
nem siettették a szerkesztői munkát. A mű kiadásához az anyagaikat Láng József, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum osztályvezetője leleményessége révén csak az idén sikerült 
előteremteni, így 1990 őszén a Magyar írók... első kötetének utánnyomatával azonos 
időben megjelenik a kézirat ki nem adott E betűs kötete is. 1991-től egy-két után- 
nyomat kötet mellett az Akadémiai Könyvtár, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Ma
gyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete közösen jelentet meg évi 
két-három új kötetet. (Gulyás: Magyar írók... I-VI. kötete 1939—1944 között mind
össze 180—180 példányban jelent meg, a VI. kötet példányainak egy része az 1944 
őszi bombázásokkor elpusztult.) Az utánnyomat s a kézirat kiadása kötetenként kb. 
2000 példányra tervezett, néhány/száz/ külföldi eladásra készül. E művet az Akadé
miai Kiadó könyvesboltjaiban vagy előfizetéssel lehet beszerezni a Petőfi Irodalmi 
Múzeumból — kötetenként is. Az előfizetés díja (kb. 396,-Ft) a postaköltséget is tar
talmazza. Folyamatos szerkesztés mellett kb. 8—10 év alatt a teljes sorozat megjelen
tethető.

Gulyás a Magyar írók... összeállításakor csak 1919-ig dolgozta föl tételesen a 
műve előszavában, ill. az álnévlexikonában említett újságokat, folyóiratokat. 1919 
utáni adatai vagy életrajzgyűjteményekből, vagy önéletrajzokból származnak. Az 
1919 augusztusa utáni anyagokról szakmai kiegészítés Deák Gyula: Polgári-iskolai 
író-tanárok (Bp. 1942.) művön kívül nincsen. Az országos szakkönyvtárak máig el
odázott föladata, hogy egy-egy szakma jeleseiről olyan adattárat állítsanak össze, 
amely a kutatói igényeknek megfelel.

Ma az egyetemek, főiskolák könyvtárainak döntő többségében nincs életrajzi 
szakmunkássági adattár az intézmény alapítása óta ott előadó oktatókról, ill. az ott 
végzett diákokról. Az Országos Pedagógiai Könyvtárban pl. kiadják az elemi iskolai 
tankönyvek bibliográfiáját, de jeles tanárok, tanítók életpályáját vagy iskolák történe
tét adattárukban nyomon követni nem lehet. (1945 óta nincs országos, 1947 óta fő
városi tanári névtár.)

Sajnos, a vidéki sajtó földolgozására — a fővárosi lapokat megközelítő teljes
séggel sem Szinnyei, sem Gulyás nem vállalkozott, ezért a hiányok itt nagyobbak a 
budapestieknél, hiszen vidéki adatközlőik ismeretére kellett hagyatkozniuk. Ez pe
dig területileg is, időben is, az egyes betűket tekintve is egyenetlen. Egy-egy tanár, 
pap, vasutas stb. adatközlő áthelyezése, betegsége, halála egy-egy vármegyénél na
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gyobb vidékeket kapcsolhatott ki a Magyar írók,.-ba való fölvételből. Ezért ne le
pődjön meg a tájékoztató könyvtáros, ha a helyi újságírók, írók közül nem mindegyi
ket találja meg e művekben. Adva van tehát a föladat: a megyei/városi könyvtár ké
szítse el azt az adattárat, amelyből a helyi lexikon mellett a Magyar írók... is kiegé
szíthető.

A tervezett és előkészületben levő lexikonok, életrajzgyűjtemények címeit 
olvasva úgy tűnik, a hazai lexikonkiadás megélénkülése várható. Néhány kötet szín
vonala bizonyára a Szabadon választott (Parlamenti almanach 1990) kötettel vetélke
dik majd a legszakszerűtlenebb fércmű címért, de a színvonalas művek kiszorítják 
majd az üzleti sajtó dömpingáruit.

1954 óta „készül” az Akadémiai nagylexikon. A legutóbbi akadémikus főszer
kesztő 1990-re 2 kötet megjelenését ígérte. A szerkesztőbizottság mai titkára, Gunst 
Péter szerint: „A kéziratoknak 1990 végére kellene elkészülniük. Ha ez megvalósul, 
úgy az első két kötet 1993-ban napvilágot láthat.” (M. Tudomány 1989: 631.p.) Ha 
vannak csodák, unokáink talán megvehetik a XXI. században.

Szegeden készül a Magyar középkori történeti lexikon és Péter László főszer
kesztésében az Új magyar irodalmi lexikon, melyek példaértékűek lesznek, s bizo
nyítják vagy cáfolják azt, hogy lehet-e nagyrészben a korábbi lexikonokra alapozva, 
de azok közléseinek adattári egyeztetése nélkül közepesnél jobb lexikont készíteni. 
1991-től megjelenik a 7 kötetre tervezett Magyar katolikus lexikon a Szent István 
Társulat kiadásában.

A teljesség igényével dolgozza föl a Lajtán túli magyar írók életét és munkáit 
Borbándi Gyula, az Új Látóhatár volt szerkesztője. Elkészülte 1—2 éven belül nem 
várható.

Nagy Csaba a Petőfi Irodalmi Múzeumban készíti a Nyugaton élő magyaror
szági születésű írók lexikonát, ez azonban csak a íróknak az országból való távozá
suk utáni adatait fogja közölni. (Első füzete 1990. decemberétől kapható.)

Örvendetes, hogy az 1980-as évek végén több város könyvtára vagy tanácsa ál
talános vagy szakmai ki kicsodák készítését határozta el, néhány kötet azóta már 
meg is jelent. Ezek színvonala ugyan vegyes (Id. Szentes, Tolna vagy Békés megye), 
de történeti életrajzi forrásként ezen időszakra el nem hanyagolható alapművek, hi
szen más, alaposabb nem készült. Ha az összegyűjtött életrajzokat kötetben való ki
adása előtt a helyi lap sorozatban közli, mint Hódmezővásárhelyen, — az olvasói le
velekből kapott hasznos kiegészítésekkel, helyesbítésekkel az életrajzokat pontosab
bá lehet tenni.

A XX. sz. végén a lexikon nem a hősök nagy tetteinek krónikája. Föladata a 
társadalom keresztmetszetének olyan bemutatása, ahol az egymást kiegészítő jelen
tős vagy kevésbé jelentős alkotóknak egyaránt helyük van. Helyük van mindazok
nak, akik elősegítették az összmagyarság vagy a szűkebb terület kultúrájának gyara
podását. E célt igyekszik megvalósítani a Babits Kiadó, amely a Révai nagy lexikon új 
sorozatának előkészítéseként magyar szakmai ki kicsoda sorozat kiadására készül. A 
könyvtárosok/levéltárosok/múzeológusok — újságírók — könyvszer kesztők/fordít ók 
— egészségügyiek — mezőgazdák — gazdasági vezetők — sportolók bemutatásával 
egyidejűleg az elszakított magyarságnak is külön-külön kötetet szán (Erdély, Délvi
dék, Felvidék, Kárpátalja). Ezzel is jelezve azt, hogy szakítva az eddigi kiadói szoká
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sokkal, a nemzetközi anyagú lexikonok helyett a nemzeti lexikonok kiadását tekinti 
egyik fő feladatának.

Ahhoz, hogy legalább megmaradjon klasszikus alaplexikonaink színvonala, a 
városi könyvtárak helyismereti gyűjteményét föl kell használni, adatait be kell építe
ni készülő nemzeti lexikonainkba.

Ahogy a Magyar nemzeti bibliográfia nem lehet teljes a vidéki nyomdák termé
keinek, s a külföldön kiadott magyar műveknek számbavétele nélkül (hiszen a nem
zeti több mint az országos), úgy a Magyar írók élete és munkái sem (de egyetlen lexi
konunk sem) a vidék s a külhon jeles magyarjai munkásságának ismertetése nélkül. 
Lexikonírásunk klasszikusai — Szinnyei József és Gulyás Pál — módszerét követve 
egy város/vármegye vezető napi- és hetilapjainak (vagy a szakmai folyóiratoknak) 
tételes földolgozása szinte a teljes kuturális élet átfogó képét kínálja annak, aki időt 
és fáradságot áldozva nekilát a helyi sajtó kicédulázásának. Az évtizedre tervezhető 
munka meg fogja hozni gyümölcsét, hiszen olyan anyag birtokosává teszi az adat
gyűjtőt, amilyennel sem egyén, sem intézmény előtte nem rendelkezett.

Az elmúlt évtizedben — a helytörténeti kutatás támogatására Szinnyei művé
ből helyi gyűjtéseket adtak ki (pl. Orosházán, Kaposvárt), az életrajz lezárása, ki
egészítése, az adatok esetleges helyesbítése nélkül. Ha ezek azon célból készültek, 
hogy a kiegészítést utóbb elvégezzék, akkor volt értelme, ha öncélú másolás, akkor 
csak reménykedhetünk abban, hogy a figyelem fölkeltése mellett esetleg kiegészítő 
kutatásokra is ösztönzött (még akkor is, ha ennek eredménye máig nem látható). 
Használható, adatgazdag városi/vármegyei életrajzgyűjtemények kiegészítésének 
akkor van értelme, ha azok nem a már ismert lexikonok szövegeinek változatlan át
vételei, hanem helyi kutatások eredményei — olyan adatokkal, amelyeket addig más
hol nem közöltek, A városi/vármegyei könyvtárosoknak alapvető és meghatározó 
szerepük lehet/ne/ a Magyar írók élete és munkái III. sorozatának — legalább adattá
ri vagy kézirati előkészítésben, amely egyben a város/vármegye művelődési adattá
rának törzsanyagát is képezné. A „mai gazdasági helyzet” jobb, mint amilyenben 
1916—1956 között Gulyás nagy műve készült. Ahhoz, hogy folytatása legyen dolgoz
ni kell, s nem a nehézségek fokát méricskélni. E munka terméke többszörösen is 
hasznosítható, pl.:

— föltárná, kik voltak azok, akik tetteikkel, írásaikkal elősegítették vagy hátrál
tatták a város/vármegye fejlődését, lakóinak boldogulását;

— elkészíthetővé tenné a város/vármegye történeti kronológiáját az elmúlt évti
zedekre. (Igényes helytörténeti mű nem képzelhető el az események pontos 
ismerete nélkül.) E kronológiák a honismereti tankönyvek alapjai, ill. fontos 
mellékletei lehetnek.

A munkát célszerű az elsőként kiadott (könyvtárban meglevő) helyi heti
vagy napilappal kezdeni. Időrendben haladva kicédulázni mindazon adatot, amelyre 
egy városi/vármegyei jeleseket tartalmazó életrajzi adattárhoz, ill. helyi lexikonhoz 
szükség lehet. Nem szükséges elkészíteni a lap repertóriumát, hiszen annak célja 
összegzőén bemutatni, ki mit írt a lapban.

A főiskolákon diplomamunkaként elfogadják 2—3 évet élt folyóiratok reper
tóriumát, melyeket azután csak a tanszéki leltározáskor mozdítanak el a helyükről.
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A zömében utánzásra késztető munka valódi szellemi erőfeszítést kívánna akkor, ha 
a jelölt pl. annotált névmutató nélkül nem pályázhatna repertóriummal.

A helyi adattár/lexikon gyűjtőjének figyelme a következőkre terjedjen: ki, 
mely lapba, mettől-meddig írt, a helyi hírek között milyen, az utókort is érdekelhető 
közérdekű adatot talál. Ez lehet egy iskola, üzem, bankfiók stb. megnyitása, vásár, 
búcsú, újság alapítása, színházi bemutató, bírósági ítélet, nagyobb helyi közmunka 
megkezdése stb.

Jelölni kell év, hónap, nap pontossággal azt, hogy mettől meddig szerepelt a 
fő-, felelős szerkesztő vagy kiadó a lap kolofonjában. Ki kell cédulázni minden 
cikkíró nevét, minden tudósítás alá írott betűjelet, mindazok esküvői, halál, temeté
si hírét, akik a város/vármegye életében szerepet játszhattak (a tanítótól, jegyzőtől 
fölfelé a ranglétrán), az elhunytakról megemlékező cikkeket, azon beszélgetéseket, 
amiben a megkérdezett saját életéről közöl érdemleges adatokat.

Figyelni kell a szerkesztői üzenetekre, amelyekből sok álnév, betűjel meg
fejthető. Utóbbiak kiderítéséhez hozzásegít, ha tudjuk, milyen jellegű cikkeket kik 
írtak, s azok nevéből (esetleg a név utolsó betűiből) kialakítható-e a cikk alá írott 
betűjel.

Egy 6—8 oldalas napilap egy havi számának földolgozása — minden cikkíró 
neve, minden halálhír, nekrológ, megemlékezés, beszélgetés, helyi jelentőségű ese
mény — a forrás jelölésével, némi gyakorlat után kb. 2—2,5 órát igényel. Célszerű a 
különböző források egy-egy azonos évét együtt földolgozni, hiszen egy város- 
ban/vármegyében egyidejűleg eléggé meghatározható az Írogatok száma, egy név 
alatt több említés is föltüntethető, amivel sok idő takarítható meg. így nyomon kö
vethető az is, hogy egy-egy írás hogyan vándorol lapról lapra, vagy onnan kalendári
umba, ki milyen könyveket ismertet stb.

A lapok földolgozása elfogulatlan kell legyen.
A vallásos lapok szerzőinek azonosításához igen jó segédlet az egyházmegyei 

vagy rendi schematizmus, a világiakhoz az 1920—30-as években kiadott helyi élet
rajzgyűjtemény.

A munkás-paraszt belügyminisztérium zárolta az anyakönyvek Országos Le
véltárban található mikrofilmjeit, — amit bizonyos tudományellenes elemek a „sze
mélyiségi jogok védelme” hangoztatásával továbbéltetni igyekeznek; lexikonjaink 
életrajzainak 10 %-a emiatt adathiányos marad.

A helyi egyházi — születési/keresztelési, ill. házassági, halálozási anyakönyve
ket a belügy nem zároltatta. Ezek nem csupán az adatok ellenőrzésére, hanem a 
szülők nevének, foglalkozásának megállapítására is elsődleges források. Ismert 
nagylexikonok gyakran a keresztelés vagy temetés napját tüntetik föl a születési vagy 
halálozási adat helyett — minden jelölés nélkül. Ha a szülétés/halál december utolsó 
hetében történt, az elírás több mint valószínű. Az állami anyakönyvezést az 
1894:33.tc/XII.9 tette kötelezővé. 1894 előtt a XVII. századig visszamenően a for
rások az egyházi anyakönyvek (ha el nem pusztultak), — a g.kat. és g.kel. vallásúakat 
kivéve, mivel az anyakönyvezés náluk csak a kiegyezés óta létezik általánosan.

Az 1944-ig kiadott iskolai évkönyvek/értesítők a tanárokon kívül, a diákokról 
is közölhetnek alapadatokat. Az igen váltakozó színvonalon szerkesztett évköny
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vek/értesítők a tanári értekezéseken, nekrológokon kívül néha a diákok önképző- 
köri írásait is közölték, ami nem elhanyagolható adalék egy életrajzhoz.

Valamely város jeles lakóinak többsége vagy volt, vagy jelenleg is tagja a 
könyvtárnak, életrajzi alapadataikat, lakcímük a beiratkozási naplóból megtudható, 
irodalmi munkásságuk tekintélyes része a MNB, ill. a MFR füzeteiből nyomon kö
vethető, a megyei sajtóból a könyvtárban összegyűjthető.

A múlt földerítésével egyidejűleg a jelenre is figyelni kell. Az intézményi, ill. 
személyi adatgyűjtéshez (pl. ki kicsoda készítéséhez) általános igényű kérdőívet 
kell összeállítani. Olyan sorrendben kell kérdezni, hogy a válaszok kevés munkával 
legyenek cikké formálhatók. Minden lexikon/ki kicsoda célja, hogy a legkisebb terje
delemben a lehető legtöbb adatot közölje a címszóról, legyen az személy, tárgy vagy 
intézmény. A bőbeszédűség, az adatközlés csapongó sorrendje nagyban ronthatja a 
mű használati értékét, ezért egy kötetben a cikktípusoknak azonos szerkezetűeknek 
kell lenniük.

Az életrajzi cikkben az adatközlés időrendi és logikai sorrendje a meghatáro
zó: a személy előbb megszületett, s utána lett foglalkozása, s nem fordítva, mint pl. 
az Alkotások és pályaképek (Szekszárd, 1990) c. munkában. A név után zárójelben 
közöljük a születési adatokat: hely, vármegye, év, hónap, nap sorrendben. (Ha az il
lető már nem él, a halálozási hely, év, hónap, nap e zárójelbe kerül, az előző ada
toktól jellel elválasztva. Az időrend szerint a cikk végére tett halálozási adat (pl. 
Szinnyeinél) az egész, esetleg több oldalas szöveg végigolvasását kívánja akkor is, ha 
ez az adat hiányzik.)

Szent István óta — a zsarnokság évtizedeit kivéve — közigazgatási egységünk a 
vármegye, amelyet a születési hely után oda kell írni, mert enélkül a szülőhely nehe
zebben (1898, a helynevek törzskönyvezése előtt nem) azonosítható.

A születési adatokat követi a nevezett kenyérkereső foglalkozása az adat
gyűjtés idején. Ha valaki nem abból él, hogy író, festő stb., hanem könyvelésből, — 
foglalkozása: könyvelő, (aki ír vagy fest). Ezután következik a szülők neve és foglal
kozása, majd az, hogy hol, mikor, milyen iskolát végzett; tanulmányai befejeztével 
mettől-meddig, hol, mivel foglalkozott. A  munkahelyeket, a nyugdíjazást év, hónap 
pontossággal kívánatos megadni. Az évet, hónapot helyettesítő majd, utóbb, később 
stb. töltelék szavakat az igényes lexikon/ki kicsoda mellőzi.

Divat vagy inkább kötelességszerű közhelyfüzér a munkásság értékelése, amit 
a monográfiákra kell bízni. Mivel elmarasztaló jelzőket nem kívánatos leírni, az 
egyoldalú dicsérgetés miatt (ami nem büntetendő), az olvasó az értékelés hiányát 
szívesebben veszi. A nem önálló kötetként megjelent írásokat: cikkeket, tanulmányo
kat stb. — melyek közreadása rendszerint megelőzi az önálló kötetekét — időrendi 
egységbe kell foglalni. Azon lap/folyóirat/naptár/stb. címe legyen az elsődleges, 
ami az írást közölte — zárójelben a közlés évével, s ha az írás az életműben fontos, 
csak akkor említsük a címét pl. Világ/1946,48/, Új Hold /19473.sz. A feminizmus/, 
Szabad N ép/1950/52, 54/56/. A tanulmány címe ne legyen úgy kiemelve, hogy meg
előzze a visszakeresésben elsődleges adatokat. A lap címét az ismételgetés elkerülé
se miatt célszerű csak egyszer leírni, az egy lapban megjelent cikkek közlési sor
rendje a lapcím után jelzett időrendből megállapítható.
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A lexikon nem monográfia, lényeges hogy egy adat csak egyszer szerepeljen 
egy cikkben akkor is, ha az írót/szerkesztőt a kész mű terjedelme után fizetik. A 
cikkek nyelve magyar, az igeidő múlt, hiszen ami a múltban történt, azt jelen időben 
írni nevetséges. Bona Gábor, Tábornokok... (Bp. 1986.) c. művében Aradon folya
matosan akasztatja a tábornokokat. A készülő Új magyar irodalmi lexikon szerkesz
tője is jelen idejű fogalmazást ajánl útmutatójában. Ennek megfelelően Bethlen Ka
ta ma is gyarapítja könyvtárát, holott katalógusát Bőd Péter már összeállította.

Az életrajzot az önálló művek számozott, időrendi fölsorolása zárja. A köny
vek kiadási helyének és idejének közlése a visszakereséshez nélkülözhetetlen (pl. 
nem említi a kiadás helyét, a MIL, a VIL, a készülő ÚMIL és a tolnai adattár). Igen 
zavaró az, ha a műveket egymástól pontosvessző választja el — hosszú kötőjel he
lyett (ez a sajtóhibáknak is tárháza lehet). A pontosvesszőnek más a szerepe egy 
prózai szövegben, s más egy lexikonban. (A lámpás nem tartozik az Egri csillagok
hoz.) Ajánlatos a művek műfajának jelölése különösen akkor, ha a szerző a szép- 
és szakirodalmat egyidejűleg művelte. Rövidítések nélkül nincs lexikon; ami az ért
hetőséget nem zavarja, azt rövidíteni kell.

A cikkeket a címszóról szóló irodalom közlésével zárjuk. Gyakran követik el 
azt a hibát, hogy az egyes művekről szóló ismertetéseket/bírálatokat mint az íróról 
szóló irodalmat tüntetik föl. Ez először a Ványi-féle Magyar irodalmi lexikonban 
(Bp. 1926.) bukkant föl, s azóta kiírthatatlan. A recenzió nem a szerzőről szóló iro
dalom! Ha ezeket az írásokat említeni akarják, írják zárójelbe az után a mű után, 
amelyikre vonatkozik (mint Szinnyei, Gulyás vagy Deák Gyula). A szerzőről szóló 
irodalmat is időrendben ésszerű közölni, nem össze-vissza vagy a legfrissebbel 
kezdve, mint azt xl  Alkotások és pályaképek cikkeiben találhatjuk (pl. 126. lap: Ordas 
Iván Hadik Andrásról írt ifjúsági regényt, a róla (Ordasról) szóló irodalomban ilyen 
tételek találhatók: F. GY.: Hadik András, Népszava 1987. dec. 12.: Decsi Kiss János: 
Hadik András. Tolna Megyei Népújság 1987. aug. 11. stb.)

Az idegen szokások kritikátlan utánzói sok furcsaságot honosítanak meg, ami
vel sikerült zűrzavart teremteni, még a betűrendi besorolásban is. (Pl. a Világirodal
mi lexikon címszavaiban nem tettek különbséget egyes ékezetes és ékezet nélküli 
magánhangzók között, amelyek pedig nemcsak a magyar ábécében vannak. Gorkijt 
Görlich követi, majd Gormond, Gömer, Gomiczki s a görög címszavak. A 9. kötet N- 
O, a 10. P-vel kezdődik. Hol az Ö? Besorolva az O-ba. Az ördög ordog-ként, Örik 
török író Orik-ként, az örmény ormény-kény, az öröm orom-ként található.)

A helyi ki kicsoda kötetet célszerű függelékkel zárni, amely bemutatja az is
kolákat, a könyvtárakat, levéltárakat, múzeumot, az egyesületeket, az ének- és zene
karokat, a színház/ak/at, nyomdát, könyv- és lapkiadót, a helyi sajtót, az üzemeket, 
stb., azaz az élet azon szintereit, melyek a közösségi létet meghatározzák.

A rövid történetben bemutatott vállalatok vagy kereskedelmi egységek szol
gáltatásaik, árukínálatuk, nyitvatartási/félfogadási idejük közléséért fizetett hirdetési 
díjért legalább önköltségessé tehetik e helyi kiadványokat anélkül, hogy a művek ké
szítőinek anyagi támogatásért kellene kilincselni.
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A 20. századi külföldi magyar szem élyiségek biográfiai
adattára

(Hungarika névkataszter - Index biograficus hungaricus)

Kovács Ilona

1. A történeti előzmények, a műfaj

Az átfogó biográfiai regisztráció nagy tradíciókra tekinthet vissza. A műfajte
remtő művek közül példaként említem Conrad Gesner (1553), Christian Gottlieb 
Joecher (1750—1751), Louis Gabriel Michaud (1811—1862), Eduard Oettinger (1866— 
1882) közismert életrajzi lexikonét.1

A magyar írók életrajzának egybegyűjtése a 18. században a nemzeti tudat 
ébredésének időszakában veszi kezdetét, Czvittinger Dávid (1711)2 tevékenységével.

A magyar biográfiai irodalom számos más vállalkozását követően Szinnyei Jó
zsef (1901), majd Gulyás Pál (1939—1944) vállalkozásában érte el legegyetemesebb 
jellegét.3

A feladat azonban sokrétű, s ennél jóval összetettebb. Egy kulturális közös
ség, egy nemzet arculatát, történelmét, mindazon a személyek meghatározzák, akik 
tevékenységükkel valamilyen módon hozzájárultak a közösség életének alakításához, 
így a biográfiai regisztráció feladata messze meghaladja az írók számbavételének fel
adatát és jóval túllépi a kiemelkedő életművel rendelkező személyek körét.

Az aktuális tájékoztató tevékenységnek és történettudományi kutatásnak 
egyaránt szüksége van a biográfiai feltáró munka kiterjesztésére valamennyi tevé
kenységi területre és a nemcsak kiemelkedően fontos, hanem az ún. említésre méltó 
személyiségek regisztrációjára is. Mint Viczián János tanulmánya4 is bemutatja az 
életrajzi lexikon-irodalom egyetlen átfogó művel ennek megoldására ma nem vállal
kozhat, életrajzi lexikon-irodalom szintjén ez ma már meghaladja egy vállalkozás ke
reteit. Ezzel szemben számos szakterület, tevékenységi kör, régió, korszak biográfiai 
lexikona készült el, vagy készíthető el a jövőben külön-külön.

Ami nem oldható meg lexikon szinten, reális lehetőség egy új műfaj, a biog
ráfiai index szintjén. Az index, azaz mutató, a regisztrált személy azonosítását szolgá
ló adatokat és a bővebb információkat tartalmazó források összekapcsolását végzi 
el. Példaként említem az alábbi műveket:

ARNIM, Max: Internationale Personalbiobibliographie
1800-1943, Stuttgart 1952.

Index Biobibliographicus Notorum Hominum.
Ed. Jean Pierre Labies. Pars A-E. Osnabrück 1973.
A fenti indexek nemzetközi jellegűek.
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Azoknak a kultúráknak az esetében, amelyek ugyan azonos nyelvet beszélnek, 
de földrajzilag több ország között oszlanak meg, szintén jelentkezett a határokat és 
földrészeket áthidaló biográfiai áttekintés igénye. Elkészült a német, az amerikai és 
a spanyol biográfiai index.

Deutscher Biographischer Index

The American Biographical Index

Indence biografico de Espana, Portugal e Ibero-america (a Saur cég kiadásában.)
A modern fototechnika segítségével valamennyi index hátterében a források 

kumulált anyaga is hozzáférhető mikrolap kiadás formájában. A fenti indexek és 
archívumok 18—20. századi áttekintést nyújtanak.

E nemzetközi példák sorába illeszkedik be a Hungarika névkataszter, vagyis 
az Index Biograficus Hungaricus.

A magyar biográfiai adattár és index elkészítése nem újkeletű elképzelés. 
1958-ban Szentmihályi János a biográfiai dokumentáció nemzetközi példáira hívta fel 
a figyelmet és a hungarika biográfiai feltárást sürgette.5 1978-ban a Széchényi 
Könyvtár hosszú távú hungarika programja az ún. „hungarika keretterv”6 az első
rendű feladatok között említi a személyi és intézményi hungarikumok adattárát.

2. A Hungarika névkataszter tartalma

2.1. Idő és földrajzi határok

Koncepcionálisan a magyar biográfiai index felöleli a hazai és külföldi ma
gyarságot és valamennyi történeti korszakra kiterjed.7 Megvalósítása azonban csak 
lépcsőzetesen, mértéktartó határok megvonávásal lehetséges.

1983-ban a megvalósítás első lépései idején a legkevésbé dokumentált és leg
inkább pusztuló információk összegyűjtését tekintettük feladatunknak. így esett a 
választás a 20. századi külföldi magyarság biográfiai adatainak gyűjtésére, s az ide
vonatkozó névanyag indexének elkészítésére. A kiindulási időpont 1880, a nagy ki
vándorlások kezdete. Tehát névkataszterünk az 1880 után született, külföldön 
élő/élt magyar személyek adatait tartalmazza, s külön hangsúlyt fektettünk a közel
múlt, vagyis az 1945 utáni anyag feltárására.8

A határon túli magyar névanyag számbavételére az egyes korszakokra és rész
területekre vonatkozóan mind itthon, mind külföldön számos kiadvány készült. A 
források és nyilvántartások rendszerbe foglalása és a munkálatok szisztematikus 
szervezése mindeddig megoldatlan feladat volt, tehát a vállalkozás ilyen szempontból 
hézagpótló.
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2.2. A  regisztrált személyek köre

Az anyaggyűjtés egyaránt kiterjed a szomszédos országokban élő/élt és a 
nyugatra távozott magyar személyekre. Adattárunkba belefoglaljuk mindazon sze
mélyek adatait, akik magyarnak és említésre méltó személynek, vagyis személyiségnek 
tekinthetők.

2.2.1. Az, hogy ki tekinthető magyarnak számtalan aspektusból közelíthető 
meg és vitatható kérdés. A Hungarika névkataszter névanyagának összeállításához 
azonban jól kipróbált tapasztalatra építhettünk. A szelekció szempontjait a Széché
nyi Könyvtár hungarika gyűjtő és feldolgozó tevékenységét meghatározó előírások
ra alapoztuk.9 Ezeket az előírásokat 1976-ban az MTA Könyvtörténeti Bizottsága is 
megvitatta és jóváhagyta. Ennek alapján egy személynek a magyarsághoz való tarto
zását és annak fokát több meghatározó szempont együttes mérlegelése teszi lehető
vé és minden esetben egyénileg kell azt megítélni. Az előírások szerint a figyelembe 
vehető kritériumok a következők:

— magyar az, aki Magyarországon született,
— tanulmányait jelentős részben Magyarországon végezte,
— magyar nyelven is publikált, ill. magyar anyanyelvű,
— magyarnak vallja magát.

A szomszédos országokban nemzetiségként élő, őshonos magyarságra vonat
kozóan az előírások analóg módon alkalmazhatók.

A kulturális, gazdasági, politikai közélet a magyarsághoz való tartozás fokoza
tait rendszerint nem különbözteti meg, s azt a forrásaink is a lehető legszélesebben 
értelmezik. A névkataszter gyűjtőkörének meghatározása során ezek pontosítása 
vált szükségessé, ezért a forrásainkból gyűjtött valamennyi adatot megőrizzük, de a 
további felhasználás számára minősítjük azokat.

A  gyűjtés alapkörét az első generációs, 1880 után született kétséget kizáróan 
magyar személyek képezik (magyarországi születés, magyarországi tanulmányok, 
magyar nyelvhasználat, magyarnak vallja magát).

A második réteget, azok az első generációhoz tartozó személyek alkotják, 
akik gyermekkorukban (14 éves koruk előtt) kerültek ki külföldre.

A további réteget elkülönítve a második, ill. a harmadik generációhoz tarto
zók teszik.

Adatkezelésünk módszere lehetővé teszi a különböző státuszú személyek el
különített vagy szükség szerint együttes kezelését, illetve megfelelő szemptontú válo
gatását.

2.2.2. A Hungarika névkataszterbe foglalt személyek ún. személyiségek egy
részt író, publikáló személyek, másrészt egyéb értelmiségi pályán működő szakem
berek, üzletemberek, művészek, alkotó és közéleti személyek, továbbá olyan szemé
lyek, akiket a magyarság körében, a magyarság érdekében kifejtett tevékenységük 
tesz megörökítésre méltóvá, pl. tanárok, papok, egyesületi vezetők, amatőr művé
szeti csoportok vezetői stb.
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2.3. A  regisztrált adatok köre

Az azonosításhoz, a magyasághoz való tartozás fokának megítéléséhez és az 
adatok hitelesítéséhez a névkataszter az alábbi adatokat tartja nyilván, ha azokat for
rásaink közlik

— név (és néwáltozat/ok),
— a születés és halálozás helye, dátuma,
— tanulmányok szintje és helye,
— külföldre távozásának adatai,
— mikor került ki külföldre és hová,
— további vándorlásai,
— foglalkozása, szakmája, működési területe,
— az adatok forrása.10

2.4. A z adatok forrása

Az adattár építésének kulcskérdése a megfelelő források kiválasztása. A for
rások felkutatása, értékelése és a feldolgozás módszerének eldöntése alapos kutató
munkát igényel.

A névkataszter kialakításakor figyelembe vettük azokat az előmunkálatokat, 
amelyek az Országos Széchényi Könyvtárban több évtizede folytak (a Gyarapítási 
osztály hungarika katalógusa és a Katalogizáló osztály prominens szerzőkről készült 
nyilvántartása), és kiindulásként azokat dolgoztuk fel. Feladatként feltérképeztük 
azokat az intézményes keretek között épülő adattárakat (Nemzeti Galéria, Vasarely 
Múzeum, Magyarok Világszövetsége, Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyar Rádió és 
TV, Filmarchívum, Külügyminisztérium, OMIKK etc.), amelyek az alap-adatállo- 
mány kiegészítéséhez támpontul szolgálhatnak távlatilag.

Az alap adatállomány megteremtéséhez forrásul szolgáltak publikálatlan 
adatgyűjtések (pl. Bölönyi József gyűjtése, Romániai magyar irodalmi lexikon kéz
iratos kötetei), és publikált források.

Ez utóbbiak típusai
— összefoglaló életrajzi lexikonok: Pl.:

Somogyi Ferenc: Az Árpád Akadémia tagjainak tevékenysége. Cleveland, Oh.
1982.;
Prominent Hungarians home and abroad. Ed. by Márton Fekete. 4.ed. Lon
don 1985.;
Romániai magyar irodalmi lexikon l.köt. A-F. Bukarest 1981.;
Természettudományi és műszaki ki kicsoda? Budapest 1986.;
Gyimesy Kásás Ernő — Könnyű László: Professional Hungarian artists out
side of Hungary. St. Louis — New York 1977.;

— monográfiák PL:
Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Újvidék 1982.;
Bisztray György: Hungarian Canadian Literature Toronto 1987.;
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Dupka György — Horváth Sándor. Múltunk és jelenünk. Uzsgorod 1987. 
(etc.)

— antológiák Pl.:
Tőzsér Árpád: Egyszemű éjszaka. Fiatal szlovákiai költők. Bratislava-Buda
pest 1970. (etc.)

— gyűjtemények PL:
Lármafa. Magyarságtudat Szimpózium. Toronto 1984.

— kiállítási katalógusok PL:
Tisztelet a szülőföldnek. Kiállítás. Budapest 1982. (etc.)

— címjegyzékek: PL:
Magyar orvostudományi találkozó 1983. augusztus. MVSZ lista;
A magyarok a világ zenei életében. Találkozó 1987. július. MVSZ lista, (etc.)

— aprónyomtatványok: PL: 
rendezvények, kiállítások meghívói (etc.)

Mivel a gyűjteményes források és lexikonok természetszerűleg évekkel ko
rábban lezárt adatgyűjtés eredményeit tükrözik, az aktuális adatok (vándorlás, halá
lozás) beépítése szempontjából igen fontos a kurrens sajtóban, a tömegkommuniká
ciós eszközök által folyamatosan közzétett adatok feldolgozása. Hasonlóan fontosak 
a Hungarika információból nyert közlemények adatai. Nem utolsósorban jelentősek 
a számbavett személyek személyes közlései, ill. az általuk kitöltött kérdőívek.

A Hungarika Dokumentáció keretében a források egy részéből archívum 
épül,11 amely az azonosító adatokon túl az azonosított személy további tevékenysé
géről nyújt bővebb tájékoztatást.

3. A feldolgozás módszere

Az adatgyű jtést, amely cca 30 000 cédula és körülbelül 20 000 név, számítógé
pes nyilvántartás formájában tároljuk. A rendszer IBM PC XT (vagy AT) típusú szá
mítógépen MicroISIS adatbáziskezelő rendszerre alkalmazva működik OSZK fej
lesztésként.12 Ennek segítségével a jövőben olyan biográfiai adatbázist hozunk létre, 
amely egyrészt

— információs rendszerként, másrészt
— kiadványelőállító rendszerként működik, továbbá
— az OSZK nagy számítógépes rendszeréhez a NEKTÁR-hoz kapcsolódik.13 A 

készülő ún. authority file (egységesített névadatbázis) számára szükséges 
háttér információkat tartalmazó adattár.

3.1. A  kiadványelőállító rendszer képes lesz a biográfiai index új adatokkal fel- 
töltött kiadásának előállítására, valamint teljes és szelektált listák létrehozására.

3.2. A z információs rendszer: online lekérdezésre és igény szerinti listák össze
állítására (SDI szolgáltatásra) alkalmas

— személynév,
— földrajzi név (születési hely, ország ahol született, ahol tanulmányait végezte, 

ahová távozott és ahol megtelepedett),
— dátum (születési, halálozási, távozási),
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— foglalkozás, működési terület (ezen belülelkülönítve a magyarság körében és 
intézményeiben betöltött ún. hungarica funkció) szerint,

— egyéb speciális szempontok szerint pl. státusz (magyarsághoz való tartozás) 
képanyag etc.

4. További feladatok

Távlatilag a feladat kettős, egyrészt a nemzeti könyvtár egyéb nyilvántartás
építő munkálataihoz hasonlóan állandó és folyamatos teendő, másrészt perspektivi
kusan számtalan új, később megvalósítható lehetőséget rejt magában.

4.1. Folyamatos feladat a forrásfeltárás és az adatgyűjtő munka folytatása, 
amelynek célja kettős, a névállomány bővítése és a meglévő adatállomány kiegészí
tése.

4.2. Perspektivikus feladatok — potenciális lehetőségek, amelyek megvalósítá
sa további feltételektől függ

— a kiadványi tevékenység bővítése, a névkataszter meghatározott szempont 
szerint szelektált és csoportosított anyagának sajtó alá rendezése és közrea
dása,

— az információs rendszer és adatbázis elterjesztése,
— a dokumentáció fejlesztése, a kialakított archívum reprezentatív anyagának 

publikálása,
— a biográfiai források másodfokú bibliográfiájának közreadása,
— a teljes magyar névkataszter kiépítése.
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2. u.a. 26—27.p.
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9. OSZK Irattár 521/1976 A könyvtári dokumentumok magyar vonatkozásai. (Hungarikum meghatá
rozás). 1977. március

10. A szelekció szempontjait az adatok, leírásának szabályait lásd: A Hungarika névkataszter és archí
vum tárgyi és módszertani kérdései. Útmutató. 1988. 73 p. Gépirat.

11. Kéziratos források, sajtó kivágatok, nehezen hozzáférhető kézikönyvek, rejtett biográfiai összefog
lalások eredeti vagy xerox másolatai.

12. UNGVÁRY Rudolf, VAJDA Mária munkája
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ELŐFIZETÉSI FÖLHÍVÁS

A magyar emigráns irodalom lexikona 
(Összeállította: Nagy Csaba. Kiadja az MTA Irodalomtudományi Intézete 

és a Petőfi Irodalmi Múzeum.)

A mű a mindenkori Magyarország területén született, onnan elszármazott s kül
földön irodalmi tevékenységet kifejtett vagy ilyen tevékenységet jelenleg is kifejtő 
személyek életrajzát, továbbá az általuk létrehozott kulturális egyesületek, könyvki
adók és sajtóorgánumok adatait tartalmazza. Hűen a klasszikus életrajzi lexikonok 
hagyományaihoz, gyűjtőkörét nem szűkíti szépírókra: szócikkei sorába felveszi a 
társadalomtudományok művelőit, a teológusokat és az újságírókat is. Politikailag 
és esztétikailag nem minősít, nem szab korlátokat sem térben, sem időben. Szó
cikkei, az iskolai tanulmányokétól eltekintve, csak az életűt külföldi állomásainak 
adatait rögzítik, de ezeket a teljességre törekvőén: ismertetik az ország elhagyásá
nak időpontját, a letelepedés helyét, a karrier, a publikációs források, a fordítások, 
az egyesületi tagság, a díjak és az álnevek adatait.

A lexikon egyben rejtett bibliográfia is. Műjegyzéke a teljesség igényével tün
teti fel az egyes szerzők alkotásait, azok valamennyi kiadását, továbbá fordítását. 
Bibliográfiai rovata bőséges eligazítást nyújt a szerző életét vagy munkásságát tag
laló írásokról. Minden kötetet álnévmutató egészít ki, az utolsó kötet összesített 
álnévmutatót közöl majd.

A lexikon várhatóan öt kötetben jelenik meg. Az első (A-G) 1990 végén lát nap
világot kb. 300 oldal terjedelemben, az utolsó pedig 1994-ben. A lexikon anyaga, 
mely Micro ISIS program segítségével számítógépen készült, adatbázisként flopyn is 
megvásárolható. Az első kötet ára 280 Ft. Flopyn adatbázis formájában (mely a ki
dolgozott adatbázistervet, a szükséges dokumentációt, kb. 2100 feltöltött rekordot 
s az installálást is magában foglalja) 15000 Ft-ért vásárolható meg.

Mindkét változatban a következő címen rendelhető meg:

Akadémiai Kiadó
Budapest
Prielle Kornélia út 19-35.
II-1117.
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A forrástájékoztatás feladatai, eszközei és intézm ényei

Ottovay László

A forrástájékoztatás feladatai

,/4 tájékoztató könyvtárosnak inkább kell tudnia azt, milyen források ismerete 
járul hozzá egy probléma megoldásához, mint megoldania magát a problém átM . Ko
chen okos megállapításával a forrástájékoztatás lényegéhez jutunk, azt azonban, 
hogy megtudjuk, milyen feladatokat kell ellátnia a forrástájékoztatásra vállalkozó 
könyvtárnak, könyvtárosnak, magának a könyvtárnak a feladatkörét kell felidéznünk. 
Mit vár az olvasó a könyvtártól?

1. Várja először is a munkájához, kutatásaihoz, tanulmányaihoz vagy éppen 
mindennapi tevékenységéhez szükséges adatokat, információkat,

2. igényli az adatokat, információkat tartalmazó dokumentumokat,
3. végül szüksége lehet olyan bibliográfiai vagy katalógusinformációkra, ame

lyek a számára fontos dokumentum létezéséről, illetve az adott könyvtárban való 
meglétéről tájékoztatják.

A könyvtári szolgáltatásoknak ezen a három szintjén elégséges választ kap a 
felhasználó a hagyományos értelemben vett könyvtári igényeinek kielégítéséhez, 
ugyanakkor az adatok, információk, dokumentumok egyre nagyobb tömegének, sok
rétűbb választékának hatékonyabb és szélesebb körű áttekintése érdekében a szol
gáltatások mindhárom szintjén további információkra van szüksége.

1. Meg kell tudnia, hogy a számára szükséges adatok, információk megszerzé
se céljából — ha nem találja meg a dokumentumokban, vagy az azokban találhatók
nál mélyebb, speciálisabb információra van szüksége — milyen szakemberhez, tudo
mányos intézethez, speciális adattárhoz fordulhat és milyen feltételekkel kaphat tő
lük tájékoztatást;

2. információt kell kapnia arról, hogy milyen könyvtárak gyűjteményei ren
delkeznek a kutatott témának megfelelő dokumentumokkal, és ezek a könyvtárak 
milyen szolgáltatásokat nyújtanak használóiknak;

3. végül meg kell ismernie azokat az információs forrásokat, bibliográfiákat, 
katalógusokat, amelyek az adott könyvtár katalógusán, információs eszközein kívül 
további, bővebb tájékoztatást nyújtanak a kutatott témakörbe tartozó dokumentu
mokról, és tudnia kell azt is, hogy mely könyvtárak, mely szakemberek vállalkoznak 
igény esetén a szükséges bibliográfiai információk összegyűjtésére.

Mindezeket az információkat a. forrástájékoztatás nyújtja az olvasónak. A for
rástájékoztatást tehát úgy kell értelmezni, mint a könyvtár használóját a számára 
fontos információt szolgáltató forrással (személy, intézmény, dokumentum) össze
kapcsoló eszközök, illetve módszerek rendszerét, amely az adott könyvtár által nyúj
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tott információs források körét további, a könyvtáron vagy éppen a könyvtárakon kí
vüli forrásokkal egészíti ki.

A forrástájékoztatás eszközei

A forrástájékoztatás feladatainak ellátására jegyzékek, nyilvántartások, kata
lógusok, kartotékok, kiadványok, számítógépes termékek szolgálnak. Áttekintésükre 
legcélszerűbb a forrástájékoztatás fentebb ismertetett feladatrendszere szerinti cso
portosítást használni:

a) Tájékoztatás információt nyújtó szakemberekről, tudományos intézményekről:
— címtárak, jegyzékek tudományos és más intézményekről, kutatóhelyekről, 

egyetemekről, tanszékekről (nemzetközi, országos, helyi szinten)
— szakterületi útmutatók tájékozódási lehetőségekről
— szakterületi névjegyzékek, tudományos kutatókról, specialistákról
— jegyzékek tudományos kutatásokról
— jegyzékek tudományos pályázatokról, ösztöndíjakról, alapítványokról
— jegyzékek tudományos kongresszusokról, konferenciákról, ezek kiadványairól
— jegyzékek tudományos fokozat elérésére szolgáló disszertációkról.

b) Tájékoztatás könyvtárakról és szolgáltatásaikról:
— könyvtárak jegyzékei, könyvtári minervák
— szakterületi szolgáltatási jegyzékek
— központi és szakterületi könyv- és folyóiratkatalógusok
— könytárak gyarapodási jegyzékei
— lelőhelyjegyzékek, fondjegyzékek
— könyvtárak kötetkatalógusai.

A könyvek és az időszaki kiadványok országos központi katalógusainak a for
rástájékoztatás eszközeként való felhasználásával Sonnevend Péter Forrástájékozta
tás és lelőhelyinformáció című előadása foglalkozik.*

c) Tájékoztatás bibliográfiai információt tartalmazó forrásokról:
— másodfokú bibliográfiák
— bibliográfiai kézikönyvek
— bibliográfiai kalauzok, bevezetők
— tájékoztató művek, segédkönyvek jegyzékei
— jegyzékek számítógépes adatbázisokról, szolgáltatásokról
— CD-ROM termékek jegyzékei
— jegyzékek, nyilvántartások, kartotékok önálló és rejtett bibliográfiákról, iro

dalomkutatásokról, információs célú jegyzékekről, adatösszeállításokról, re- 
ferensz művekről és gyűjteményekről, tervezett és készülő bibliog-

Lásd e szám 488-492. oldalán.
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ráfiákról, információs művekről, speciális katalógusokról, információs kar
totékokról, kartonszolgáltatásokról;

— névjegyzékek, kartotékok információs és bibliográfiai szakemberekről
— nyilvántartás bibliográfiai műhelyekről.

A forrástájékoztatás intézményei

A forrástájékoztatás eszközeinek felsorolásából is kitűnik, hogy az informáci
ós forrásokról szóló tájékoztatás bizonyos elemeit minden könyvtár alkalmazza, a 
forrástájékoztatási eszközök bővítésének, rendszeres, céltudatos alkalmazásának 
igénye azonban szükségessé teszi, hogy a gyűjteményük, szolgáltatási rendszerük 
alapján erre felkészült nagy szakkönyvtárak, információs központok további felada
tot vállaljanak. A forrástájékoztatási szolgáltatások három szinten valósulhatnak 
meg:

Helyi szinten

Minden könyvtárnak rendelkeznie kell a forrástájékoztatás legfontosabb álta
lános kiadványaival, a szakterületnek, illetve földrajzi elhelyezkedésnek megfelelően 
további szakmai és regionális kiadványokkal, továbbá a szükségletek szerint épített 
helyi nyilvántartásokkal.

Szakterületi, illetve regionális szinten

A tudományágak, szakterületek országos feladatkörű szakkönyvtárai, koordi
nációs központjai magasabb szinten láthatják el információs feladataikat, ha tudato
san továbbfejlesztik eddig is végzett forrástájékoztató munkájukat, támaszkodva in
formációs gyűjteményükre, szakembereik felkészültségére és a szakterületen kiala
kított kapcsolatrendszerükre. Munkájukhoz az általános jellegű forrástájékoztatási 
kiadványok hasznosításán kívül szakterületi kiadványokat és nyilvántartásokat kell 
készíteniük és felhasználásukkal információs szolgáltatásokat végezniük. Az egyes 
szakterületeken a következő intézmények vehetők figyelembe (az ETO rendjében, 
nem teljes felsorolás):

— tudománypolitika, kutatásszervezés:
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

— könyvtártudomány, informatika:
OSZK Könyvtártudományi Szakkönyvtár

— szociológia:
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

— statisztika:
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
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— közgazdaság:
Budapesti Közgazdasági Egyetem Központi Könyvtára

— jog, politika:
Országgyűlési Könyvtár

— pedagógia:
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

— orvostudomány:
Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár

— műszaki tudományok:
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár és a
Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára (a feladatok megosztásá
val)

— mezőgazdaság, élelmiszeripar:
Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár

— építészet, építőipar:
ÉTK Építésügyi Központi Könyvtára

— filmművészet:
Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum Könyvtára

— színház:
Magyar Színházi Intézet Könyvtára

— sport, testnevelés:
Magyar Testnevelési Egyetem Könyvtára

— világirodalom:
Országos Idegen nyelvű Könyvtár

— földrajz:
MTA Földrajztudományi Kutató Intézet Könyvtára

A felsorolt könyvtárak forrástájékoztatási szerepének sikeréhez hozzájárulhat, 
hogy legtöbbjük részt vesz az OSZK Központi Katalógusának klíring szolgáltatásá
ban és szakterületi központi katalógussal vagy gyarapodási jegyzékkel segíti a kuta
tók tájékoztatását a külföldi szakirodalomról.

E körbe tartozik még két további, nem szakterületi szinten, hanem egy-egy 
speciális dokumentumtípus hasznosításával kapcsolatos forrástájékoztatási informáci
ókat is szolgáltató intézmény:

— szabadalmi dokumentumok:
OTH Szabadalmi Információs Központ

— szabványok:
Magyar Szabványügyi Hivatal Szabványtárai és Szakkönyvtára

Végül itt kell hangsúlyozni, hogy a kötelespéldányok 1978 óta érvényes, 1986- 
ban megújított elosztási rendje kapcsán az ország öt nagy tájegységének egy-egy je
lentős könyvtára — a kötelespéldányoknak meghatározott rend szerint a régió 
könyvtáraihoz való továbbítása mellett — regionális központi katalógus építésével 
(vagy az elosztási tevékenység folyamatos nyilvántartásával), regionális könyvtárjegy
zék készítésével, a könyvtárközi kölcsönzés regionális szintű megszervezésével és
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más hasonló szolgáltatásokkal fontos feltételeknek tesz eleget ahhoz, hogy betölthes
se a forrástájékoztatás regionális központjának szerepkörét is. E könyvtárak — az ál
talános forrástájékoztatási feladatok mellett — elsősorban a régió helyismereti mun
kájának támogatásában találhatják meg sajátos forrástájékoztatási funkciójukat.

— Dél-alföldi régió:
József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára, Szeged

— Észak magyarországi régió:
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

— Észak-alföldi régió:
Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára, Debrecen

— Dél-dunántúli régió:
Janus Pannonius Tudományegyetem Központi Könyvtára, Pécs

— Észak-dunántúli régió:
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely

Országos szinten

A z  Országos Széchényi Könyvtárnak olyan — a könyvtárakról és szolgáltatá
saikról adott felvilágosítás tekintetében jogszabállyal is alátámasztott — kötelezettsé
ge az országos forrástájékoztató központ feladatkörének betöltése, amelynek elválla
lásával és következetes megvalósításával jelentős lépést tehet egy nemzeti bibliog
ráfiai központ megteremtése felé vezető úton. Az OSZK a feltételek legtöbbjével 
rendelkezik ahhoz, hogy az általános és egyes szakterületeken vállalt forrástájékozta
tási funkciók ellátása mellett koordináló szerepet töltsön be a forrástájékoztatás esz
közeinek kifejlesztése, a tevékenységi formák összehangolása, a feladatoknak a köz
reműködő könyvtárak között együttműködésen és kölcsönös érdekeltségen alapuló 
megosztása terén. A forrástájékoztatás eszközei közül teljes számban megtalálhatók 
a hazai dokumentumok és igen bő, színvonalas válogatásban külföldiek; a központi 
katalógusok, a könyvtár speciális nyilvántartásai, katalógusai szerves részét képezik a 
forrástájékoztatás eszköztárának; a könyvtárakról szóló tájékoztatás több forrásból is 
rendelkezésre áll; a KMK-val való napi kapcsolat a szakirodalmi háttér mellett a 
könyvtárak bibliográfiai terveinek folyamatos figyelemmel kísérését is lehetővé teszi, 
és amit talán először kellett volna említeni: az OSZK tájékoztató tevékenysége so
rán állandó kapcsolatot tart fenn a társkönyvtárak információs munkatársaival, így a 
forrástájékoztatás eszközeiről, módszereiről sok forrásból kap közvetlen informáci
ót. Az OSZK katalogizálási tevékenységének számítógépesítése, a közeli jövőben 
meginduló online katalógushasználat, a más könyvtárakkal, információs központok
kal kiépítendő online kapcsolat az OSZK katalógusait, információs eszközeit íróasz
tal-közelségbe hozza a külső felhasználó számára és ugyanez a lehetőség az OSZK 
forrástájékoztató szolgálata előtt is nyitva áll majd.
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Az OSZK forrástájékoztató tevékenysége

Az Országos Széchényi Könyvtár Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztályá
nak keretei között megvalósuló forrástájékoztató tevékenység eszközeinek, módsze
reinek részletes ismertetésére ezúttal nincs lehetőség, mindenképpen szólni kell vi
szont egy saját kialakítású adattárról, amely jelenlegi, számítógépesítés előtti állapo
tában is eredményesen segíti a bibliográfiai információ forrásai után kutatókat. A 
bibliográfiai adattár (referensz adattárnak is nevezzük) a legkülönbözőbb bibliog
ráfiai termékek másodfokú nyilvántatását nyújtja a tárgyszavak betűrendjében, cé
dulakatalógus formában, az alábbi tartalommal:

— az OSZK hazai és külföldi könyvgyarapodásának céduláiból válogatva az 
önállóan megjelent bibliográfiák, tájékoztató segédkönyvek, továbbá a rejtett 
bibliográfiák;

— az MNB Időszaki Kiadványok Repertóriumának átvizsgálása alapján a hazai 
folyóiratokban megjelent bibliográfiák, repertóriumok;

— az OSZK-ban meglévő hazai és külföldi kurrens bibliográfiai és referáló 
időszaki kiadványok;

— irodalomtudományi, történettudományi folyóiratok átnézése alapján tanul
mányok fontosabb rejtett bibliográfiái;

— az OSZK törzsállományába nem kerülő bibliográfiai jellegű dokumentumok 
(a kötelespéldány-anyag áttekintése nyomán);

— a könyvkereskedelmi forgalomba nem kerülő bibliográfiai jellegű kiadvá
nyok (a Téka jegyzéke alapján);

— a hazai könyvtárak által beszerzett külföldi bibliográfiák, tájékoztató kézi
könyvek (a Könyvek Központi Katalógusával együttműködve, „bibliográfiai 
klíringszolgáltatás” keretében; tulajdonképpen a szünetelő Külföldi Társada
lomtudományi Kézikönyvek Katalógusának anyaga);

— más könyvtárakba járó fontosabb külföldi bibliográfiai és referáló időszaki 
kiadványok (a Nemzeti Periodika Adatbázis információit felhasználva);

— tervezett és készülő bibliográfiák, tájékoztató kiadványok (az OSZK KMK 
által a könyvtárakból bekért bibliográfiai tervek alapján);

— az OSZK-ban készült, nem publikált irodalomkutatások, információs összeál
lítások, bibliográfiai tartalmú akták;

— országos feladatkörű szakkönyvtárakban, egyetemi könyvtárakban készült, 
nem publikált bibliográfiák, irodalomkutatások (a kialakítandó együttműkö
dés keretében);

— a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár szolgáltatásának felhasz
nálásával a megyei könyvtárakban készült fontosabb irodalomkutatások;

— hazai számítógépes adatbázisok, floppy szolgáltatások;
— CD-ROM bibliográfiák, tájékoztató kiadványok;
— hazai könyvtárak és más intézmények forrástájékoztatási célra használható 

speciális katalógusai, nyilvántartásai; stb.
A felsorolt információs eszközök közül több majd az adattár számítógépre vi

telének idején kerül be a gyűjteménybe, mások keresettsége az OSZK számítógépe
sítési programjának kibontakozása során feltehetően csökkenni fog. Az adattár
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gyűjtése teljességre törekszik az általános jellegű irodalom, továbbá az ún. nemzeti 
tudományok területén: magyar irodalomtudomány, történettudomány, régészet, nép
rajz, művészettörténet, továbbá minden más területen, ha a bibliográfia magyar vo
natkozásai indokolják. Az adattár igyekszik ezen a szinten a bibliográfiákra vonatko
zó adatok mellett magukat a bibliográfiákat, irodalomkutatásokat is közvetlenül a 
használók rendelkezésére bocsátani. A társadalomtudományok más területein az 
adatok és főképp az eredeti jegyzékek gyűjtése már válogatással történik, és még 
erősebben érvényesül ez a szempont a természettudományok és az alkalmazott tu
dományok bibliográfiái esetében. Ez a jelenlegi helyzet, a forrástájékoztatás terve
zett országos rendszerének kiépítésével párhuzamosan az OSZK is figyelembe veszi 
majd adatgyűjtési és -szolgáltatási profiljának fejlesztésekor az egyéb szakterületek 
forrástájékoztatási feladatainak ellátására alkalmas nagy szakkönyvtárak vállalásait.

A bibliográfiai adattár jelenlegi nagyságában és szerkezetében egyelőre csak 
passzív, referensz igényű tájékoztatást nyújt, témafigyeléshez, retrospektív keresés
hez, másodfokú jegyzék készítéséhez nagyobb, szélesebb műfaji választékú és több 
évre visszatekintő gyűjteményre van szükség, a számítógépesítés előnyei is csak ek
kor nyilvánulnak majd meg. Már most bizonyos azonban, hogy az új összetételű kur
rens nemzeti másodfokú bibliográfia nem nélkülözheti majd az adattár gyűjtését.

Néhány fontosabb feladat a forrástájékoztatás területén

A forrástájékoztatási munka megfelelő rangra emeléséhez sok szervezési és 
még több kiadványkészítési, eszközfejlesztési feladat megoldása szükséges. A legfon
tosabbak közül emeljünk ki néhányat.

— Fel kell mérni, hogy a forrástájékoztatási feladatok ellátására szóba jövő 
könyvtárak közül melyek és milyen feltételekkel vállalják a közös munkában 
való részvételt, szakterületükön milyen eszközök állnak rendelkezésre és mi
lyen fejlesztéseket tartanak a közelebbi-távolabbi jövőben elvégzendőnek;

— össze kell gyűjteni a forrástájékoztatás eszköztárát, ajánlott módszereit, a 
külföldi tapasztalatok áttekintése és a sikeres hazai vállalkozások elemzése 
alapján;

— szervezett kapcsolatot kell kiépíteni a forrástájékoztatásban részt vállaló és a 
további könyvtárak között a forrástájékoztatás céljaira szolgáló információk, 
dokumentumok haladék nélküli átadása-átvétele céljából;

— a felhasználói képzés különböző színterein, különösen az egyetemeken és 
főiskolákon, helyet kell biztosítani a forrástájékoztatási eszközök, módszerek 
megismertetésének;

— a forrástájékoztatás munkájában részt vevő könyvtáraknak közre kell mű
ködniük a velük kapcsolatban lévő könyvtárak, szakemberek bibliográfiai 
terveinek végrehajtásában, a szükségletnek megfelelő együttműködés meg
szervezésében, és, ha a feltételek megvannak hozzá, a kiadvány szellemi és 
anyagi előállításában;
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— a könyvtárakkal kapcsolatos különböző forrásokból származó adatokat szá
mítógépes segítséggel központi adattárba kell irányítani, gondoskodva az in
formációk frissen tartásáról;

— közre kell adni a hazai másodfokú nemzeti bibliográfia kimaradt másfél évti
zedének anyagát, egyszerűsített formában, csak az önállóan megjelent bib
liográfiákra és az időszaki kiadványokra kiterjedve;

— újra kell indítani a hazai másodfokú nemzeti bibliográfia kurrens folyamát 
éves füzetekkel, módosított tartalommal és formában (különválasztva például 
a különböző szintű, publicitásé bibliográfiai termékeket), felhasználva a for
rástájékoztatási gyűjtés során szerzett adatokat is;

— meg kell állapítani, hogy az egyes tudományok, szakterületek hogyan vannak 
ellátva bibliográfiai kalauzokkal, bevezetőkkel, tervet kell kidolgozni a hiá
nyok pótlására, a meglévő kiadványok felfrissítésére, és a lehetőség szerint 
egyeztetett módszerek alkalmazásával meg kell kezdeni a munkát;

— meg kell vizsgálni, milyen feltételekkel készíthető el egy átdolgozott Szentmi- 
hályi-Vértesy, akár részletekben, füzetes formában, figyelemmel a szakterüle
tek bibliográfiai bevezetőivel kapcsolatos, fentebb említett munkákra, illetve 
az új információs eszközök rohamosan gyarapodó sorára.

Mindezen és a további feladatok megoldásához a könyvtárak felhalmozott ta
pasztalataikat, szakembereik hozzáértését adhatják, anyagiakat bizonyosan nem, 
ezért messzemenően figyelembe kell venni a különböző szintű, jellegű kutatási ter
vek, pályázatok, alapítványok nyújtotta lehetőségeket.
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Forrástájékoztatás és lelohelyinform áció

Sonnevend Péter

A felvilágosodás eszmerendszere elválaszthatatlan Széchényi Ferenc nemzeti 
könyvtáralapításától (1802). Akkoriban mondatja Verseghy Ferenc versesregényének 
Pórjával: „De ha megvallanom kell az igazságot,

többre becsülöm én a tar valóságot,
Mint a felségesen kongó hazugságot, 
mely megrontja bennünk a bölcs józanságot.”

Lehet-e ma másként?
A forrástájékoztatás — értelmezésem szerint — olyan információ- és/vagy do

kumentumszolgáltatás, melyre igen jó példa a könyvek és folyóiratok országos nyil
vántartása. A keresett dokumentumok megfelelő bibliográfiai azonosítását s egyben 
lelőhelyük felkínálását biztosító központi katalógusok.

A kérdésről három évtizeddel ezelőtt monografikus áttekintés készült.5, 6 In
nen vészük élettörténetük summázását. Jó száz éve már, hogy megszülettek az első, 
városi szintű központi címjegyzékek, majd a század elején Berlin országos katalógu
sokat indított, s e példát a huszas évek elején Magyarország is követte. A központi 
katalógusok világszerte a második világháború után váltak általánossá.

Hazánkban az Országos Széchényi Könyvtár feladatkörébe 1953 után kerültek 
és a hatvanas évek végére szilárdultak meg szervezetileg. Öt éves a korszerűnek mi
nősíthető jogszabály, s a feladatokat részletező útmutató.7

A ma képét fények és árnyak ellenpontozzák. A kép nézéséhez, a lényeg meg
ragadásához próbáljunk többirányú megközelítéssel eljutni.

Lássuk előbb a kifejlődést, majd a jelent, s utóbb — az előttünk járó külföld 
tapasztalatait áttekintve — a kívánatos irányt, hogy mindebből a tennivalók józan 
megfogalmazásához juthassunk el, kerülve a „felségesen kongó hazugságokat”.

A nyolcvanas évtized elején a nemzeti könyvtár, számos országos szaktekin
tély véleményét is kikérve, behatóan megvizsgálta a központi szolgáltatások helyze
tét, a szakma igényeivel összehangolt továbblépés irányát.

A következtetések egybevágtak a IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia ál
láspontját tükröző ajánlásokkal (1/1—3.).*

I. 1.) , A  központi katalógusokat korszerű technológiával kell továbbépíteni, és meg 
kell kezdeni bizonyos nem-hagyományos dokumentumok központi katalógusainak kiépí
tését.” /2, 32.p./ 2.) „Mind az információs, mind a bibliográfiai, mind pedig a nyilvántar
tási szolgáltatásokban és munkafolyamatokban jóval gyorsabb ütemben kell alkalmazni 
a számítástechnikai berendezéseket és eljárásokat.” /2,34.p./ 3.) „Szakmai, gazdasági 
és devizagazdálkodási szempontból egyaránt kiemelt feladat a külföldi dokumentumok 
országos nyüvántartásának automatizálása.” /2, 229.p./
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A lényeg tehát: a központi katalógusok teljesítőképességét fokozni kell a szá
mítástechnika segítségével. Az erők ésszerű beosztása, s az elvárások mérlegelése 
sorrendet igényelt: előbb a külföldi folyóiratok központi katalógusa következzék, 
majd a könyveké.

Az elhangzott vélemények, a magas szintű állásfoglalások alapján, úgy tűnik, 
minden érdemi feltétel figyelembe vétetett. Kelletik: reális program, célratörő me
nedzselés, központi támogatás, a meghatározó szerepkörű könyvtárak hathatós 
együttműködése.

Ma azt állapíthatom meg, hogy e négy közül egyik sem teljesült igazán.
Túldimenzionált igényű rendszer-program, hiányzó menedzselés, bizonyta

lan, majd megszűnő központi támogatás, a nagykönyvtárak valódi gazdaszerepének 
elmaradása ( I I /l—3.)*

Tekintsük át ennek összetevőit.
A központi könyvkatalógus úgy tudja feldolgozni a bejelentéseket, s szolgál

tatni a két tucat szakközpont számára a témájukba vágó cédulákat, hogy eközben 
több évre szüneteltetni kényszerül a különben széles körben elismerést kiváltott Kül
földi társadalomtudományi kézikönyvek című országos gyarapodási jegyzék szerkesz
tését és megjelentetését. (Júniusban kaptunk értesítést a Kulturális Alap támogatá
sáról, most fél év alatt kell 2—3 év anyagát jegyzékbe foglalnunk.) Automatizálás 
szempontjából még nem lehet közeli elképzelést említeni: az OSZK számítógépesí
tési koncepciója csak az évtized közepe felé (1993—95) veszi tervbe.

A retrospektív folyóiratkatalógus kiadása idén a második kötet megjelenéséig 
jutott el — miközben a teljes kiadás nyolc egységre tervezett. Aligha fejeződik be te
hát a századvég előtt.

A kurrens központi folyóiratkatalógus utolsó hagyományos szerkesztésű kö
tete (1978—79-es adatokkal) 1980 végén hagyta el a nyomdát, közel 110 ív terjede
lemben. Ezután 1984-ben megjelent még egy kiegészítő értékű kötet az 1980—82- 
ben jelentett „Új indulású és megváltozott című kiadványok lelőhelyadatai”-val. 
Majd hosszú szünet után 1989 végén napvilágot látott az NPA első nagyközönségnek 
szánt terméke, a rengeteg munka eredményeként végre megszületett, közel 310 íves 
lelőhelyjegyzék az 1985—86-os bejelentésekre építve. Egyidejűleg az OTKA lényegi

* II. 1.) „Az NPA-ra alapozott országos érdekű feladatok: — Az országos bejelentési 
rendszer reformja...azzal a céllal, hogy mind a bejelentés, mind a központi nyilvántartás 
munka- és időigénye radikálisan csökkenjen...” /3, 631.p./ 2.) „Vajon az ilyen sürgető 
szükségletek megengedik-e azt, hogy a fejlesztés a nemzeti könyvtárnak vagy éppenség
gel valamelyik szervezeti egységének magánügye legyen...” — óvott Vajda Erik /2,
199.p./ 3.) „...az OSZK saját — valamennyi szakterületre, diszciplínára kiterjedő — au
tomatizált folyóiratregisztrációjához mágnesszalagok formájában megkapja és felhasz
nálja az OMIKK által egybegyujtött, feldolgozott és számítógépre vitt folyóirat- és 
lelőhelyadatokat. Ezt a modellt lehetne és kellene az erre vállalkozó többi...nagykönyv
tár...esetében is alkalmazni” — javasolta Futala Tibor /4, 208.p./
Az OMK adatszolgáltatása sem vált teljesen kompatibilissé, ma pedig különböző okok
ból teljesen leállni kényszerült. Ez nem von le az OMK érdemeiből, hisz vállalkozása 
évekig hiányt pótolt.
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pénztámogatásával (2,1 MFt) lehetővé vált, hogy az MTA SZTAKI mint az infor
mációs infrastruktúra program rendszergazdája számára párbeszédes lekérdezést 
biztosító adatbázist adjunk át az 1981—86-os évek információival.

Több éves lemaradás az információ frissessége terén, kimaradt lelőhelyjegy
zékek — s ugyanakkor egy világszintet jelentő technológiájú szolgáltatás (amely csak 
úgy volt megvalósítható, hogy egy éves bejelentési ciklust 1988-ban el kellett halasz- 
tanunk).

Ma lényegében ismétlődik a kép. OTKA-támogatással elkészítjük a harmadik 
negyedévben az 1987—88-as adatokkal felújított mágnesszalagot, miközben azt latol
gatjuk, mikor tudjuk mikrokártyán megjelentetni a lelőhelyjegyzéket (az MM Kultu
rális Alapjától a nyomdai előállításra nem kaptunk pénzt).

Az világossá vált, hogy a gépi rendszer külső partnernél való üzemeltetése fi
nanciálisán nem engedi meg, hogy az idei bejelentési ciklust végrehajtsuk.

S a külső fejlesztés miatt, annak magas költségeit ismerve, egyelőre nem tud
juk az érdeklődő — joggal érdekelt — bejelentő partnereinknek saját folyóirataikról 
a kért adatokat géppel olvasható formában szolgáltatni. Márpedig a gépi hordozón 
történő adatcsere a bejelentési rendszert is megújítaná.

Pillantsunk ki határainkon túlra. Mit tud, mire képes egy fejlett ország perio
dika adatbázisa? A folyóiratokon túl felöleli szinte az összes többi időszaki kiadvány 
típust, így a napi- és heti lapokat is, s a külföldiek mellett a hazaiakat is; az általában 
10—15 éves kurrens réteg mellett fokozatosan és dinamikusan egyre inkább a régeb
bi anyagot, ideértve a korábban megszűnteket is. Az adatbázis párbeszédes üzem
módban egyszerre katalogizálási eszköz, s eszköze a lelőhelymegállapításnak (bel
földi anyag esetében is). A központi adatbázist a vele vonalkapcsolatban álló könyv
tárak és más intézmények meghatározott rend szerint lekérdezik, adataikat átveszik, 
illetve újabb adatokkal gazdagítják. A használat érdekében a párbeszéd mellett kü
lönböző jegyzékek előállítását biztosítják, többnyire COM-technológiájú mikroká- 
tyán vagy géppel olvasható formában, újabban CD-ROM-on. Például a teljes lelő
helyjegyzék mellett intézményi (hálózati), regionális vagy tudományági származék
jegyzékek készülnek, melyek ismét csak szolgálhatják az információs avagy a katalo
gizáló igényeket. A központi adatbázishoz a nagyobb könyvtárak, a fejlett techniká
val rendelkező intézmények kapcsolódnak közvetlenül, ők működnek hálózati 
üzemmódban (számuk általában ma az összes jelentőnek mintegy 10 %-a). E né
hány tucat alközpont képes arra, hogy az országos bejelentési tevékenységnek min
tegy kétharmadát ellássa (pl. a bécsi egyetem központi könyvtára végzi a közel 150 
intézeti-tanszéki könyvtár megfelelő információinak géprevitelét). A bejelentés állo
mányi adatokkal kapcsolatos teendői három esetre korlátozódnak: — új tétel esetén; 
— valamely kötet hiányakor; — egy tétel beszerzésének megszűntekor. Ebből az kö
vetkezik, hogy nagyságrendileg csökken az állományokkal kapcsolatos bejelentési 
igény (nem kell minden kötetet tételesen rögzíteni).

A központi katalógusokra épülő adatbázisok finanszírozására két változatot 
mutat: a munka vagy tisztán államilag dotált formában jelenik meg, s ekkor például a 
bejelentő intézmények a COM-katalógust, vagy gépi szármezékjegyzékeiket ingyen 
kapják, mint a rendszer törvényes tagjai (lásd a német nyelvterületen), vagy az adat
bázis és szolgáltatásai a könyvtárak közös finanszírozására épülnek, s itt minden
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munkamozzanatért fizetni kell (pl. Hollandiában a PICA-nak a bejelentő könyvtár 
annál többet fizet, minél több új címet visz be a rendszerbe).

Következtetések és javaslatok

1. Ha a könyvtáros közélet s a miniszteriális irányítás által elfogadott s 1988- 
ban megjelent fejlesztési programból: („el kell készíteni az Országos Széchényi 
Könyvtárban a hazai könyvtárakban található külföldi időszaki kiadványok és köny
vek számítógépes központi katalógusát” — 1, 324.p.) indulunk ki, akkor a kialakult 
helyzetről megállapítható, hogy a szolgáltatások helyzete és színvonala — a nagy 
erőfeszítéssel elért kiemelkedő részeredmények ellenére — nem felel meg a korsze
rű központi katalógusok iránti elvárásoknak.

A lelőhelyinformációt nyújtó központi katalógusok hosszú távú fejlesztését 
úgy kell meghatározni, hogy azok a kifejlődő hálózati (network) üzemmódban dön
tő módon elősegítsék a helyi katalogizálási tevékenység országosan radikális csök
kentését.

2. Az Országos Széchényi Könyvtár szakmai és számítástechnikai felelősei 
dolgozzák ki és terjesszék a megfelelő könyvtári fórumok elé az NPA rendszerszer
vezési szinten megújítandó modelljét, hogy maximálisan friss információk lehetőleg 
nagy változatosággal legyenek hasznosíthatók,

(Külön megfontolást érdemel a hazai impresszumú kiadványoknak az NPA- 
ba való — lelőhelyinformációval kísért — jelenléte, más szóval egy nemzeti bibliog
ráfiai „alrendszerének a központi katalógusokkal való integrálása: az eredeti NPA- 
koncepció szellemében.)

A következő évtizedben megoldást kell találni az eddig nyilvántartásba nem 
vett dokumentumtípusok (napi- és hetilapoktól a nem hagyományos, audio-vizuális 
kiadványokig) lelőhelyeinek országos regisztrálására.

A teljesítőképes nagykönyvtárakkal való technológiai együttműködésre ala
pítva kell megalkotni a könyvek központi katalógusának számítógépes rendszerét.

3. Az eddigi fejlesztések során a működés neuralgikus pontja — a technikai 
elégtelenség mellett — a finanszírozás megoldatlansága volt.

A jövőben olyan modellt kívánatos találni, amely a rendszer(ek) létrehozását 
központi támogatással startfinanszírozás jelleggel biztosítja, majd a további üzemelés 
a résztvevők érdekegyez(tet)ésén alapulva önfinanszírozó jellegűvé válik.
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OKT 1961.126 p. (Az Országos Könyvtárügy Tanács kiadványai 14.)

7. Útmutató a könyvtári anyagok bejelentéséről. Bp. OSZK 1985. 73 p.

*  *  *

CATALOGUS LIBRORUM SEDECIMO SAECULO 
IMPRESSORUM, QUI IN

BIBLIOTHECA NATIONALI HUNGÁRIÁÉ SZÉCHÉNYIANA ASSERVANTUR 
Editiones non Hungarice et extra Hungáriám impressae

Composuerunt Elisabetha Soltész, Catharina Velenczei, Agnes W. Salgó. Indicem... typographorum 
comp. Esther Héjjas, index nominum concinnatus ab Agnete W. Salgó.

Az Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógusa. Nem magyar nyelvű, kül
földi kiadványok. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 1990. 3 köt. LXIV, 32571.

A reneszánsz és a humanizmus hatására a könyvki
adásban is jelentkező változás a 16. században teljesedett 
ki. Erről is vall az Országos Széchényi Könyvtár most meg
jelent antikva-katalógusa, amely 15268 külföldön kiadott, 
16. századi, nem magyar nyelvű nyomtatványról nyújt sok
oldalú áttekintést. É gazdag állományban ugyanis éppen 
úgy szerepelnek egyházi szerkönyvek, arab, héber, görög, 
latin és humanista tudósok művei, egyetemi disszertációk, 
mint a korabeli politikai és vallási eseményekről, vitákról 
és a török háborúkról tudósító röplapok. A hagyományos 
könyvészeti adatok közlése mellett utal e katalógus a köte
tekben lévő illusztrációkra, térképekre, nyomdászjelvé
nyekre, valamint a címben említett személy- és helynevek 
kivetítésével a mű témájára is. Mintegy 4000 olyan művet 

tár fel, amely a hasonló katalógusokban nem szerepel s gyakran önállóan meg sem jelent. Külön fejezet 
ad áttekintést az egyes kiadók, nyomdászok kiadványairól. A Névmutató pedig a fordítók, kommentáto
rok stb. tevékenységéről, valamint az egyes városokra, személyekre vonatkozó művekről tájékoztatja az 
adott korszak kutatóját, illetve a 16. századi szellemi élet iránt érdeklődőt. Különösen hasznos segéd
könyv a katalógus az olyan könyvtárak számára, ahol a hasonló jellegű könyvanyag csak ezután kerül 
feldolgozásra.
Ára közgyűjteményeknek 4000.-Ft
Megrendelhető, ill. megvásárolható: Országos Széchényi Könyvtár,

Régi Nyomtatványok Tára.
Budavári Palota F-épület 628. szoba
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A szakbibliográfia helyzete 

Szabó Sándor

A bibliográfia határai

A hazai szakbibliográfia helyzetéről, problémáiról szólva elöljáróban szüksé
gesnek érezzük annak tisztázását, hogy mit is tekintünk bibliográfiának. Fontosnak 
véljük ezt azért, mert gyakorta találkozhatunk ma is olyan téves nézetekkel, melyek a 
bibliográfia fogalmát leszűkítik, s azt a dokumentumok regisztratív jegyzékének te
kintik. Olyan megnyilatkozások is elhangzanak, melyek az újfajta technikával előállí
tott bibliográfiákat kizárják a bibliográfia fogalomköréből.

Az elsőként említett nézettel kapcsolatban az alábbiakat szükséges megje
gyezni. A kérdés elméletével foglalkozó szakemberek mindig is egyöntetűen vallot
ták és vallják, hogy a bibliográfia a mű létéről és annak tartalmáról is informál. A 
bibliográfia története is ezt a nézetet támasztja alá, hiszen a legkorábbi bibliográfiák 
a művek tartalmának bemutatását is vállalták. Ezt példázzák az egyetemes és nem
zeti bibliográfiák legkorábbi produktumai is. Ismeretes, hogy Gesner összeállításá
ban a felvett művek tartalmáról, sőt szerzőiről is írt, és ugyanezt a módszert alkal
mazták a legkorábbi nemzeti bibliográfiák megalkotói is, mint pl. az angol John Le- 
land, vagy a magyar nemzeti bibliográfia megteremtője, Czvittinger Dávid. A regiszt
ratív jellegű összeállítások csak jóval később jelentkeztek, hazánkban például az el
ső, az említett Czvittinger-féle bibliográfia megjelenését (1711) követően majdnem 
100 év telt el Sándor István Magyar Könyvesház címen ismert regisztratív összállításá- 
nak 1803-ban történő közreadásáig. A mű tartalmáról nyújtott tájékoztatás a bibli
ográfiától nem idegen, sőt, gyakorta alkalmazott eljárás volt. A regisztratív jellegű 
leírás mellett a bibliográfiakészítés gyakorlatában, a dokumentumok tartalmi feltárá
sának különböző szintjei alakultak ki: a bibliográfiai adatközlést a tartalomra utaló 
tárgyszavak, annotációk, referátumok, a művet vagy szerzőjét értékelő magyaráza
tok egészíthetik ki. Az említett megoldásokat alkalmazó bibliográfiák mindegyike 
eleget tesz a bibliográfiai műfajjal szembeni elvárásoknak, a bibliográfiai funkciók
nak, csupán a bibliográfiai rendszer különböző változatait képviselik.

A másik téves felfogással kapcsolatban röviden az alábbiakat szeretném el
mondani. A hagyományos módon készült bibliográfiák mellett az elmúlt években 
egyre több számítógép segítségével előállított tájékoztatási eszköz jelenik meg ha
gyományos vagy gépi adathordozón. E jelenség kapcsán tapasztalható bizonytalanság 
e termékek műfaji megítélését illetően. Hangsúlyozzuk, hogy a bibliográfiai műfaj 
kritériumát az előállítás technikája, valamint az információhordozó anyaga nem be
folyásolja, éppen ezért bibliográfiának, a bibliográfiai rendszer részének tekintendők 
a számítógép közreműködésével előállított nyomtatott formában közreadott bibli
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ográfiák és indexek, valamint a számítógépes vagy bármilyen más adathordozón 
megjelentetett bibliográfiák, indexek, referáló lapok, számítógépes bibliográfiai adat
bázisok, a bibliográfiai igényt kielégítő CD-ROM lemezek is.

Az általános nemzeti bibliográfia és a nemzeti szakbibliográfia viszonya

A nemzeti bibliográfiai rendszer keretében gondoskodni kell
■ a hazai kutatási eredmények összegzéséről és ezeknek a hazai felhasználók 

részére történő közvetítéséről, valamint
■ a hazai eredmények külföldi megismertetéséről.

E feladatok ellátását az általános nemzeti bibliográfia eltérő funkciója miatt 
nem vállalhatja, szükség van tehát — a nemzeti bibliográfiai rendszeren belül, ennek 
keretei között — nemzeti szakbibliográfiákra is, melyeknek fő feladata a fent megfo
galmazott elvárások teljesítése. A szakbibliográfiai tevékenység során alapvetően az 
alábbi főbb szempontokra kell tekintettel lenni:

■ a bibliográfiai feldolgozás szintje igazodjon a szakemberek igényéhez, a fel
használó minél több, a dokumentum tartalmára utaló információhoz jusson,

■ a bibliográfia struktúrája, szerkezete vegye figyelembe a felhasználók keresé
si gyakorlatát,

■ a szakbibliográfia integrálja gyűjtőkörébe mindazokat a dokumentumtípu
sokat, melyek az adott szakterületen a felhasználás szempontjából fontosak 
lehetnek. Kiemelten kell figyelemmel lenni azokra a dokumetumokra, ame
lyeket nem regisztrál az általános nemzeti bibliográfia,

■ néhány kiadványtípus bibliográfiai feldolgozását, bár alkalmazási köre meg
határozott ismeretághoz kötődik, mint például a szabvány, szabadalmi leírás, 
célszerű dokumentumfajták szerinti szolgáltatás formájában közreadni.

A hazai szakbibliográfiai tevékenység általában közvetlenül a primér irodalom 
feldolgozására épül. A szakirodalom szóródása miatt még a leggondosabb válogató 
és szerkesztői munka sem garantálhatja valamennyi, a felhasználó számára fontos
nak ítélhető dokumentum feldolgozását és feltárását. Ez csak akkor volna megvaló
sítható, ha a szaktájékoztatás a feldolgozott dokumentumok teljes köréből szelektál
hatna. A teljességet viszont csak az általános nemzeti bibliográfia tudja nyújtani. Egy 
számítógéppel előállított, működő nemzeti bibliográfiai rendszer esetében ezért 
tűnne célszerű megoldásnak, ha az ágazatonként szervezett szolgáltatások a bibli
ográfiai regisztrálás első szintjét jelentő általános nemzeti bibliográfiára épülnének, 
innen merítenék a dokumentumok leírásait. A számítógépes adathordozón lévő tel
jes nemzeti bibliográfia leírásaiból elvileg különféle származékbibliográfiák, így töb
bek között nemzeti szakbibliográfiák is előállíthatok. A szakbibliográfiai tevékeny
ség során kellene viszont arról gondoskodni, hogy az így kapott termék a szaktájé
koztatás igényeinek megfeleljen, így pl. biztosítani kell a kívánt mértékű tartalmi fel
tárást, a megfelelő elrendezési formát.

Az egyszeri feldolgozás többszöri felhasználás elvének fent leírt formája a 
gyakorlatban csak a dokumetumoknak egy szűkebb körére, elsősorban a monogra
fikus kiadványokra lenne realizálható.
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A hazai bibliografizálási munkában fokozott együttműködésre volna szükség 
az egyes szakterületek bibliográfiai műhelyei és a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
(MNB) Szerkesztősége között. Úgy vélem, hogy a hazai bibliográfiai munkálatok so
rában az egyik legsürgetőbb feladat egy nemzeti cikkbibliográfiai adatbázis létreho
zása lenne, melynek megvalósítása csakis kooperációs formában képzelhető el. Min
denekelőtt azonban arra volna szükség, hogy a megoldásokra váró feladatokat gon
doljuk végig és közös fejlesztési programokat dolgozzunk ki.

A nemzeti szakbibliográfiák mellett szükség van a különböző diszciplínák 
külföldi irodalmát közvetítő hazai előállítású egyetemes bibliográfiákra is, s e kétfé
le bibliográfiák együttese alkotja hazai szakbibliográfiai rendszerünket. A továbbiak
ban e bibliográfiai rendszert együttesen vizsgáljuk.

A hazai szakbibliográfiai tevékenység feladatai

A hazai szakbibliográfiai rendszer első és egyben utolsó átfogó tervét a két vi
lágháború között az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ készítette el. E 
nagyszabású tervből csak kevés valósult meg, csupán néhány szakterületnek, mint pl. 
a filozófia, matematika, kémia, klasszika-filológia irodalmának hosszabb-rövidebb 
korszakra vonatkozó bibliográfiai feldolgozása készült el. A szakbibliográfiai tevé
kenységben a második világháborút követően, különösen az 50-es és 60-as években 
jelentős fellendülés volt tapasztalható, ekkor indult ma is élő kurrens bibliográfiáink 
jelentős része, s ezekre az évekre tehető több jelentős retrospektív vállalkozás 
munkálatainak a megkezdése is.

Ezekben az években a bibliográfiai munkában azonban túlzottan előtérbe ke
rült a praktikum, ezért a nagyszámú, jelentős volumenű bibliográfia-készítés nem 
támaszkodhatott kellő elméleti megalapozottságra. Nem alakult ki lényegében a mai 
napig sem a bibliográfia készítésének metodikája. A bibliográfiai vállalkozások egy 
részét az esetlegesség, a munkák összehangolatlansága, a szakmai színvonal egyenet
lensége, ingadozása jellemezte, sőt jellemzi ma is.

A hazai bibliográfia, így a szakbibliográfia elméleti és gyakorlati kérdéseivel 
legátfogóbban eddig az 1961-ben Gödöllőn megrendezett Országos Bibliográfiai 
Munkaértekezlet foglalkozott. A konferencia deklarálta a hazai előállítású nemzeti és 
egyetemes szakbibliográfia szükségességét és kiemelten hangsúlyozta a bibliográfiai 
munkában alkalmazandó kooperáció fontosságát.

A hazai szakbibliográfia ügyének előmozdítása érdekében tett lépések közül 
kiemelkedő a Könyvtártudományi és Módszertani Központ által 1970-ben végzett fel
mérés és összehasonlító elemzés, melyet Fügedi Pétemé publikált 1972-ben.1 E fel
mérés elsődleges célja annak felderítése volt, hogy milyen módszerrel készülnek ha
zai kurrens szakbibliográfiáink. Egy ilyen vizsgálat jó alapot szolgáltathat a módsze
rek összehasonlítására, segítheti a kooperáció kialakulását. Sajnos azonban sem a 
gödöllői konferencia ajánlásai, sem a fent említett felmérés gazdag anyaga és az er
re épülő értékes tanulmány nem talált kellő visszhangra, szakmánk nem hasznosí
totta. A bibliográfiai munkák továbbra is egymástól függetlenül, összehangolatlanul 
folytak és folvnak naoiainkban is.
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A továbbiakban kísérletet teszünk a hazai szakbibliográfiai tevékenység főbb 
feladatainak az áttekintésére, megpróbáljuk összefoglalni a velük szembeni elváráso
kat, s kiemelni a rendszer működésében tapasztalható főbb zavarokat.

Egy ország szakbibliográfiai rendszerének biztosítania kell a szakirodalomhoz 
való folyamatos, rendszeres hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról is, hogy a 
feldolgozott irodalom a felhasználók számára visszamenőlegesen is hozzáférhető le
gyen. E kétféle igényt két eltérő szolgáltatási rendszer, a folyamatos, illetve visszate
kintő bibliográfiai tevékenység keretében kell kielégíteni.

A kurrens szolgáltatások és a retrospektív keresést biztosító rendszerek szer
vesen kapcsolódnak egymáshoz, a két szolgáltatási forma között sokszor nehéz éles 
határt vonni, azonban gyakorlati okokból, a jobb áttekinthetőség érdekében a kétfé
le feltárási rendszer helyzetét és problémáit elkülönítve vizsgáljuk.

Kurrens szolgáltatások

A kurrens szakbibliográfiai tevékenység során alapvetően az alábbi feladatok 
ellátását kell biztosítani:

■ A hazai irodalomról folyamatos, rendszeres tájékoztatást kell nyújtani a hazai
felhasználók részére.

Ez a szakbibliográfiai tevékenység legismertebb, legelterjedtebb változata. Az 
összeállítások száma 40 körül van, melyeknek mintegy fele önálló kiadványként, a 
másik része pedig folyóiratokban kerül publikálásra. Ezeknél a bibliográfiáknál érzé
kelhető leginkább a hazai szakbibliográfiai tevékenység talán legneuralgikusabb 
pontja, a kooperáció hiánya.

A szakbibliográfiák az adott szakterület irodalmán túl többnyire regisztrálják 
az általános jellegű, valamint a rokon tudományok és határterületek irodalmát is. Ez 
a körülmény jelentős párhuzamosan végzett feldolgozó munkát igényel, így pl. a 
néprajzi, a művészettörténeti és az irodalmi bibliográfiákban feldolgozott dokumen
tumokban érthetően jelentős átfedés tapasztalható.

A bibliográfiai tevékenység egyeztetésének hiányából adódóan olyan kiadvá
nyok is megjelennek, melyeknek anyaga szinte teljességgel megtalálható egy másik, 
átfogóbb jellegű tudományterület szakbibliográfiájában, hiszen a Századokban meg
jelenő éves történettudományi bibliográfia mellett létezik külön hadtörténeti és kü
lön munkásmozgalomtörténeti bibliográfia is, s feltehetően a belkereskedelmi bibli
ográfia anyagának jelentős hányadát regisztrálja a közgazdasági bibliográfia is. 
Ugyanakkor gondot okozna, ha például áttekintést szeretnénk kapni a hazai pszicho
lógiai, matematikai vagy kémiai irodalomról. A hazai bibliográfiai tevékenységben 
tehát egyrészről felesleges párhuzamos munkák folynak, ugyanakkor egyes területek 
nincsenek szakbibliográfiával lefedve. Sajnos ez több évtizedes probléma. A témával 
foglalkozó szakmai fórumokon ez a kritika mindig elhangzik, a szakirodalomban le
írják, de előrelépés nem történik. Megoldást csak az egyes szakterületek összefogá
sa, a kooperációs formában kialakított munkamegosztása hozhat, csak ez eredmé
nyezheti, hogy e bibliográfiák tényleges rendszert alkossanak.
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Megoldatlan a szóródó irodalom regisztrálása is. Egyes szakbibliográfiák 
igyekeznek a profiljuktól távol eső folyóiratokat is figyelni, így például az Állam- és 
Jogtudományi Bibliográfia 1982—83-as kötetében többek között az Agrártörténeti 
Szemlébői, a Magyar Nyelvőrbő 1, a Magyar Pszichológiai Szemléből vett cikkek le
írásait is megtaláljuk, s még így is előfordulhat, hogy elkerülte a szerkesztő figyel
mét valamely, a szakterülettől távol eső periodikában megjelent, de a témába vágó 
közlemény.

Hazai szakbibliográfiánkra sajnos jellemző az is, hogy a meglévő, már kiala
kult struktúra is ingatag, nem stabil. Többször tapasztalhattuk, hogy évekig élő igé
nyes vállalkozások leállnak és sokáig nem lehet tudni, hogy megjelenésük szünetel 
csupán vagy megszűnt, netán új formában fogjuk a későbbiekben viszontlátni. Az 
1961-es tárgyévvel indult A  magyarországi nyelvtudomány bibliográfiája is mindössze 
néhány évet élt, a hazai filozófiai irodalom regisztrálását 1955-ben kezdte meg a Fi
lozófiai Értesítő, illetve később a Magyar Filozófiai Szemle folytatta ezt a munkát, 
mely számbavétel aztán 1968-ban abbamaradt; vagy a sajtóval foglalkozó publikációk 
leírásait 1963-tól megtaláljuk a Magyar Sajtó című periodikában, azonban 1978 óta 
ez a szolgáltatás is szünetel, esetleg megszűnt. Ezeknek a gyakori változásoknak az 
oka az esetek többségében anyagi és/vagy személyi természetű. Eléggé egyértelmű
en kimutatható, hogy a hazai bibliográfiai vállalkozások személyhez kötődnek, létük 
sokszor a bibliográfus lelkesedésétől, szakmaszeretetétől függ. Ez pedig azért for
dulhat elő, mert igazából kevés helyen alakultak ki a bibliográfia műhelyei, ahol 
voltak is ilyenek, az elmúlt évek során azok is sok helyütt visszaszorultak.

A kurrens tájékoztatás lényege az eredményekről való gyors informálás, hogy 
a megjelent irodalom bibliográfiákban minél előbb feldolgozásra és közlésre kerül
jön. Sajnos némely szakbibliográfiánk esetében az átfutási idő igen nagy, a bibliog
ráfiai adatok néha több éves késéssel kerülnek publikálásra, a Magyar irodalom és 
irodalomtudományi bibliográfia gyakorlatában ez pillanatnyilag kb. 5—6 év. Egy idő
határon túl az ilyen bibliográfiai szolgáltatás léte megkérdőjelezhető, értelmét vesz
ti.

A bajok végső okát bibliográfiai kultúránk viszonylagos elmaradottságában 
látom. Úgy tapasztalom, hogy a szakirodalmat használók körében bibliográfiáink 
nem eléggé ismertek, használatuk szélesebb körben nem terjedt el.

Természetesen akadnak jó példák is, ahol komoly, tartósan színvonalas, ki
számítható bibliográfiai tevékenység folyik, így többek között az Országos Pedagógiai 
Könyvtárban, az Országgyűlési Könyvtárban, a Néprajzi Múzeum Könyvtáréban, a 
Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtáréban, a KMK-ban stb.

■ A kurrens szakbibliográfiai rendszeren belül gondoskodni kell arról, hogy a 
hazai tudományos eredményeket külföld is megismerhesse. Ez hozzásegít, hogy a vi
lág reális képet alkothasson hazánkról, megismerje a magyar tudomány, szellemi élet 
eredményeit. Ennek legelterjedtebb eszköze az egy vagy több világnyelven megjele
nő szelektív bibliográfia, mely a jelentős eredményekről tudósító, a hazai kutatási 
eredményeket reprezentáló publikációkat dolgozza fel. Különösen az egzakt tudo
mányok területén fontos ez, így többek között a mezőgazdaság, műszaki tudomá
nyok, orvostudomány, illetve könyvtártudomány területén évek óta jelennek meg 
ilyen összeállítások. A társadalomtudományi- és humán diszciplínák sorában sem is
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meretlen forma ez: a történész világkongresszusok alkalmával rendszeresen összeál
lítják és közreadják francia nyelven a legjelentősebb hazai publikációk jegyzékét, s 
tavaly, 1989-ben jelent meg egy retrospektív jogtudományi bibliográfia angol nyelven.

Az önállóan előállított bibliográfiák mellett a hazai eredmények megismerte
tését segíti, ha nemzetközi rendszerekhez való csatlakozás révén biztosítjuk, hogy a 
fontosabb hazai publikációk bekerüljenek a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. 
Ez történik például az INIS és AGRIS rendszer vonatkozásában. Törekedni kell ar
ra, hogy az egyetemes feldolgozásokban, indexekben, referáló lapokban, külföldi 
adatbázisokban a hazai irodalom minél nagyobb mértékben legyen képviselve.

■ A szakbibliográfiai rendszernek feladata, hogy a nemzeti impresszumú mű
vek mellett feldolgozza a hungarika irodalmat is. A hungarika irodalom számbavéte
le bibliográfiai rendszerünkben a múltban meglehetősen háttérbe szorult, szakbibli
ográfiáinknak ma is csak egy része vállalkozik arra, hogy gyűjtőkörét a hungarika- 
anyagra is kiterjessze. Remélhetően számuk a jövőben növekedni fog. Az elmúlt 
években az OSZK felkarolta a hungarika irodalom ügyét, s elindította a Hungarika 
Információ néven ismert szolgáltatását, mely 12 szakterületről ad bibliográfiai tájé
koztatást. A hungarika irodalom feldolgozásánál is szükséges az érintettek együtt
működése, össze kell hangolni a szakterületi és az általános nemzeti bibliográfia 
rendszerébe tartozó hungarika-anyag feldolgozását. Kooperációval a munka racioná
lisan szervezhető és a bibliográfiák hatásfoka is magasabb lesz.

■ A nemzeti dokumentumok bibliográfiai feldolgozása mellett szükséges, 
hogy bizonyos szakterületeken az egyetemes irodalomból — kitekintési céllal — sze
lektív szakbibliográfiák készüljenek. Ezek elsősorban az alkalmazott és szűkebben 
vett társadalomtudományok területén indokoltak. Ezen kiadványok sorába tartozik 
például az Agrárirodalmi Szemle, a Szakirodalmi Tájékoztató (OMIKK), a Könyvtári 
és Dokumentációs Szakirodalom (OSZK KMK), a Külföldi Pedagógiai Információ 
(OPKM). Ezek a szolgáltatások közelebbi műfajukat tekintve többnyire referáló la
pok, melyek magyar nyelven közvetítik — a hazai igényeket figyelembe véve — a leg
fontosabbnak ítélt külföldi irodalmat a honi felhasználók számára.

Ez utóbbi szakbibliográfia-típus — egyetemes jellege miatt — értelemszerűen 
nem része nemzeti szakbibliográfiai rendszerünknek.

Retrospektív keresés biztosítása

A szakbibliográfiai rendszernek az újdonságértesítés mellett biztosítania kell 
a szakirodalomban való retrospektív keresés lehetőségét is. A visszakeresés minden 
tudományterületen fontos, azonban a retrospektívitás időtartama a különböző disz
ciplínák esetében eltérő lehet. A társadalom- és humán tudományoknál ez az inter
vallum jóval nagyobb, esetleg több száz év, mint a természet- és alkalmazott tudomá
nyoknál, ahol a visszamenőleges keresés igénye esetleg csak 5—10 évre korlátozódik. 
Ezért szoktak leegyszerűsítve és tévesen úgy fogalmazni, hogy a retrospektív keresés 
csak a társadalomtudósok számára fontos. A közelmúlt irodalmában való keresést a 
természet- és alkalmazott tudományok is igénylik, ezt bizonyítja a számítógépes 
adatbázisok gyors elterjedése, az online keresés népszerűsége is. A visszamenőleges
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keresést biztosító bibliográfiai eszközök tehát tudományterületenként jelentős elté
rést mutatnak. Megítélésünk szerint a bibliográfiák szerkesztőinek, gazdáinak kell 
arra törekedniük, hogy az adott diszciplínán belül építsék ki a szakterület sajátossá
gait figyelembe vevő, egymáshoz illeszkedő feltáró rendszert.

A nyomtatott formában közreadott retrospektív bibliográfiáknak az alábbi 
főbb típusai alakultak ki:

■ A teljesség igényével készülő, nagy korszakot átfogó összeállítások. Ilyen 
igényű munkák elsősorban a nemzeti tárgyú tudományterületeken készültek. Jó 
példa erre az irodalomtudomány, ahol is régi adósság törlesztéseként készül A  ma
gyar irodalomtörténeti bibliográfia. E vállalkozás nem csupán a bibliográfia minőségi 
paraméterei miatt példaértékű, hanem azért is, mert a munka megtervezésekor fi
gyelembe vette a Kozocsa-féle összeállítást és a kurrens bibliográfia indulási évét, és 
így e területen egy egymáshoz illeszkedő, egymást kiegészítő bibliográfiai rendszer 
körvonalai rajzolódnak ki. Tiszteletre méltó munka kibontakozásának lehetünk tanúi 
a néprajz területén, ahol szintén egy átfogó, az 1850 utáni néprajzi irodalmat napja
inkig feltáró bibliográfiai munka van folyamatban. Sajnos e műfajban könnyen elő
fordulhat az is, hogy a bibliográfiai vállalkozás gazdái nem mérik fel kellően szelle
mi és anyagi lehetőségeiket, s a munka kényszerűen abbamarad. Ezt példázza a 
Magyar Történeti Bibliográfia sorsa, mely a tervek szerint 1945-ig terjedt volna, azon
ban 1867-tel a bibliográfia közreadása leállt. Az 1867—1945 közötti korszak anyag- 
gyűjtése elkezdődött ugyan, de az is félbeszakadt, s az anyag túlzott méretei miatt 
folytatására nem is számíthatunk.

A munkák megkezdése előtt tehát fontos, hogy a megvalósítás lehetőségeit 
reálisan ítéljük meg, s érdemes azt is mérlegelni, hogy a kutatás igényli-e a teljessé
get, a ráforított munka arányban van-e a produktum tényleges használati értékével.

■ Nagy korszak irodalmát feltáró bibliográfiai kalauz. Erre csupán egy példát 
tudunk felhozni: Kosáry Domokos példaértékű történeti bibliográfiáját. Hatalmas 
méretű anyag feltárására a bibliográfiai kalauz műfaja látszik a legcélravezetőbb
nek, azonban elkészítése igen nehéz feladat és ezért is oly ritka az ilyen jellegű 
könyvészeti összeállítás.

■ Rövidebb időszak, általában 1—3 év eredményeit áttekintő összegzések, 
mint pl. a Jánszky-féle Műszaki Bibliográfia, vagy az Állam- és Jogtudományi Bibliog
ráfia.

■ Hiányoznak hazai bibliográfiai rendszerünkből a másodfokú tájékoztatás
nak, a tájékoztatás a tájékoztatásról típusú szolgáltatásnak az eszközei. Lasan három 
évtizede annak, hogy megjelent a Szentmihályi-Vértesy-íélc bibliográfia, s hosszú 
évek óta nélkülözzük a Magyar bibliográfiák bibliográfiája címen megjelent sorozat 
újabb köteteit. Fontos feladatot látna el a Tájékoztatás a szakmai tájékoztatásról cí
mű, eddig 3 kiadást megért, az OMIKK gondozásában megjelenő kiadvány. Jelen 
formájában azonban csak korlátozottan használható, feladatát így csak részben tudja 
ellátni, mert tartalma hiányos, az összeállítás esetleges, hiszen az utolsó kiadásból 
például az orvosi-egészségügyi terület teljesen kimaradt. Nagy hibája még, hogy a 
kézirat átfutási ideje olyan hosszú, hogy amire megjelenik, az adatok egy jelentős ré
sze megváltozott.
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Általános másodfokú eszközök, források hiányában különösen fontosak len
nének az egy-egy ágazatra orientált forrástájékoztató műszerek. Ezt az igényt pró
bálta kielégíteni a 70-es évek végén, illetve a 80-as évek elején a KMK által közrea
dott Idegen nyelvű társadalomtudományi kézikönyvek és az Idegen nyelvű természet- 
tudományi kézikönyvek című kiadványok. Folytatásuk ezeknek sem lett. Figyelemre 
méltó kezdeményezés az Országgyűlési Könyvtár részéről A  magyar jogi információ
szolgáltatás forrásai és eszközei és A  külföldi jogi információszolgáltatás forrásai és 
eszközei című lényegében másodfokú, kalauz jellegű összeállítás megjelentetése. 
Más szakterületeken is sokan örömmel üdvözölnének hasonló segédleteket.

A szakbibliográfia és a helyismereti bibliográfia kapcsolata

A szakbibliográfiáknak olyan dokumentumok is a gyűjtőkörébe tartoznak, 
melyek a témát egy adott terület vonatkozásában tárgyalják, így többek között a helyi 
kultúra, gazdaság, ipar kérdéseivel foglalkoznak. Az ilyen jellegű írások általában 
helyi lapokban kerülnek publikálásra és a szakbibliográfiák számára nehezen hozzá
férhetőek. Ezért a szakbibliográfiai és a helyismereti bibliográfiai munkában is szo
ros együttműködésre van szükség. A két bibliográfiai rendszer között a munka- 
megosztásban az lehet az irányadó, hogy azok a dokumentumok, melyek országos 
szinten is számbavételt igényelnek, a szakbibliográfiákban kerüljenek feldolgozásra. 
A helytörténeti kutatást ezek a források nem elégíthetik ki, ezért a helyismereti bib
liográfiákat ki kell egészíteni azokkal a dokumentumokkal, melyek kifejezetten helyi
területi vonatkozásúak, csak az adott helyen van hír értékük.

A regionális aspektusú irodalom, a néprajzi, történelmi és földrajzi tárgyú 
publikációk a szakbibliográfiákban eleve regisztrálásra kerülnek, s ezek közül azok, 
melyek egy adott helyhez kötődnek, a helyismereti bibliográfiákban is közlésre kí
vánkoznak. Az elmondottakból az is következik, hogy a szakbibliográfia és a helyis
mereti bibliográfia egy ponton találkozik, hiszen pl. A  Fertő-táj bibliográfiája vagy a 
Szabolcs-Szatmár megye néprajza címen megjelent összeállítások mindkét bibliog
ráfiai rendszer részét képezik.

Szakterületi biobibliográfiák

Az általános biobibliográfiák és biográfiák mellett léteznek egy-egy szakterü
let jeles személyiségeinek életrajzi adatait feldolgozó összeállítások is. Különösen az 
angol nyelvterületen népszerű e műfaj, gondoljunk pl. a World who’s who in sci
ence?, a Who’s who in art? stb címen megjelenő könyvészeti munkákra

Személyi bibliográfiai feldolgozások dolgában hazai viszonylatban nagyon 
mostohán állunk, még az általános bibliográfia keretei között is, hiszen Szinnyei és 
Gulyás Pál félbemaradt munkája óta újabb életrajzi bibliográfia nem készült. Biog
ráfiai munkánk is csak kettő van: a Magyar Életrajzi Lexikon és az időnként megjele
nő Ki kicsoda?.



A szakbibliográfia helyzete 501

Szakterületi életrajzi feldolgozásokban végképp szegények vagyunk, bár az 
utóbbi években ezen a területen mintha némi élénkülés lenne tapasztalható. Nem oly 
régen jelent meg a Műszaki nagyjaink című összeállítás, s néhány megyében közre
adták egy-egy szakterület jeles képviselőinek biográfiai gyűjteményét, ilyen például 
a Békés megye könyvtárosai címen megjelent kötet. Ezek azonban még jelenleg elszi
getelt és esetleges vállalkozások, ezen a területen is átfogóbb, tudatosabb feltárásra 
volna szükség.

Összegzés

Hazai szakbibliográfiai rendszerünkben az elmúlt évtizedek során néhány tu
dományterületen komoly eredmények születtek. Dicséretesen korrekt feldolgozó-fel- 
táró munkával történik többek között az állam- és jogtudományi és a pedagógiai iro
dalom kurrens számbavétele és átgondolt rendszer kiépítése van folyamatban az iro
dalomtudományi és néprajzi irodalom retrospektív feldolgozásában.

A könyvtárakban, múzeumokban, akadémiai intézetekben működő bibliog
ráfiai műhelyek léte, eredményes munkája a hivatásuknak elkötelezett, tiszteletet 
érdemlő feladatot végző bibliográfusoknak köszönhető. Ennek ellenére hazai szak
bibliográfiai rendszerünkben lényeges előrelépés nem történt, ugyanazok a problé
mák kísértenek ma is, mint egy-két évtizeddel ezelőtt. Bibliográfiai rendszerünk hé
zagos, ugyanakkor párhuzamos, egymást átfedő vállalkozások készülnek, a kiadvá
nyok színvonala egyenetlen, a folyamatos feltárásnál gyakori a nagy átfutási idő, a 
retrospektív összeállításoknál viszont a túlméretezettség. Egyes bibliográfiai műfa
jok pedig lényegében hiányoznak hazai rendszerünkből, ezek sorában legsúlyosabb 
problémának a másodfokú tájékoztatás, a forrástájékoztatás megoldatlanságát 
érzem.

Ahhoz, hogy bibliográfiai tevékenységünkben előbbrelépjünk, a könyvtár- és 
tájékoztatásügyben e munkának nagyobb súlyt, nagyobb rangot kell kapnia. Megol
dást pedig csakis az érintett intézmények együttműködése, kooperációja hozhat. Kö
zösen kidolgozott programokat kell kimunkálni, hogy a hazai bibliográfiai tevékeny
séget végre ne az esetlegesség, hanem az összehangolt tudatos fejlesztés jellemezze. 
Ez azért is halaszthatatlan, mert egyre több itthoni szolgáltatást, bibliográfiát állíta
nak elő számítógép segítségével, elkészült néhány hazai bibliográfiai adatbázis is, s 
újabbak kiépítése van folyamatban. A CD-ROM lemezek használatának hazai elter
jedése és itthoni előállítása a tájékoztatásügyben új fejezetet fog nyitni, s a magas 
szintű technika térhódítása kényszerítő erővel fogja felvetni a kooperációs munka 
halaszthatatlanságát.
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Irodalom

1. FÜGEDI Pétemé: Kurrens nemzeti szakbibliográfiánk elemzése. Összeáll. (Közread, az OSZK 
KMK) Bp. Népműv. Prop. Iroda, 1972 59 p.

2. HORVÁTH Tibor: A bibliográfiák funkcióiról = Bibliográfiai tanulmányok. Segédanyag a bibliog
ráfiai továbbképző tanfolyamhoz. (Közread. OSZK KMK) Bp. 1978. ll-57.p.
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A társadalom tudom ányi szakbibliográfiákról 

Borsosné Zétény Angéla

A társadalomtudományi bibliográfiákról

A társadalomtudományok terén nagy múltra visszatekintő bibliográfiakészítés 
az utóbbi évtizedekben is hagyományainak megfelelő szinten állott, noha a termé
szet- és alkalmazott tudományok bibliográfiai és más tájékoztató szolgáltatásai mel
lett határozottan kisebbségbe szorult. Nem eléggé pontos és megbízható nyilvántar
tások szerint annak kb. 15 %-át teszi ki. Mégis a termést számba véve sem mennyi
ségre, sem pedig minőségre nem becsülhetjük le, még akkor sem ha azt látjuk, hogy 
a máig élő régi nagy vállalkozások is végveszélybe kerültek. Itt figyelembe kell venni 
azt, hogy ezek az eredmények a bibliográfiai munkának nem kedvező, azt hátráltató 
körülmények között születtek, amelyek közül a legfontosabbakat a következőkben 
látom:

Bibliográfiai hagyományaink — melyek valóban léteztek — nem tudtak igazán 
meggyökerezni, a bibliográfusi munka intézményeit, ill. ezek bibliográfiai és doku
mentációs részlegeit sorra leépítették, áttelepítették, személyzete ennek folytán szét
szóródott, kiöregedett, utánpótlást nem tudott kinevelni. Kevés olyan hely maradt — 
az is főleg nagy könyvtárakban —, ahol a bibliográfiai és dokumentációs munka leg
alább egy-két évtizedre tekinthetne vissza, ez pedig igen fontos tényező egy tájékoz
tató bázis működtetéséhez és produktivitásához mind személyi, mind pedig a doku
mentumbázis kiépítése terén.

A bibliográfusi, a könyvtárosi és tájékoztatási szakma nehézségeit fokozza a 
képzés megoldatlansága, a képzés színtereit, tematikáját és a végzett hallgatók szá
mát tekintve. Hiányoznak a tájékoztatás, bibliográfiai tevékenység módszertanát to
vábbfejlesztő, építő műhelyek, iskolák, az utánpótlás nevelés színterei. A szakterü
let erkölcsi és anyagi megbecsülése oly csekély, hogy az a frissen végzett néhány fia
tal is, akiket ide vetett a végzet, igyekszik minél előbb és minél nagyobb ívben elke
rülni erről a területről, a mégis itt maradók többnyire motiválatlanok.

Máig nem tisztázott kérdés a könyvtáros, bibliográfus személyének, de mun
kakörének helye sem. Tudományos vagy adminisztrátori (azaz műszaki gazdasági 
ügyintézői). Fontos lenne elismertetni, hogy ez a munka a kettő között van, nevez
zük tájékoztató munkának és tájékoztatási szakembernek — mint ez már sok helyen 
fel- és elismert tény. Nem tisztázott ennek folytán az sem, hogy egy bibliográfia elké
szítése kutatói vagy könyvtárosi munka. A kutatók nemigen vállalják, vagy csak kény
szerből, a könyvtárosok napi munkájuk mellett viszont nemigen érnek rá. A felada
tot magát kellene meghatározni és önállóan kezelni, a meghatározott bibliográfiai
tájékoztatási munkára kell megkeresni az embert, aki elvállalja és a meghatározott
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feladathoz kellene hozzárendelni a pénzt. Talán szerencsésebb és produktívabb len
ne, mint a pénzt egy-egy intézménynek adni, ahol aztán vagy csinálnak belőle vala
mit vagy sem. Az érdeklődésnek, az igénynek, vagyis a feladatnak és a vállalkozók
nak az egymásratalálását jobban segítené és talán hatékonyabbá tehetné ez az elren
dezés.

A szakterület automatizált, koordinálatlan, az összefogást megkísérlők min
den elismerést kiérdemlő igyekezete dacára, az hogy hol, milyen bibliográfiák és 
más tájékoztató kiadványok készülnek, teljesen esetleges, az ott dolgozók lelkesedé
sétől, kitartásától és attól a szerencsés konstellációtól függ, hogy éppen mennyi 
pénzt tud valaki valahonnan szerezni. A bibliográfiai tájékoztató tevékenységről 
megbízható tájékoztatás nincs. Hiányzik az egyes programok szervezett és rendsze
res anyagi támogatása. így nem csoda, hogy a sok jószándék, energiaráfordítás és a 
jó produktumok ellenére is egyenetlen az összkép.

A tájékoztató szolgálatok — már ahol ténylegesen és nem csak papíron mű
ködnek — nem igénylik és nem ösztönzik eléggé a bibliográfiák és tájékoztató segéd
letek készítését, tapasztalat szerint még azokat sem használják ki és fel, amik létez
nek. A felhasználók szintén így vannak vele. A felső és középfokú oktatás nem hívja 
fel kellőképpen a figyelmet — kevés szakon oktatnak olyan tárgyat pl., hogy „Beve
zetés ... irodalmába”, ahol az igényt felkelthetnék és a felhasználás módját megtaní
tanák, a hallgatókat rászoktatnák a kurrens szolgáltatások igénybevételére is. 

Összegezve tehát jelenleg hiányzik a:
— hagyományok továbbélése,
— a modern bibliográfus képzés, tájékoztatási szakember képzés,
— a felhasználói igény felkeltése és a modern tájékoztatási eszközök használatá

nak oktatása,
— a bibliográfus „műhelyek” kiépítése,
— a könyvtárosi, bibliográfusi munka elismerése, presztízsének megteremtése,
— tájékoztató rendszerek építésének szervezett támogatása (pl. alapítványok, 

pályázatok útján), és összefogása,
— tájékoztatás a tájékoztatásról (megbízható és informatív),
— nagy külföldi tájékoztató rendszerekhez való csatlakozás ösztönzése és kiter

jesztése, hogy ezekben a rendszerekben a magyar szakirodalom valóban 
reprezentálja a magyar tudomány eredményeit.

Talán e hiányosságok mellett még számtalan más is létezik, ami a mai helyze
tet súlyosbítja — például a pénzszűke, de ez olyan általános nehézség, amiről itt 
nem érdemes beszélni. Mindazonáltal a fentebb felsoroltak sem abszolút hiányossá
gok, mert a hiányolt dolgok, jelenségek legtöbbje csírájában, vagy erősen visszafej
lesztett állapotban többé-kevésbé megvan, de nem tud domináns helyzetbe kerülni.

Ezek a gondok többé-kevésbé a tájékoztatás egészére vonatkoznak. Térjünk 
vissza a szorosabban vett témánkhoz, a társadalomtudományi bibliográfiák proble
matikájához. Előre kell bocsájtanom, hogy a társadalomtudományokat is igen nehéz 
ma már egy kalap alatt tárgyalni, annak ellenére, hogy a kutatás tárgya ugyanaz — a 
társadalom —, de annak más és más szféráit, más és más aspektusból vizsgálják, vizs
gálati módszereik is ennek megfelelően sokban eltérnek egymástól, így információs 
igényeik is különböznek. Eléggé elfogadott ma már a társadalomtudományok felosz
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tása ún. soft (lágy) és hard (kemény) társadalomtudományokra. A kettő között nincs 
éles határ, fokozatok vannak, amik egymásba átmosódhatnak. (A vita megelőzésére 
megjegyzem, ez nem értékelés, hanem felosztás.) A lágy tudományokhoz sorolják a 
történeti tudományokat (történelem, művészettörténet, régészet, irodalomtörténet), 
valamint a filozófia, művészetelméletek, pedagógia, néprajz, nyelvtudomány, zene- 
tudomány, tájékoztatás és könyvtártudomány, színház- és filmtudomány, stb. A ke
mény tudományokhoz tartozik a közgazdaságtudomány, a szociológia. A kettő kö
zött átmenet a jog, a pszichológia, az orvostudomány egy része, a földrajz, a haditu
dományok egy része, a sporttudomány. Ez a felosztás nem tudományrendszertan, 
hanem a tudományoknak kutatási módszereik, információs igényeik szerinti prakti
kus csoportosítása, meg annak érzékeltetése, hogy a tudomány mennyire egzakt, ter
minológiája többé-kevésbé szigorú-e vagy lazább. Maradva a „lágy” társadalomtudo
mányoknál, ezek kutatási módszereihez ma is elsőrendűen hozzátartozik az „anyag
gal”, a forrásokkal való közvetlen, személyes ismerkedés, az önálló búvárkodás, sze
mélyes levéltári kutatás, az eredeti forrásdokumentumok megkeresése és tanulmá
nyozása. Sok esetben a már publikált kutatási eredmények tanulmányozása mellett 
igen fontos a kordokumentumok személyes értékelése, tartamának egyéni elemzése. 
Ezért más a tudományok ezen ágazatának információs igénye és ennek megfelelő 
ellátása, mint a természet- és alkalmazott tudományok területén. Míg ezeknél rend
kívül fontos, sőt sokszor „élet-halál” kérdés a minél gyorsabb informálódás, a kuta
tási eredmények minél gyorsabb megismerése, amelyeknek a tudományos értékük 
mellett jelentős anyagi kihatásaik is lehetnek, addig a „lágy” társadalomtudomá
nyokban nincs szükség ilyen nagy sietségre. Itt inkább a teljesség, a fellelhető iroda
lom minél részletesebb és sokoldalúbb feldolgozása szükséges, egy-egy témakör for
rásdokumentumainak, és az azt tárgyaló, feldolgozó monográfiáknak a legteljesebb 
retrospektív feltárása. A történettudományban pl. sokszor nemcsak egy-egy téma fel
dolgozásának színvonala lehet a gyűjtés szempontja, hanem a kor, az esemény is 
fontos, amelyben megszületett és amelynek mentalitását tükrözi. Ez meghatározója 
a történeti tudományok bibliográfiai igényének és noha szükséges a gyorsinformáció 
is, pregnánsabbak a fenti szempontok. A társadalomtudományok másik ágában — az 
ún. kemény társadalomtudományokban már sokkal fontosabb a gyorsinformációval 
való ellátás. így a közgazdaságtudomány, a szociológia, politológia, jog területén na
gyobb az igény a legfrissebb szakirodalom és tényanyag gyors ismertetésére, rend
szeres összefoglalására és terjesztésére. Ezek az eltérő igények azok, amelyeknek 
meg kell határozni és jó esetben meg is határozzák a szakirodalmi információs tevé
kenységet. A kettős igény tehát:

■ a hagyományos módon előállított, többnyire a hagyományos dokumentum
fajtákat (könyveket, folyóiratcikkeket, levéltári anyagot) ismertető, össze
gyűjtő, főleg retrospektív bibliográfiák készítése;

■ a modern, főleg számítógép segítségével előállított, a legfrissebb szakiroda- 
lom hagyományos és nem hagyományos formában (hangzóanyag, film, mik
rofilm, mágneses adathordozók) megjelenő dokumentumainak kurrens re
gisztrálása és eljuttatása a felhasználóhoz a legrövidebb úton (hagyományos, 
ill. modern formában — tehát papíron vagy gépi adathordozón, vagy online 
stb.).
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A hagyományos bibliográfiai módszereket itt nem kell részletezni, ez a hagyo
mányok szerint kialakult, elfogadott tudományrendszertani felosztásban elhelyezett 
gyűjtőfogalmakkal dolgozik általában, a főrész szakrendi, többnyire hierarchikus 
elrendezésben, vagy csak nagyobb gyűjtő fogalmak szerint bontott anyaggal, amely 
kiegészülhet névmutatóval, földrajzi mutatóval, a forrásdokumentumok mutatójával, 
lelőhelyjegyzékkel, esetleg egy utalózott bővebb tárgyszójegyzékkel. Ez a forma 
azon előnye mellett, hogy a feldolgozott dokumentumokat a felhasználók által meg
szokott szakrend szerint csoportosítja — ámbár a fiatalabb korosztály szakemberei 
már nem is biztos, hogy ebben a sémában gondolkodnak — hátránya, hogy nem tud 
elég sokoldalú visszakereshetőséget biztosítani. A befektetett munka arányában 
visszanyerhető információ mennyisége meg sem közelíti egy jó számítógépes feldol
gozás lehetőségeit. Ennek ellenére az utóbbi húsz év termésének nagy része még ez
zel a módszerrel készült. Meg kell itt említeni azokat a nagy retrospektív vállalkozáso
kat,, melyeket az 50-es évek elején kezdtek el, majd a 60-as években a feladat nagysá
ga és az eszközök elégtelensége miatt sorra befulladtak, a 80-as években megkísérel
ték egy-két helyen az életrekeltést — elég csekély sikerrel. Ezt a hatalmas, de sok
szor mégis hiányos, pontatlan anyagot, vagy annak legalább némely részeit kellene 
aktiválni. E nagy korszakokat felölelő, tudományági retrospektív bibliográfiák — pl. 
történettudományi, jogtudományi, nyelvtudományi stb. — nem tudnak megszületni, 
mert részben nincs, aki a munkát — sok éves feladat lenne — felvállalja, részben pe
dig igen nagy költséggel járna, pénz pedig nincs rá.

Felvetették a gondolatot pl. a Történettudományi Intézetben is, de nincs aki 
ezt a 3—400 000-es cédulaanyagot (ami az/. Tóth-féle bibliográfia 1868—1945 közöt
ti időszakra vonatkozó irodalmát tartalmazza) ellenőrizze, kiegészítse, megszer
kessze, kiadja és főleg finanszírozza. Ugyanígy az Állam- és Jogtudományi Bibliog
ráfia 1825—1945 cédulaanyagát szeretné közreadni az MTA Állam- és Jogtudományi 
Intézete és az Országgyűlési Könyvtár közösen. Erre egyszer OTKA-támogatást is 
sikerült szerezni, amely azonban még az előkészületi kiadásokat sem fedezte, noha a 
100 000-es cédulatömeg egy részének, a monográfiáknak a számítógépes rendezését 
tűzték csak ki célul. Itt is csak a cédulák egy részének újraszakozásáig, és a számító- 
gépes program elkészítéséig jutottak. Tudtommal több más tudományterületen is ha
sonló nehézségekkel küzdenek.

Örvendetes azonban, hogy a kisebb ellenállás irányába hajózva számos, rövi- 
debb korszakokat átfogó, igen értékes bibliográfia született. A már említett két szak
területnél maradva a történettudomány 1945—1968 közti irodalmát adta közre a 
Történettudományi Intézet, 1984-ig évenként a Századokban találhattuk meg kurrens 
bibliográfiáját; az 1985-ös és 1986-os év irodalmát már önálló kötetben jelentette 
meg. Kiegészíti a fentieket jó néhány szűkebb témakör bibliográfiája, pl. az ELTE 
Kelet-Európa Tanszéke által összeállított Kelet-Európa történetével foglalkozó 
1970-85 között kiadott munkák jegyzéke, a népi kollégiumok, a munkásmozgalom 
története bibliográfiája és még sok más, aminek áttekintésére itt most nincs mód. 
Sok folyóirat-repertórium is jelent meg, sok éves késéssel végre a Századok repertóri
uma is, aminek folytatása már ugyancsak időszerű lenne, vagy pl. a Történelmi 
Szemle repertóriuma. Ez azért is érdekes, mert már csak kivitelezésére nézve készült
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hagyományos módon, manuálisan, szerkezetét tekintve a számítógépes feldolgozá
sokhoz tartozik inkább.

A külföld tájékoztatására a négyévenként megjelenő és a Történeti Világ- 
kongresszusokra készülő Etudes Historiques részeként egy francia nyelvű, nagy té
makörök szerint bontott válogató összeállítás szolgál.

A magyar olvasókat tájékoztatja a külföld történeti szakirodaimából váloga
tott cikkfordításaival, könyvismertetéseivel és időnként egy-egy témakört annak legf
rissebb irodalmán keresztül ismertető, összefoglaló tanulmánnyal az MTA Törté
nettudományi Intézet Világtörténet című lapja.

A jogtudományok területén szintén nagy pontossággal jelenik meg féléven
ként, a nagy jogáganként csoportosított Magyar Állam - és Jogtudományi Irodalom 
bibliográfiája, kétévenként az Állam- és Jogtudományi Bibliográfia, és 1989-ben meg
jelent az 1945—1980 közt kiadott jogtudományi művek angol nyelvű bibliográfiája. 
Egészen új kezdeményezés az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete és a Magyar 
Gazdasági Kamara havilapja, amely a tájékoztatást a legkeresettebb kurrens, legidő - 
szerűbb szakmai kérdések felől közelíti meg — hasonlatosan a Világtörténet-hez. A 
Friss hírek a nemzetközi kereskedelmi jog világából című lap egy-egy kiemelt témát a 
külföldi legnevesebb szakfolyóiratok cikkei alapján ismertet — teljes cikkfordítással, 
kommentálással és alkalmanként a magyar viszonyokra aktualizálva, esetenként ki
sebb tématanulmánynak is tekinthető cikkekkel. A történettudományihoz hasonlóan 
itt is sok témabibliográfia készült, pl. a Polgári jogi bibliográfia 1980—88, amely kül
földi szakirodalmat dolgoz fel, stb. Ezekre is vonatkozik, hogy a terjesztés korláto
zottsága miatt nem eléggé széles körben ismertek.

Meg lehetne itt még említeni az ugyanilyen korrekt módszerességgel megjele
nő és hagyományos módon készített kurrens és rövidebb-hosszabb korszakokat fel
ölelő retrospektív bibliográfiákat a szociológia, a közgazdaságtudomány, a néprajz, a 
zene, a régészet és ókortudomány, a könyvtártudomány, a művészettörténet, a sta- 
tiszkika és a pedagógia területén. Néhány nagyformátumú retrospektív bibliográfia 
kötet (pl. Néprajztudományi bibliográfia, Ókortudományi bibliográfia stb.) mellett a 
kurrens bibliográfiák többnyire az illető szakterületet reprezentáló folyóirat része
ként vagy mellékleteként láttak napvilágot, mivel önálló megjelentetésükre általában 
nincs mód. Sok esetben sajnos ezeket a nagy gonddal összeállított „kurrens” bibliog
ráfiákat a nyomdai munkák elhúzódása miatt több éves késéssel kaphatjuk csak kéz
hez. A fenti munkákra jellemző azonban, hogy megjelenésük, ill. létük az esetek 
többségében egy-egy személy áldozatos kitartó munkáját és lelkesedését dicsérik, ke
vésbé egy szervezett, intézmények által folyamatosan felvállalt tevékenység eredmé
nyei, és ez a jövőre nézve nem nagyon bíztató jelenség.

A tudományági szakbibliográfiákat egészítik ki és a tudományos kutatást segí
tik a már említett téma- és alkalmi bibliográfiákon kívül a szép számmal — ámbár 
koordinálatlanul — megjelenő sajtó-repertóriumok — mint ezt a történettudomány
nál már említettem — és az életrajzi és helyismereti bibliográfiák, amelyekre itt most 
nem térek ki, ezek külön teret igényelnek. Sok igen értékes rejtett bibliográfia is ké
szült az utóbbi két évtizedben különböző nagy monográfiákhoz, mint pl. a tízkötetes 
Magyarország története köteteihez, a Magyarország művészettörténete, Magyarország 
zenetörténete stb. apparátusként. Mindezeken túl igen fontos kiegészítője a szakbibli
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ográfiáknak a nemzeti bibliográfia, annak szakmai része, és a Magyar Könyvészet ed
dig elkészült szakterületi kötetei.

Ha mindezeket összevetjük, áttekintjük a hagyományos módszerekkel készült 
bibliográfiák (kurrens és retrospektív) képe elég gazdagnak, sokszínűnek és jó szín
vonalúnak tűnik, főleg lehetőségeiket is figyelembe véve, mégis igen sok az átfedés 
és ami nagyobb baj, a fehér folt. A fehér foltok létét, de főleg a hagyományos mód
szerekkel készülő kurrens tájékoztatás lassúságát nyomasztó teherként érzékelhet
jük. Ezen próbálnak segíteni a mind több területen szerveződő és beinduló számító- 
gépes tájékoztatási rendszerek. A számítógéppel előállított tájékoztatási termékek 
száma, a mindannyiunk által ismert nehézségek ellenére örvendetesen növekszik, és 
megcsillantja annak a reményét, hogy egy-két évtized múlva talán már felgyülemlik a 
számítógépes adatbázisokban annyi adat, hogy abból retrospektív tájékoztatást is 
tudjanak nyújtani. A gépi információs feldolgozás alkalmazásában és módszertaná
nak kidolgozásában a társadalomtudományok területén nagy szerepe van a társada
lom- és természettudományok egymásrahatásának, összekapcsolódásának egyes te
rületeken. Csak egy példa: a korona vizsgálatával kapcsolatban szoros együttműkö
dés alakult ki a természettudósok, fizikusok, vegyészek és a történészek, régészek, 
művészettörténészek között, megismerve egymás kutatási módszereit, vizsgálati le
hetőségeit, ami visszahatott saját módszereikre is. A régészek, művészettörténé
szek, nyelvészek, zenészek pl. már előbb is mind több területen alkalmazták munká
juk során a számítógépet — leleteik rendszerezésére, raktáraik nyilvántartásához és 
más rendszerező munkákhoz. Még inkább áll ez a közgazdászok, szociológusok és a 
kutatási területükön a természet- és alkalmazott tudományok eredményeit felhasz
náló társadalomtudományok művelői esetében. Ők már nem állnak olyan idegenül a 
gépek előtt, sokkal fogékonyabbak a számítógéppel előállított információs termé
kek iránt is. Soraikban könnyebben terjedtek a természettudományok területén már 
hosszabb ideje alkalmazott modern számítógépes szakirodalmi információ-feldolgo
zó és visszakereső módszerek. Napjainkban a fiatalok képzésében — ha szerény 
mértékben is — helyet kap a számítógép és egyre kisebb az idegenkedés a számító- 
gépes produktumok felhasználását illetően. Úgy érzem e téren is áttörés tapasztal
ható, és a nyugathoz képest 15—20 éves késéssel nálunk is elfogadott lesz a társada
lomtudományok területén is e modern eszköze a tájékoztatásnak. Ez nem öncél, mo
dernkedés, hanem a megnövekedett igények jobb kielégítését és a legszélesebb fel
használói körök differenciált információ ellátását szolgálja. A társadalomtudósok ku
tatási módszereinek fentebb vázolt speciális igényeit is jobban lehet — és nem lehe
tetlen, ahogy ezt sokan állították és talán állítják ma is — számítógép segítségével ki
szolgálni. A számítógép eszköz, amelynek lehetőségeit az igényeknek megfelelően 
kell szolgálatba állítani, kiaknázni. De, hogy ezek a lehetőségek ne maradjanak ki
használatlanul, a felhasználóknak is meg kell ismerkedniük ezekkel a lehetőségek
kel, le kell győzniük a — főleg az idősebb korosztályokban — még mindig élő ösz
tönös ellenállást, megrögzöttséget a gépi termékekkel szemben. A tájékoztatási szak
embereknek pedig jobban figyelembe kell venni a speciális igényeket, munkamód
szereket és lelki tényezőket, és produktumaikat ehhez közelíteni. Ez pedig akkor le
hetséges, ha az adatgyűjtő, feldolgozó és közvetítő szakember azonos gondolatme
net szerint dolgozik, mint ahogy a felhasználó gondolkodik és keres. E követelmény
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nem új, a hagyományos szakozók örök dilemmája is. Mik azok a speciális igények, 
amelyeknek egy jól működő számítógépes tájékoztatási rendszer esetében az előál
lítónak és a felhasználónak meg kell felelniök?

■ Először is, amire már utaltam a hagyományos nagy tárgykörökben, és a ha
gyományos tudomány-rendszertan szisztémájában való gondolkodást ki kell 
bővíteni és rugalmasabbá kell tenni a számítógépes technika által lehetővé 
tett szűkebb terjedelmű, de bővebb tartalommal bíró fogalmakban és azok 
rendszerezett kapcsolataiban — deszkriptorokban —, tárgyszavakban, indexki
fejezésekben, egyszóval az új technológiai eljárásokban — való gondolkodás
sal. Tapasztalatom szerint ez a legnehezebben elfogadható, a beidegződései
ket nehezen fellazító társadalomtudósok körében. Pedig, ha sikerül ellenér
zésüket legyőzni, megszeretik ezt a gondolkodásmódot, mert tudományáguk 
új kapcsolatrendszerére találnak, a fogalmak, amelyekkel dolgoznak új vi
szonylataiknak megfelelő értékrendbe kerülnek.

■ Másodszor, igényli ez a módszer a keresett téma igen pontos körülhatárolását, 
pontos megfogalmazását és a témakört körülhatároló és meghatározó fogal
mak logikai kapcsolatainak, egymáshoz való viszonyuknak a precíz meghatá
rozását. Mindez pedig nagyban segíti magának a kutatás tárgyának a pontos 
körülhatárolását és fogalmi tisztázását is. E gondolatmenetet kell az adatbá
zis építőjének feltételezni, követni és a keresőnek rekonstruálni.

■ Harmadszor, a modern bibliográfusoknak, tájékoztatási szakembernek sokkal 
fegyelmezettebben kell meghatároznia, célzottabban indexelni, beszakozni a 
feldolgozandó dokumentumot, hogy az kielégítse a többszempontú visszake
reshetőség lehetőségeit, mint a széles terjedelmű, de kisebb információs 
tartalmú fogalmakkal operáló bibliográfusnak. Igaz, ha ez sikerül, a rend
szerben szereplő fogalmak igen sokrétűen variálhatók, ami lehetővé teszi 
egy bevitt dokumentum információs tartalmának teljes visszanyerését, jó ke
resőprofil megfogalmazásával. Rendkívüli előnye tehát ezeknek a rendsze
reknek — a hagyományos módon szervezettekhez képest —, hogy ugyanannyi 
munkabefektetés mellett egy jól felépített program használatával sokkal több 
fajtáját lehet előállítani a tájékoztatás eszközeinek a különböző felhasználói 
körök számára, különböző színvonalon és minőségben, különböző témakö
rök szerint csoportosítva és a benne feldolgozott fogalmakat a maguk és egy
máshoz viszonyított kapcsolatrendszerében, viszonylataiban ábrázolva. A szá
mítógépek nemcsak korszerű technológiák érvényesülését teszik lehetővé, 
hanem a bibliográfiai munka szervezettségére is jótékony hatást gyakorolnak. 
A szerkesztőségek között lehetséges a bibliográfiai tételek géppel olvasható 
cseréje vagy lekérdezése még nyersanyag állapotban is. A feldolgozandó iro
dalom számbavétele, gazdaságos feldolgozása és még számos régi probléma 
válhat megoldhatóvá.

Mindezeket illusztrálandó, néhány példát hozok a még gyér számú, de örven
detesen szaporodó társadalomtudományi számítógépes tájékoztató szolgáltatások
ból. Az alábbiakon kívül természetesen több kisebb-nagyobb vállalkozás működik, 
ill. hozott létre értékes vagy kevésbé sikerült produktumokat. A hazai viszonyokra 
jellemző, hogy több olyan bibliográfiát, ill. folyóiratrepertóriumot ismerek, amelyek
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a több szempontú visszakereshetőséget tűzve ki célul, számítógépes szellemi előké
szítő és gyűjtő módszereket alkalmaztak, pl. tárgyszó meghatározás, anyagelrende
zés, de számítógép hiányában, ill. annak magas költségei miatt a gép rendező mun
káját is manuálisan végezték el — az emberi szellem munkája olcsóbbnak bizonyult, 
talán még ma is az.

Igyekeztem olyan példákat keresni, amelyeket különböző nagyságú intézmé
nyek hoztak létre a lehetőseiktől, gépi ellátottságuktól függően, az illető szakterü
let egészét vagy egy szeletét dolgozzák fel, különböző típusai a számítógéppel előál
lított tájékoztató eszközöknek és más-más szakterületet reprezentálnak. Gondoltam 
arra, hogy a bemutatott rendszer lehetőleg új, vagy kevésbé ismert legyen.

Az Országgyűlési Könyvtár számítógépes kurrens tájékoztató rendszere

Már mintegy 15 éve működik az Országgyűlési Könyvtárban a Világpolitikai 
információk és a Jogi információk számítógépes témafigyelő szolgálata és adatbázisa. 
Az utóbbi évben indult a PRESSDOK nevű szolgáltatásuk. Több száz külföldi folyó
iratot figyelnek rendszeresen és azokról a megrendelőknek a megrendelt szűkebb 
témának megfelelő tájékoztatást adnak cédulaformában. A figyelőcédulák a doku
mentum (könyv, folyóiratcikk, stb.) azonosító adatain (jelzet, impresszum-adatok, 
lapszám) kívül tartalmazzák a szerző nevét, a mű címét — és annak magyar fordítá
sát, valamint a rövid, tartalomra utaló tájékoztatást. A tartalom szerinti visszakeres
hetőséget szabad deszkriptorlánc biztosítja, amelyhez félévenként egy permutált 
KWIC index készül. Ez évtől számítógéppel készülnek a Magyar állam- és jogtudo
mányi irodalom bibliográfiájának féléves kurrens füzetei is. Az IBM kisgépekre szer
vezett rendszer immár nagy adatbázisa miatt is alkalmi témabibliográfiák előállítá
sára is alkalmas. így készült pl. az utóbbi időben az MTA ÁJTI* megrendelésére a 
Polgári jogi bibliográfia az 1980—1988 közti időszak külföldi irodalmából válogat. A 
közel 3000 tételt a kiadvány 14 nagy témakörbe rendezi, ezen belül, ha szükséges, al
csoportokat alkalmaz, ezen belül szerzői betűrendet követ. A szakcsoportok elején 
„lásd még” utalás bővíti a keresés lehetőségeit. A kötetet földrajzi és tárgyszó mu
tató egészíti ki. Pozitívuma az Országgyűlési Könyvtár bibliográfiáinak, hogy a ben
nük feldolgozott anyag dokumentumbázisa maga a önyvtár így a kiválasztott doku
mentumok helyben hozzáférhetők. Ezek a bibliográfiák például szolgálhatnak arra, 
hogy a felhasználói kör konzervatívabb igényeihez igazodnak, nem használják ki egy 
számítógépes visszakereső rendszer minden lehetőségét — igaz a számítógépes hát
tér is erősen behatárolja ezeket a lehetőségeket, tekintve, hogy kis gépeken dolgoz
nak. A fenti két bibliográfiai adatbázis szolgáltatásait egészíti ki a külföldi jogszabály
mutató.

A PRESSDOK a hazai sajtó legjelentősebb kb. 130 lapját dolgozza fel, és egy 
magyar politikai, gazdasági, társadalmi és jogi cikkeket tartalmazó adatbázist épít,

* ÁJTI = MTA Állam és Jogtudományi Intézet
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havonta kb. 2500—3000 tétellel, melyet floppy újságként terjeszt. A visszakeresés sza
badszöveges, és tematikus kódokkal is könnyített.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának információs rendszerei

Az MTA Könyvtárának bibliográfiai tevékenysége elsősorban a nagy külföldi 
adatbázisok működtetésén alapszik. (Science Citation Index, CD-ROM-os szolgálta
tások). Társadalomtudományi területen a Social Science Citation Index hasznosítha
tó, ennek is csak a nyomtatott köteteiben megjelenő adattár. A CD-ROM lexikonja
iból legfeljebb a felkeresett címszavak magyarázatait kaphatjuk. Számítógépes szol
gáltatást csak a természettudományi területeken tudnak nyújtani, mivel csak ezek 
szalagjait tudják megvásárolni. Az SCI-nek is, mint más nagy nyugati információs 
rendszernek is, az a nagy hibája — a mi igényeinket szem előtt tartva —, hogy a ma
gyar vonatkozású — de ez elmondható egész Kelet- és Közép-Európára is — adatai 
nagyon hiányosak. (Ez tekinthető persze a mi hibánknak, a nem kielégítő magyar 
tájékoztatásnak is.) E nagyon drága rendszerek felhasználói elsősorban az angol
szász nyelvterület és Nyugat-Európa szakirodalma iránt érdeklődnek nyelvi és szak
mai szempontból nézve egyaránt. így ezek, az e területek szakirodaimában való el
igazodást segítik, vagy segítenék, ha meg tudnánk vásárolni a szolgáltatásukat. Ezek 
szerint a mi gondunk, hogy megszervezzük a Nyugat tájékoztatását a magyar szakiro
dalomról, és hogy a magunk számára is megteremtsük a magyar irodalmi termés át
tekinthetőségét. Ezek a szolgáltatások amennyire fontosak és jól hasznosíthatók a 
természettudományok kutatói számára, olyan kevéssé a társadalomtudományok te
rén. Az MTA Könyvtára és a könyvtári hálózat most építi ki számítógépes informáci
ós hálózatát, de ez a munka még elég kezdeti stádiumban van. A hálózati könyvtárak 
a Micro-ISIS programjai alapján építik rendszerüket — néhányan már „saját arcula
tukra” formált adatlapokkal meg is kezdték adatbázisuk építését, legtöbben azonban 
még csak most fognak munkához egy, a központi könyvtár, és a hálózati könyvtárak 
(pl. KFKI, MTA Földrajztudományi Int., SZTAKI) segítségével kidolgozott Micro- 
ISIS adatlappal. A központi könyvtár középgépe az OSZK azonos gépével egybekap
csolva DOBIS-LIBIS program segítségével fog működni. Ezt egy konvertáló prog
rammal lehet majd az ISIS programokkal kompatibilissé tenni. Ha ez a rendszer 
működni fog, az igen nagy eredmény lesz a számítógépes bibliográfiai adatbázisok 
országos rendszerének létrehozatalában, és igen hathatósan segítheti az Akadémián, 
vagy az ország más kutatóhelyein folyó munkát. Mégis egy kételyt hadd fogalmazzak 
meg itt. Igaz ugyan, hogy az akadémiai kutatóhelyek könnyen kommunikálhatnak 
majd egymással — hiszen remélhetőleg mindegyikük Micro-ISIS-ben dolgozik. Ez a 
hálózat azonban kutatási területükre nézve nagyon heterogén, hiszen az intézetek a 
tudomány minden területét behálózzák — egymástól tehát a szakirodalmi informáci
ók kisebb részét várhatják. Országosan a felhasznált számítógépes információkezelő 
programok képe viszont rendkívül sokszínű. Nemigen sikerült eddig az egységesítés, 
ezzel a feladattal senki sem tudott sikerrel megbirkózni. A könyvtárak többségében 
eljutottak arra a szintre, hogy számítógépet alkalmazzanak, saját programot készítse
nek, vagy vegyenek egyet az elég nagy választékból. Ez két szempontból is kifogásol
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ható. Egyrészt sok könyvtár tapasztalatok híján gyakran nem a neki legjobban meg
felelő programot veszi meg — tegyük hozzá: nagy pénzért —, másrészt az így kiépí
tett tájékoztató rendszerek egyre inkább elszigetelődnek egymástól, rendszereik 
nem átjárhatók egymás számára, így az a szép álom, hogy az ország könyvtárainak 
dokumentumbázisa és ezzel bibliográfiai adatbázisa egy nagy egységben összponto
sul, már azelőtt szétfoszlik, mielőtt még létrejött volna. Hiába, nagy ország vagyunk, 
úgy látszik, ez csak olyan kisebb országoknak sikerült, mint például az Egyesült Álla
mok, az NSZK vagy a skandináv államok szövetsége.

Az Országos Pedagógiai Információs Rendszerbe tartozó szolgáltatások

Az OPIR fejlesztésének keretében az első lényeges eredmény a szakirodalom 
automatizált feldolgozása és a szolgáltatások számítógépes támogatása. E feldolgo
zási folyamat egyik terméke a számítógéppel előállított bibliográfia, a Magyar Peda
gógiai Irodalom (MPI) és a referáló folyóirat a Külföldi Pedagógiai Információ. Az 
eddig hagyományos úton előállított MPI-hez képest a változás nemcsak abban áll, 
hogy a feldolgozás menete teljesen automatizált, hanem változtattak a bibliográfia 
szerkezetén is. A több szakcsoporthoz tartozó tételek teljes leírását a legjellemzőbb 
szakcsoportnál találjuk a többi szakcsoportnál utalnak erre a tételszámra. Teljesen 
megújult a tárgymutató. Minden tétel tartalmát a tárgyszavaknak egy sorozata írja le. 
Ez egy különleges indexelési eljárás eredménye, amelyet PRECIS-nek (Preserved 
Context Index System — a szövegösszefüggést megtartó indexelési rendszer) hívunk. 
Eredetijét a British Library-ban dolgozták ki. Az indexeléshez rendelkezésre áll egy 
struktúráit szótár, amelynek alapján lehetőleg egyénítve indexelnek, hiszen az általá
nos tartalmat a szakcsoportok kifejezik. A tételekhez rendelt tárgyszósorozat a sza
vak sorrendje, a beiktatott viszonyjelölők (pl. ragok) és az alkalmazott tipográfia se
gítségével az élő mondatokhoz hasonló. Ezzel biztosított lesz az indexelés egyértel
műsége. Az így kapott indextételben azonban valamennyi tárgyszó, kifejezés egye
nértékű lehet, ezért minden releváns tárgyszóhoz be kell sorolni. Ezt úgy érik el, 
hogy a tárgyszavakat meghatározott szabályok szerint rotálják, aminek következté
ben minden releváns tárgyszó besorolási pozícióba kerül, a rotált szóláncok mind
egyike egyértelmű és mondatszerű. Ez a tárgymutató az első ilyen rendszerű bibli
ográfiai index Magyarországon. Némiképpen hasonló az Országgyűlési Könyvtár is
mertetett bibliográfiai szolgáltatásában alkalmazott deszkriptorláncokhoz, de míg ott 
a cédula formátumú ismertetések alján lévő deszkriptorláncok tartalmi visszakeresé
sét KWIC index biztosítja, addig itt a visszakeresés a PRECIS index segítségével le
hetséges. Ebben a tárgyszavak egymás alatt betűrendben helyezkednek el, a tágysza- 
vak mellett a tárgyszónak az abban a cikkben egyénített értelmezésével, és alatta az 
arra a cikkre jellemző, a szóban forgó cikket leíró többi tárgyszóval mintegy mon
datbéli bővítménnyel. E „bővítmények” a továbbiakban a betűrend megfelelő ré
szén újra megjelennek, mint „fő” tárgyszavak. A külön kötetben kiadott tárgyszó- 
jegyzék betűrendes részében a tárgyszavak szinonimái és különböző kapcsolatainak 
jelölésén kívül a tárgyszavak alatt közli az illető tárgyszó idegen nyelvű megfelelőit 

számát ís. valamint a szakcsoportra utaló kódot. Ez a konkordancia jegyzék
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nagyban elősegíti a szakozást és visszakeresést az idegen nyelvű anyagból. A muta
tókat évenként, majd nagyobb időközökben is kumulálják. Hasonlóképpen készül a 
másik referáló lap a Külföldi Pedagógiai Irodalom is.

Az MPI gyűjtőkörébe tartoznak a Magyarországon megjelenő pedagógiai 
dokumentumok: önálló művek, időszaki közlemények, évkönyvek, valamint a szak- 
tudományi intézmények kutatóintézetek, pedagógus továbbképző intézetek és felső - 
fokú tanintézetek kiadványai. Tartalmazza továbbá a címjegyzékben felsorolt peda
gógiai és határterületi folyóiratok és hetilapok, valamint az országos napilapok peda
gógiai cikkeit, és az idevonatkozó hivatalos kiadványokat is. A bibliográfiai leírások a 
könyvek esetében a MSZ 3424/1-78 szabvány alapján, a folyóiratcikkek egyszerűsí
tett címleírással készülnek. Az MPI floppyn is megkapható.

Az automatizált feldolgozási folyamatot több — részben saját fejlesztésű — 
szoftver támogatja. Ezek a következők: CHAIN adatfelviteli szoftver (C64-re), 
PRECIS indexelést támogató szoftver (C64-re), KC cédula-előállító programcso
mag, ill. technológia, GABO bibliográfia-szerkesztő program, VBASE reláció-keze
lő, tezauruszokat (szótárakat) kezelő szoftver (pl. az OPIR-tárgyszójegyzék elemei
nek és összefüggéseinek tárolására). A CHAIN és a PRECIS kivételével valamennyi 
szoftver XT/AT méretű gépeken fut.

Ezt a rendszert azért ismertettem viszonylag részletesen, mert ismereteim 
szerint ez az egyetlen olyan működő rendszer, amely egy szakterület teljes anyagát 
(magyart és a hazánkban fellelhető idegen nyelvűt) feldolgozza és mindenki számá
ra hozzáférhetővé teszi. Azért is példaértékű ez a kezdeményezés, mert a könyvtár
ba beérkező dokumentumok feldolgozása már a megrendeléstől kezdve be van kap
csolva a rendszerbe, így a készülő bibliográfia anyagának egy része már eleve adott 
és nem kell több időt és fáradságot ráfordítani, jó szervezéssel egy rekordba kerül
het mindaz, ami a bibliográfia elkészítéséhez is szükséges. A bibliográfiai szolgálta
tást jól felszerelt másolóműhely segíti.

Számítógépes szakirodalmi tájékoztatás az MTA Földnyztudományi Intézetének 
Könyvtárában

Jó példa arra, hogy az egy-két személyi számítógéppel rendelkező kis könyv
tárak a Micro-ISIS 2.3. adta lehetőségeket felhasználva saját kezdeményezésre, ho
gyan szervezhetik meg számítógépes tájékoztató szoltálatukat. Először a két alap
szaklap a Földrajzi Értesítő 1976—1989 és a Földrajzi Közlemények 1983—1989 re
pertóriumai készültek el. Az itt kidolgozott adatlapot és az itt megszerzett tapaszta
latokat hasznosították A  földrajztudomány kandidátusi és doktori disszertációi 1953— 
1989 és az Intézeti munkatársak publikációi 1989 elkészítésénél, valamint az eddig 
534 rekordot tartalmazó lösz-bibliográfia kiépítésénél. A tematikus bibliográfia a leg
jelentősebb magyar és idegen nyelvű publikációkat regisztrálja folyamatosan. 1989- 
től már gépi feldolgozással készül a Magyarföldrajzi repertórium, amely a földrajz és 
a társtudományok folyóiratcikkeiből válogat és nyomtatott formában is napvilágot 
látott. 1990-től a külföldi szakirodalom feldolgozását is ezzel a módszerrel készítik. 
E rendszerekben jelenleg a keresés a keresőelemek listája alapján történhet a szer
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zőre, a cím releváns szavaira, valamint a tárgyszavakra. Most dolgoznak egy tezau
rusz kifejlesztésén, amely több szempontú keresést tenne lehetővé, egységes foga
lomkörbe rendezve a földrajztudomány egészét és alapjául szolgálna egy később lét
rehozandó országos földrajzi szakirodalmi adatbázisnak. Tervezik a fenti adatbázi
sok folyamatos retrospektív kiegészítését is.

A Magyarságkutató Intézet A szomszédos országokban élő magyarság válogatott 
bibliográfiája 1918—1945 c. retrospektív bibliográfiája a HÍR (Hungarika Infor
mációs Rendszer) és a MIR (Magyarságkutató Nemzetiségi Információs Rend
szer) kapcsolata

Ezt a példát azért tartom érdekesnek, mert jól nyomonkövethető egy speciá
lis témakört felölelő információs rendszer kifejlesztése következetes bővítéssel, 
újabb témakörök bevonásával, és az ezen alapuló szolgáltatások kiterjesztésével. Ar
ra is jó példa, hogy hogyan lehet a nemzeti bibliográfiát és más információs rendsze
rek szolgáltatásait beépíteni, ill. felhasználni egy speciális terület adatbázisának bő
vítésére.

A bibliográfia tartalma a Trianon után kisebbségi helyzetbe került, szomszé
dos országbeli magyarságra vonatkozó szakirodalom bibliográfiája. Ezt a gyűjtést 
szeretnék kiterjeszteni a közeljövőben az 1945 utáni irodalomra is. A bibliográfia 
forrásai a könyvek, folyóiratok, hivatalos kiadványok, statisztikák elsődleges felkuta
tásán kívül, a kijelölt témához hasonló, egyes részterületeket felölelő bibliográfiai 
gyűjtések is; a meghatározott periódusra vonatkozó könyvészeti összefoglalók, fo
lyóiratrepertóriumok. A különös ebben a bibliográfiai gyűjtésben, hogy nagy hang
súlyt kapnak a külföldön megjelent közlemények. Ezek felleléséhez segítenek a rej
tett bibliográfiák és könyvtári katalógusok. A  közlemények tartalmilag a magyarság 
politikai, jogi, társadalmi, gazdasági és kulturális életének eseményeit ölelik fel. A 
bibliográfia szerkezetét tekintve országok szerint tagolódik, majd azon belül temati
kus rendszert, ezen belül pedig tárgyszavakat alkalmaz. A  visszakeresést a tárgymu
tató segíti. A  tárgyszavak, ill. ezek kombinációi tartalmi és földrajzi hozzáférést biz
tosítanak. A  bibliográfiai gyűjtést már eleve számítógépre szervezték saját Micro- 
ISIS adaptációval. Ennek a rendszernek a kidolgozásakor már számoltak a bibliog
ráfiai tevékenység bővítésének lehetőségével is, és azzal, hogy lehetőleg más, már 
működő, számukra felhasználható számítógépes szolgáltatások is beépíthetőek le
gyenek a rendszerbe; valamint, hogy egy beinduló kurrens információs rendszer is 
ráépíthető legyen.

A bibliográfiát könyv formában is megjelentetik. Ez a törekvés részben siker
rel is járt. 1990-ben indult be a kurrens hungarológiai bibliográfia anyagának gyűjté
se, amely a retrospektív bibliográfia gyűjtési körét már kibővíti a szomszédos orszá
gokon kívül élő magyar diaszpóra Magyarországon megjelenő irodalmával is. Itt 
megvalósult a hazai tájékoztatásban oly ritka együttműködés — jelen esetben az 
MNB Hungarika Információs Rendszerével. Mivel a két rendszer egymással kompati
bilis, alkalmanként egymás adatbázisát lekérdezhetik, a jelenlegi gyűjtőkörük vi
szont maximálisan kiegészíti egymást, átfedések nélkül. A Magyarságkutató a Ma
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gyarországon megjelent legfrissebb hungarológiai irodalmat gyűjti — felhasználva az 
MNB Időszaki Kiadványok Repertóriumának gyűjtését — a Hungarika Információ vi
szont ugyanezt a külföldön megjelenő irodalommal teszi. Szép lenne, ha sikerülne a 
kört bezárni úgy, hogy a magyarországi nemzetiségekkel foglalkozó Gorkij Könyv
tárral* is megegyezés születne.

A rendszer — amely csak folyóiratcikk mélységig gyűjt — szolgáltatását ki
egészíti az Országgyűlési Könyvtár PRESSDOK szolgáltatásával, amely a napilapok 
cikkeit is regisztrálja, és a Világpolitikai Információk anyagával. Mindkettőt azonban 
csak külön blokként tudják egyelőre kezelni. A MIR rendszerébe való beolvasás a 
címleírás és tárgyszavazás különbözősége miatt jelenleg nem megoldható.

Egyebek közt említésre méltó még, hogy a Közgazdaságtudományi Egyetem 
Könyvtára az elmúlt évben egy megamini számítógépet installálhatott, így jelenleg a 
legkedvezőbb technikai feltételekkel rendelkezik. Tudomásom szerint a SZTAKI se
gítségével adatbázis építését kezdték meg, távlatilag online elérés biztosításával.

Érdekes még a FSZEK szociológiai adatbázis fejlesztésének terve.

*  *  *

Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a fenti tanulmányban említett információs rendsze
rekről lapunk korábban már beszámolt:

■ RÓNAI Iván: Számítógépesítés az Országgyűlési Könyvtárban. = Könyvtári 
Figyelő. 35. évf. 1989. 5-6.sz. 483-490.p.

■ HORVÁTH Tibor - NEMESI Lászlóné: Az OPIR első eredményei. = 
Könyvtári Figyelő. 35. évf. 1989. 5-6.sz. 471-482.p.

■ A Budapest Közgazdaságtudományi Egyetem információs rendszeréről la
punk következő számában olvashatnak. (A szerk.)

*  *  *

b ■ ■ Megalakult az ASLIB Nemzeti Tézaurusz Központja. A gyűjtemény teljes
sé tétele érdekében felkérik a tézaurusz szerkesztőket, küldjenek egy tiszteletpél
dányt az általuk összeállított kiadványból. A gyűjteményhez ingyenes a hozzáférés 
az alábbi címen: Information Resources Centre. Information House.

20-24. Old Street, London EC1V 9AP, UK. (Focus, 1990. 3.sz.) ■ ■ ■

* Azóta: Országos Idegen nyelvű Könyvtár
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Az irodalom tudom ányi bibliográfiai kutatások eredményei 
s e kutatások néhány problémája

Láng József

A hazai irodalomtudomány eredményeinek regisztrálását célzó, modern érte
lemben vett bibliográfiai tevékenység csaknem 125 éves múltra tekint vissza. E tevé
kenység azóta, hogy idősebb Szinnyei József 1876-ban a Figyelő hasábjain közzétette 
az említett év irodalomtörténeti tárgyú publikációinak jegyzékét, egy rövid idősza
kot, az 1890—1892-es éveket leszámítva napjainkig töretlennek mondható. Ha végig
tekintünk eme örvendetesen hosszú bibliográfiai munkálkodás történetén, láthatjuk, 
hogy az irodalomtudományi bibliográfiai adatfeltárás és adatközlés csaknem száza
dunk közepéig beérte az irodalomtörténeti írások adatainak évenkénti közzétételé
vel, azaz a kurrens jellegű bibliográfiai adatszolgáltatással. Ezt tette 1876-tól 1889-ig 
a Figyelőben Szinnyei József, majd az ő nyomdokaiba lépve, de már az Irodalomtör
téneti Közlemények köteteiben 1893-tól 1924-ig Hellebrant Árpád, 1925-től 1927 kö
zepéig Goriupp Alisz, 1927 második felétől pedig Kozocsa Sándor. Az első jelentő
sebb retrospektív bibliográfiai vállalkozás eredménye ún. rejtett bibliográfiaként Pin
tér Jenő 1930 és 1941 között nyolc kötetben napvilágot látott magyar irodalomtörté
netében jelent meg. Ezt követően jó másfél évtizeden át ismét csak nem történt ér
demleges kísérlet az irodalomtörténeti írások könyvészeti adatainak visszamenőle
ges, összegző igényű publikálására. A kutatás csupán Kozocsa Sándor évenkénti 
bibliográfiai összeállításaira támaszkodhatott, melyek 1944-ig változatlanul az Iroda
lomtörténeti Közleményekben kaptak teret, de 1935-től a folyóiratból készült külön- 
lenyomatként viszonylag igényes borítóval az Irodalomtörténeti füzetek sorozatban 
önálló kiadványokként is forgalomba kerültek. Miközben Kozocsa Sándor töretlen 
odaadással, valóban nem lankadó lelkesedéssel még hosszú éveken keresztül állította 
össze éves irodalomtörténeti repertóriumait (ezek az 1944. évi anyagtól az 1965. évi
vel bezárólag már végleg csak önállóan, előzetes folyóiratközlés nélkül jelentek 
meg), kezdetét vette a magyar irodalomtudományi bibliográfia történetének eddigi 
legnagyszabásúbb vállalkozása. Az Akadémia akkor mindössze egyéves múltra visz- 
szatekintő Irodalomtörténeti (ma Irodalomtudományi) Intézett 1957-ben tervbe vet
te, hogy összeállítja s a magyar irodalomtörténet általánosan elfogadott korszakhatá
raihoz igazodva több kötetben közreadja a magyar irodalomtörténet retrospektív 
bibliográfiáját. A bibliográfia létrehozását célzó munkálatok hamarosan be is indul
tak, s bár a kezdeményezők eredeti elképzeléséhez képest később, eredményesnek 
bizonyultak. Stoll Béla, Varga Imre és V  Kovács Sándor szerkesztésében 1972-ben 
megjelent a tervezett sorozat első, a magyar irodalom történetét a kezdetektől 
1772-ig átfogó kötete, majd három évvel később, 1975-ben Kókay György összeállítá
sában a második, az 1972 és az 1849 közti időszak irodalomtörténetére vonatkozó
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kötet. E kötetek súlyát, jelentőségét már pusztán az a külsődleges adat is sejteti, 
hogy az első kötet 638, a második 925 oldalra terjed. A szóban forgó köteteket 1982- 
ben és 1989-ben 959, illetve 789 oldal terjedelemben, Botka Ferenc és Vargha Kál
mán szerkesztésében további kettő követte az 1905 és 1945 közti időszak íróinak 
munkásságára vonatkozó bibliográfiai adatokat téve közzé. A sorozat a jelenlegi 
négy kötetével pillanatnyilag ugyan meglehetősen hézagosnak mondható, a tényle
ges helyzet azonban jobb a látszatnál: ugyanis az 1849 és 1905 közötti irodalomtörté
neti periódust átfogó rész két kötete közül az első (a sorozat 3. kötete) még ez év 
során a kutatók s más felhasználók kezébe kerül, miként a sorozatot záró 8. kötet is, 
mely az 1945 és 1970 közt tevékenykedett írókat illető adatanyagot teszi közzé. Né
mi gondot a szerkesztők számára csupán az 5., az 1905 és 1970 közti időszak irodal
mi folyamatait, irodalmi jelenségeit, az irodalmi élet különböző eseményeit általá
nosságban tárgyaló írások adatait közzétenni hivatott kötet jelent. E gondok azonban 
már rég nem az anyag felgyűjtésével kapcsolatosak, hanem az elrendezés bizonyos 
elvi kérdéseivel függenek össze. Mindennek ellenére jó esély van arra, hogy a kötet 
— hasonlóan a sorozatból még ugyancsak hiányzó negyedikkel együtt — az elkövet
kező három éven belül napvilágot lásson, s ezzel lezáruljon egy olyan vállalkozás, 
amely nemcsak hazai, de nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő jelentőségű
nek tekinthető.

Számbavéve a magyar irodalomtudományi bibliográfiai tevékenység eredmé
nyeit, megnyugvással állapíthatjuk meg, hogy míg az Irodalomtörténeti, illetve Iroda
lomtudományi Intézet falain belül, ha nem is mindig a kellő ütemben, de folyamato
san készült a nagy irodalomtörténeti bibliográfiai szintézis, ezzel párhuzamosan szá
mos más bibliográfiai kezdeményezésre s azok megvalósítására is sor került. Rész
ben ugyancsak az Intézet keretében, de nem utolsósorban más műhelyekben. Meg
elégedéssel nyugtázható mindenekelőtt, hogy az éves irodalomtörténeti repertóriu
mok megjelentetésére sor került akkor is, bár olykor akadozva, amikor erre Kozocsa 
Sándor koránál vagy épp a maga által felgyújtott adatanyag sajtó alá rendezésétől 
hátráltatva nem vállalkozhatott. E repertóriumoknak 1962 és 1976 között ismét az 
Irodalomtörténeti Közlemények adott teret (összeállítójuk 1971-ig V  Kovács Sándor; 
1972—1974 között Bor Kálmán, 1975-ben és 1976-ban Stander Mária volt), majd egy 
új és ugyancsak nagyszabású sorozatot indítva az Országos Széchényi Könyvtár vál
lalkozott a közreadásukra. Az utóbbi vállalkozásnak eddig nyolc vaskos kötet az 
eredménye, melyekben az 1976 és 1983 közti évek irodalomtudományi érdekű kiad
ványainak s egyéb publikációinak adatai találhatók meg. A sorozat szerkesztői és 
munkatársai ismereteim szerint intenzíven dolgoznak az 1983 utáni évek bibliográfiai 
adatainak sajtó alá rendezésén, illetve a legfrissebb adatok felgyűjtésén, terveik kö
zött szerepel ugyanakkor az 1971 és 1975 közti évek bibliográfiai anyagának együttes 
megjelentetése is, hogy ezáltal a sorozat szervesen kapcsolódjon az Irodalomtudo
mányi Intézet bibliográfiai kézikönyvsorozatához, mely a bibliográfiai adatok publi
kálását ismeretes módon 1970-nel zárja. Az éves irodalomtudományi repertóriumo
kat illetően említést érdemel, hogy azok szűkített változata 1979 óta megjelenik a 
Hungarológiai Értesítőben, ami mindenekelőtt azért figyelemreméltó, mert ezáltal a 
világ legkülönbözőbb s tőlünk legtávolabb levő pontjain tevékenykedő hungaroló
giai műhelyek viszonylag könnyen értesülhetnek a hazai irodalomtudomány ered
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ményeiről, hiszen a Hungarológiai Értesítő úgyszólván minden ilyen műhelybe el
jut.

Az irodalomtudományi bibliográfiai munka eddigi eredményeit tovább lajts- 
romozva meg kell említeni az Irodalomtudományi Intézet egy másik jelentős bib
liográfiai teljesítményét, a Varga Rózsa és Patyi Sándor szerkesztésében 1972-ben 
megjelent, 940 oldalas népi írók bibliográfiáját, amely a mozgalom jegyében s a moz
galomról 1920 és 1960 között napvilágot látott írásokat regisztrálja, szólni kell, lega
lább utalásszerűén, azokról a bibliográfiákról, amelyek itthon vagy külföldön készül
tek, s a magyar irodalomról a környező országokban megjelent írások vagy irodal
munk külföldi recepciójának adatait gyűjtik egybe (gondolok itt Pastyik László Újvi
déken kiadott éves összaállításaira, Réthy Andornak és Váczi Leonénak a romániai 
recepciót igen nagy alapossággal feltáró vaskos bibliográfiájára, Käfer Istvánnak 
1985-ben A  szlovák és a cseh irodalom magyar bibliográfiája a kezdetektől 1970-ig 
címmel az Akadémiai Kiadónál megjelent terjedelmes munkájára, Demeter Tibor A  
magyar irodalom idegen nyelven című, sok kötetes, kéziratban maradt, de azért is
mert művére stb.), szólni kell továbbá néhány jelentős személyi vagy írói bibliog
ráfiai teljesítményről (Vitályos László és Orosz László 1972-ben, majd jelentősen 
bővített formában 1980-ban napvilágot látott Ady-bibliográfiájáról, Dér Zoltán Újvi
déken 1977-ben megjelent Csáth Géza-bibliográfiájáról, Gedényi Mihály 1978-ban ki
adott Krúdy Gyula-bibliográfiájáról, Pesti Ernő 1979-es Móricz-bibliográfiájáról, Busa 
Margit Kazinczy-bibliográfiájáról stb.) és végül, de talán nem utolsósorban említést 
kell tenni a Petőfi Irodalmi Múzeum 1972 óta folyó, eddig kereken 50 kötetet ered
ményező bibliográfiai vállalkozásáról. A felsorolás, a számbavétel természetesen 
nem teljes, s ez itt és most nem is lehet cél, az áttekintésnek inkább a vázlatos, a leg
fontosabb mozzanatokra utaló mérlegkészítés volt az indítéka. Ha ezek után meg
vizsgáljuk a mérleg serpenyőit, akár elégedettek is lehetnénk, megállapítva, hogy a 
magyar irodalomtudomány művelőjét gazdagon szolgálja ki a bibliográfiai kutatás. 
De valóban így van-e, valóban okunk van-e azt hinni, hogy a kép már-már rózsás?

Úgy vélem, az összkép túlzottan kedvező értékelése már csak azért is helyte
len lenne, mert túl azon, hogy könnyen lehetne vitatni, inkább visszafogna a további 
erőfeszítésektől, mintsem ösztönözne arra. Hogy feltétlenül becsülendő s a fentiek
ben vázolt teljesítményei ellenére kielégítő-e az irodalomtudományi bibliográfiai 
munkálatok eddigi eredménye, az alapvetően a kutatás igényei felől ítélhető meg. S 
ha e felől közelítünk, hamar előtűnnek a munkálatok gyengéi vagy éppen nyilvánva
ló hiányosságai.

A gyengeségek, hiányosságok legszembetűnőbb vonása, hogy a bibliográfiai 
kutatás túlzottan is csak a szakirodalomra koncentrált, s egészen a legutóbbi időkig 
kevés figyelmet fordított az irodalomtudományi kutatás tulajdonképpeni tárgyának, 
az irodalmi szövegeknek a feltárására. Jellemző erre, hogy a kurrens bibliográfiák 
csak 1945 óta regisztrálják az irodalmi műveket s ezek közül is csak azokat, amelyek 
önállóan, kötet formájában jelentek meg. Az akadémiai bibliográfiai szintézis is csu
pán a legfontosabb kiadásokra szorítkozik. Holott, mint közismert, az 1950-es évek 
eleje óta igen kiterjedt textológiai munkálatok folynak Magyarországon, nagy szám
ban jelennek meg kritikai kiadások, s ezek sajtó alá rendezőit minden szakirodalom
nál jobban érdeklik a szövegek, azoknak első s a szerző haláláig megjelent további
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kiadásai. E széles körű kutatási területet a bibliográfiai feltáró munka úgyszólván 
napjainkig csak igen kevéssé segítette. Talán elsősorban e vonatkozásban értékelen
dő a Petőfi Irodalmi Múzeumban folyó vagy a múzeum által irányított bibliográfiai 
adatgyűjtés, mely kezdettől fogva tudatosan az írói szövegek feltárására koncentrált 
és koncentrál jelenleg is. Botka Ferenc kezdeményezése nyomán mindenekelőtt e cél 
érdekében indult meg azoknak a magyar folyóiratoknak a feltérképezése, precíz bib
liográfiai leírása, munkatársaik nevének lajstromba foglalása, melyek irodalmi szöve
geket tettek közzé, vagy ilyenek publikálására is vállalkoztak. Lakatos Éva kitartó, fá
radságot nem ismerő munkájának köszönhetően a szóban forgó vállalkozás 12 fü
zet, illetve kötet megjelentetése után már a befejezése felé közeleg. Azonos céllal s 
lényegében azonos módszerrel kezdődött meg az 1970-es évek vége felé a magyar 
irodalmi antológiák és gyűjtemények felkutatása és számbavétele. Hogy ennek ered
ményeként immár tíz kötetből tájékozódhatunk a magyar antológiákban, gyűjtemé
nyekben rejtőzködő szövegek felől, elsősorban Madár Lajosnak köszönhető, aki 
sorozatát, a sajtó alatt levő kötetet is figyelembe véve, a Petőfi címszóig vitte eddig 
el. Az irodalmi szövegek feltárásának szándéka munkált a múzeum különböző sajtó- 
repertóriumainak (Magyar Nemzet, Világ5 Est-lapok), illetve több korábbi sorozatá
nak (A magyar irodalom első kiadásai, folyóiratrepertóriumok) megindításakor is, és 
nagyobbrészt ugyanez vezérelte a múzeumvezetést, amikor OTKA-támogatással 
1987 őszén XX. századi magyar írók személyi bibliográfiái címmel megindította az in
tézmény legfrissebb, jelentőségét, súlyát tekintve talán minden eddigi kezdeménye
zését felülmúló vállalkozását. A cél nem kevesebb, mint a 20. századi sajtó és más 
irodalmi szövegforrások egészének bibliográfiai feltárása. E munka sajnos nem je
lenthet maradéktalan feltárást. Jóllehet minden érv azt diktálná, hogy a bibliográfiai 
gyűjtés a lehető legtágabb értelemben vegye figyelembe a kutatási és más felhasz
nálói igényeket, az anyagi lehetőségek erőteljes korlátot szabnak ennek. Éppen 
ezért a szóban forgó és három éve lendületesen folyó munkálatok csupán 239 szerző 
munkásságára s az ezzel kapcsolatos kritikai, publicisztikai, irodalomtörténeti írások
ra terjeszkednek ki. Az adatok módszeres feltárása azonban a vállalkozásnak csupán 
az egyik célja, a vállalkozás munkatársai emellett nem kevesebb figyelmet kívánnak 
fordítani arra, hogy a feltárt adatok lehetőleg gyorsan jussanak el azokhoz, akik 
hasznosítani tudják őket.

Az adatoknak a kutatásba való beáramoltatását a múzeum kétféleképp képze
li el. Egyrészt: a legfontosabb, klasszikusnak mondható szerzőink tekintetében a be
gyűjtött adatokat egy bibliográfiai sorozat keretében önálló kötetekben kívánja pub
likálni, az egyéb szerzőkkel kapcsolatos adatokat illetően pedig szeretné elérni, 
hogy azok számítógépes adathordozókon megrendelésük révén bárhol elérhetők le
gyenek. A kilátások mindkét vonatkozásban biztatóak: néhány hónappal ezelőtt 480 
oldalon megjelent a tervbe vett sorozat első kötete, a Radnóti-bibliográfia (összeállí
tója Nagy Mariann), a nyomdai szedés stádiumában van a Babits- és a Németh Lász- 
ló-bibliográfia, az elkövetkező 2—3 év kiadási tervei között szerepel a Szabó Dezső
ié i szerkesztésre vár), a Móricz-, diMárai- és az Illyés-bibliográfia, a jövő évtől pedig 
reális esélye van annak, hogy megkezdődhet az eddig feltárt mintegy 100 ezer bib
liográfiai adat számítógépes adatbázisban való rögzítése. Noha a szóban forgó bib
liográfiai munkálatok elsődlegesen a textológiai kutatások szempontjaira vannak te
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kintettel, ez semmiképp sem jelenti azt, hogy a szekundér irodalom felkutatása ke
vésbé kapna hangsúlyt. A textológiai kutatásokat a múzeumi vállalkozás megkülön
böztetetten azzal kívánja elősegíteni, hogy az adott időben folyó vagy a közeljövő 
terveiben szereplő textológiai munkálatok tárgya szerint koncentrál egyik vagy má
sik szerző műveinek, azok valamennyi publikációjának, a vonatkozó kritikai és szak- 
irodalomnak s más információknak (a hírcikkekig lemenő) a maradéktalan feltárá
sára. Ennek jegyében készült el pl. a Babits-bibliográfiai, melynek létrehozása nélkül 
a kritikai kiadás megindítására gondolni sem lehetett volna, a kritikai kiadás várható 
beindításától ösztönöztetve kezdődnek el a jövő év elején egy új, a Pesti Ernő-félé- 
nél jóval teljesebb, a teljesség igényét egyértelműen felvállaló Móricz-bibliográfia 
összeállításának munkálatai stb.

A fentiekben irodalomtudományi bibliográfiai adatszolgáltatásunk legfőbb 
gyengeségeként az irodalmi szövegek módszeres feltárásának elhanyagolását jelöl
tem meg. Mindaz, amit a Petőfi Irodalmi Múzeum ez irányú törekvéseiről elmond
tam, látszólag ellentmond ennek. Az ellentmondást azonban feloldja az a tény, hogy 
a múzeumi munkálatok egyelőre inkább csak ígéretet, bíztatást jelentenek a problé
ma megoldására, a problémával magával még jó ideig szembe kell néznünk, megol
dását pedig aligha várhatjuk egyetlen intézmény még oly intenzív erőfeszítéseitől. 
Ha elismerjük az irodalmi szövegek feltárásának szükségét, ha mentesíteni akarjuk a 
textológiai kutatást az igen jelentős időt felemésztő s kiemelkedőbb 20. századi 
íróink, költőink esetében egyénileg úgyszólván megoldhatatlan szövegnyomozó tevé
kenységtől, feltétlenül több intézmény szerepvállalásával, mégpedig összehangolt 
szerepvállalásával kell számolnunk.

Az irodalomtudományi szakbibliográfiai tevékenység hiányosságairól szólva 
meg kell említeni azt is, hogy az eddigi feltárások a forrásoknak viszonylag csak 
szűk körére terjedtek ki. Áll ez az Irodalomtudományi Intézet említett kézikönyv
sorozatára is, melynek anyaggyűjtése során figyelmen kívül maradt a napi- és hetila
pok nagy része. Bizonyossággal mondható, hogy ennek következtében nem csekély 
számú s főleg nem elhanyagolható fontosságú információ maradt rejtve a kutatás 
számára (kritikák, híranyagok, polémiák s más írások adatai). Vajon tudomásul ve
hető-e, hogy ezek továbbra is rejtve maradjanak a lapok tengerében? Aligha. Egy, s 
bizonyára nem is kis részüket felszínre hozhatja a Petőfi Irodalmi Múzeum ismerte
tett személyi bibliográfiai vállalkozása, de mi lesz a 19. századi periodikumokban 
publikált írásokkal? Nyilvánvalóan szükség lenne arra, hogy a múzeumi 20. századi 
gyűjtés mintájára akadjon vállalkozó a 19. századi lapok bibliográfiai feltárására, 
mégpedig kevesebb korlátozó szempont érvényesítésével, mint amennyi a múzeumi 
gyűjtésben tapasztalható, azaz a vállalkozás keretében fel kellene gyűjteni azoknak 
az írásoknak az adatait is, melyek tartalmilag nem köthetők egy-egy író vagy költő 
munkásságához, hanem általánosabban érintik az irodalom különböző kérdéseit. Az 
eddiginél szélesebb s egyben mélyebb forrásfeltárást jelentős mértékben segíthetik 
elő a sajtó- és folyóiratrepertóriumok, melyeknek minél nagyobb számban történő 
elkészítése és közzététele az irodalomtudományi bibliográfiai kutatásnak épp úgy ér
deke, mint más szakbibliográfiai munkálatoknak. Jó lenne persze, ha a repertóriu
mok készítését a jelenleginél több szakmai átgondoltság s kevesebb esetlegesség kí
sérné. A forrásfeltárás szélesítésének érdeke teszi kívánatossá, hogy a bibliográfiai
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gyűjtés kiterjessze figyelmét egy-két olyan területre is, amely eddig jórészt kiesett a 
látóköréből. Gondolok itt elsősorban az évkönyvek, az emlékkönyvek s főleg a nap
tárak anyagának feltárására. Az utóbbiak módszeres számbavétele, anyaguk felszínre 
hozása a kutatás szempontjából szinte halaszthatatlannak mondható. Hiszen csak 
sejtelmeink vannak arról, hogy ezekben mi minden lappang. Mindenekelőtt számba 
nem vett, a kutatások körén végzetesen kívülrekedt, számottevő mennyiségű irodal
mi szöveg. Ahhoz, hogy az irodalmi kutatás szembesülhessen ezekkel, elengedhetet
lennek látszik egy olyan típusú kiadványsorozat összeállítása, mint amilyennel az iro
dalmi antológiák és gyűjtemények vonatkozásában Madár Lajos jóvoltából rendel
kezünk.

Az irodalomtudományi bibliográfiai kutatások egy további gondja a kutatások 
megfelelő összehangoltságának, a koordinációnak a hiánya. Ha a különböző egyéni 
bibliográfiai kezdeményezések nehezen foghatók is össze, az mindenképpen kívána
tos lenne, hogy a legfontosabb bibliográfiai műhelyek között létrejöjjön valamiféle 
együttműködés, mely éppúgy irányulhatna a kutatási területek ésszerű megosztásá
ra, mint a legfontosabb feladatok időről időre való meghatározására.

Folytatva a problémák számbavételét az irodalomtudományi bibliográfiák 
kapcsán is szólni kell arról, hogy ezek kötetei néhány jó példától eltekintve meglehe
tős lassúsággal készülnek el és látnak napvilágot. Van olyan nézet, mely szerint a 
társadalomtudományok (tehát az irodalomtudomány is) kevésbé érzékenyek az in
formációk késedelmes feltárására és közvetítésére, mint más tudományágak. A ma
gam részéről ezt legfeljebb rossz féligazságként ismerem el. A korszerű, naprakész 
tudományosság igénye az irodalomtudomány területén sem teszi nélkülözhetővé a 
friss információkat, ezek hiánya legalábbis erőteljesen fékezi a tudományág fejlődé
sét. A késedelmességet, a vontatott megjelenést jelenleg mindenekelőtt az Országos 
Széchényi Könyvtár éves irodalomtörténeti bibliográfiái tekintetében kellene felszá
molni, hisz e kurrensnek szánt sorozat jelenleg éppen hét éves késésben van, ami 
erősen megkérdőjelezi annak kurrens jellegét. Egyebek mellett talán a számítógép 
alkalmazása a munkálatokban lehetne az, amely meggyorsíthatná a sorozat kötetei
nek megjelenését, miként ez az Irodalomtudományi Intézet bibliográfiai szintézise 
még kiadásra váró része kapcsán is remélhető, melynek szerkesztésében épp ez év
től kap szerepet a számítógép. Az Országos Széchényi Könyvtár kurrens sorozatá
nak gyorsabb, naprakészebb megjelentetése már csak azért is kívánatos, mert ez 
alapja lehetne az 1970 utáni bibliográfiai adatok kumulatív közzétételének, amire 
egyre inkább szükség lenne, mintegy folytatásaként az akadémiai bibliográfiai kézi
könyv 1970-nel záruló köteteinek. Az 1970 utáni adatok kumulatív közzétételének 
persze nemcsak a kurrens sorozat kiadásának meggyorsítása a feltétele, hanem az is, 
hogy mielőbb napvilágot lásson az 1971 és 1975 közti adatokat magába foglaló kötet.

Végül essék szó egy-két olyan problémáról, melyek tulajdonképpen túlmutat
nak az irodalomtudományi bibliográfiák gondjain, de amelyek megléte e területen is 
erőteljesen érzékelhető. Ilyen a bibliográfiai feltárás módszerbeli heterogenitása, 
ilyen a bibliográfiai káderutánpótlás kérdése, a bibliográfiai információknak a fel
használókhoz való eljuttatásának ügye vagy az a tény, hogy az irodalomtudományi 
bibliográfia művelése, sőt, akár egész vállalkozások sorsa erőteljesen függvénye né
hány személy elkötelezettségének, áldozatkészségének. Nyilvánvaló, hogy e gondok-



522 Láng József

kai épp úgy szembe kell nézni, mint azokkal, melyekről az előbbiekben részleteseb
ben esett szó. A gondok felvázolása természetesen mindig könnyebb, mint megoldá
suk módozatainak megfogalmazása. A megoldás kétségtelenül számos tényező függ
vénye, de egy a mainál jobb helyzet létrejöttéhez közelebb vihet, ha fokozatosan 
megszűnik az egyes bibliográfiai műhelyek tevékenységének izoláltsága, ha e mű
helyek egymással kapcsolatba lépve nemcsak a legfontosabb tennivalókat fogalmaz
zák meg együtt, de azok megvalósításának feltételeit is többé-kevésbé közösen te
remtik meg. Beleértve ebbe az újabb bibliográfus nemzedékek kinevelésének vállalá
sát is. Bízom benne, hogy ez a mostani tanácskozás, az itteni eszmecsere az egymás
hoz való közeledésre is ösztönöz majd bennünket. S ha így lesz, bízvást elmondhat
juk, tanácskozásunk, összejövetelünk nem volt eredmények nélkül való.

E L Ő F IZ E T É S I F Ö L H ÍV Á S

Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái 
(Kiadja az MTA Könyvtára, az MTA Irodalomtudományi Intézete 

és a Petőfi Irodalmi Múzeum.)

G u lyás P á l m ű ve k iegészítése  és fo ly ta tá sa  id . Szinn yei J ózsef 14 k ö tetb en  1891  
és 1914 k ö zö tt m e g je len te te tt azonos cím ű lex ik on én ak . A n yagán ak  g yű jtése  1915- 
b en  k ezd őd ött, és az ö sszeá llító  halá lá ig , 1963-ig  ta r to tt . Szócikkein ek  egy  része  
Szinn yei J ó zse f szóc ik k eit fejezi be, m ásik részük csu pán  fo ly ta tja  azok at, m íg  egy  
harm adik  részük olyan  szem élyek , írók, pu b lic isták , tu d ósok , p o litik u sok  s tb . é le t
p á lyáján ak  tén ye it, k ön yveik  s m ás p u blikáció ik , arcképeik , va lam in t a róluk szó ló  
írások a d a ta it rögzíti, ak ik et Szinn yei J ó zse f a  m aga  m u nkájáb an  nem  em lít vagy  
n em  em líth e te tt . A  h a ta lm a s  é le tra jz i ad a tgyű jtem én y  e lső  h a t, az A -D  b e tű k e t  
átfogó , összesen  1 7813  é le tra jzo t p u blikáló  k ö tete  m in d össze  180 p éld án yb an  1939  
és 1944 k ö zö tt je le n t m eg , fo ly ta tá sa  kéziratban  m arad t. A  jórészt cédulákon m eg
ő rző d ö tt ad a tan yagot töb b  év  m u nkájával Viczián János ren d ezte  sa jtó  alá. A  
fenn m arad t és sa jtó  a lá  ren d ezett é letrajzok  az ed d ig i k ö tetek  terjedelm éhez ig a 
zod va  e lőrelá th a tóan  m in tegy  20 k ö te te t tö lten ek  m eg. K özread ásuk at a k iadók a  
90-es évek  m ásodik  fe lé ig  szeretn ék  elérn i, úgy , h ogy  k özben  h ason m ás k iad ásb an  
m egjelen tetik  a  m a  m ár k ön yvészeti r itkaságszám ba m en ő  e lső  h a t k ö te te t is. A  kö
tetek  közül 1990 végén  az 1939-b en n ap világot lá to t t  e lső  k ö te t (Aáchs — Bálint 
Rezső) reprintje és az E -b e tü s  c ím szavakat felö lelő  V II. k ötet kerül az érd ek lődők  
kezéb e. A z előb b i terjedelm e 624, az u tób b ié  kb. 600 o ld a l. A  k ötetek  an yaga  M icro  
ISIS program  seg ítség év e l k észü lt ad a tb ázisk én t ílop yn  is m egvásáro lh a tó . A m ost 
m egjelen ő  k ö tetek  ára, a  rep rin te lt e lsőé  és a  V lI .-é  egyarán t, 396 F t. A n yagu k  
ad atb áz is  form ájáb an  ílop yn  egyen k én t 2 5 0 0 0  F t-ért vásáro lh a tó  m eg. A z u tób b i 
v á lto z a t a  k id o lgozo tt a d a tb áz istervet, a  szü kséges d ok u m en tác ió t, m in tegy  5 000  
fe ltö ltö tt  rekordot s az in sta llá lá st fog la lja  m agáb a. A z a d a tb á z is-v á lto za to k  szá l
lítá sá t a  m egren delőknek  a k iadók 1991 első  n egyedévén ek  v ég étő l válla lják .

M indkét v á lto za t a  k övetk ező  cím en  ren d elh ető  meg:

A kadém iai K iadó  
. Budapest

Prie lle  K ornélia  ú t 19-35.
H -1117.
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A szakbibliográfia helyzete az alkalm azott és 
term észettudom ányok területén

VíŰda Erik

1. Előzetes megjegyzések

1.1. ,yAlkalmazott és természettudományok”

Az Országos Bibliográfiai Értekezlet szervezői alighanem csak véletlenül alkal
mazták a fenti sorrendet korreferátumom címében (1— alkalmazott— 2— természet- 
tudományok). A sorrend mégis jellemző. Hazai szakbibliográfiai tevékenység ugyan
is — néhány csekély kivételtől eltekintve csak az alkalmazott (műszaki, mezőgazda- 
sági és ember/állatorvosi) tudományok bibliográfiájának határterületén, illetve szer
vezetében fordul elő. így korreferátumom is elsősorban a nagy „alkalmazott termé
szettudományi” szakterületek kapcsán említi az „élettelen” és „élő” természettudo
mányok bibliográfiáját.

1.2. Területi elhatárolás

A bibliográfia fogalma mind területileg, mind műfajilag parttalan. így — bár 
ez a lényeg halogatásának tűnik — mégiscsak meg kell mondanom, hogy miről be
szélek. Mondandómat a szorosan vett nemzeti szakbibliográfiai munkákra (vagyis a 
hazai szakirodalom bibliográfiai számbavételére és e számbavétel eredményeinek 
kurrens és kereshető hozzáférhetővé tételére) összpontosítom. Az alkalmazott és 
természettudományi hungarika-bibliográfiáről (amatőr, ill. baráti cédulaküldözgeté
sektől és szűk szakterületek elszigetelt kezdeményezéseitől eltekintve) nincs mit 
mondani. Az egyetemes szakbibliográfia (vagyis a világ alkalmazott és természettudo
mányi szakirodalmáról adott hazai, vagy itthon hasznosított tájékoztatás) viszont kü
lön könyv témája lehetne, nem pedig egyetlen korreferátumé. így jobb, ha csak né
hány gondolatot, vitás kérdést vázolok e tekintetben (lásd a 2. fejezetet).

. 1.3, Műfaji elhatárolás

Egyetértek Szabó Sándorral: a bibliográfiához — az általam vizsgált ismeretá
gak területén különösen nagy hangsúllyal — hozzátartoznak a leírt mű tartalmi je
gyei (legalább szakcsoportosítás, osztályozás vagy tárgyszavak, de szükség esetén
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címkiegészítések vagy kivonatok is). A puszta szerzői, ill. forrás szerinti regisztráció 
e szakterületeken értelmetlen. Ezért bibliográfiai feldolgozásnak tekintek minden je
ladó tájékoztatási feldolgozást. Kirekesztem viszont e közből az „eredetit pótló” fel
dolgozásokat (recenziót, „tömörítvényt”, szemlecikkeket), holott természetesen al
kalmazzák a bibliográfiai adatközlést. Hely és idő híján nem foglalkozom az alkal
mazott és természettudományok személyi (életmű-) bibliográfiai vonatkozásaival, az 
egyes intézmények munkatársainak szakirodalmi munkásságát feltáró bibliog
ráfiákkal és a helyismereti és szakbibliográfiák határterületeivel sem.

1.4. Kurrens és retrospektív bibliográfia

Zsenge könyvtáros korom óta fából vaskarikának tartom ezt az elhatárolást. 
Vajon az ötven évenként periodikusan kiadott retrospektív bibliográfia kurrens? 
Vagy a félévenként közreadott, fél év irodalmára visszatekintő bibliográfia retros
pektív? Vajon a folyamatosan létrehozott, feltöltött, és elsősorban retrospektív in
formáció-keresésre alkalmazott bibliográfiai adatbázis melyik skatulyába való? 
Egyezzünk meg: igazán retrospektív bibliográfiáról csak elmaradás pótlásaként be
szélhetünk. Feltételesen ide sorolhatnánk még (közreadói kategóriaként) a nagyobb 
időszakot felölelő, kumuláció révén, ill. másodlagos „kigyűjtéssel” közreadott, egy- 
egy szakterületre, vagy dokumentumfajtára kiterjedő bibliográfiai kiadványokat is. 
Általában azonban jobb, ha a használati tulajdonságok szerint csoportosítunk: me
lyik bibliográfiai eszköz használható kizárólag „újdonságértesítésként” és melyik — 
több kevesebb korlátozással — retrospektív információkeresésre is, vagy — késése 
miatt — éppenséggel csak keresésre.

I S  A  csoportosítás

Mondandómat — az általános részek után — elsődlegesen a nagyobb szakte
rületek szerint, azon belül pedig forrásdokumentumok szerint igyekszem csoportosí
tani. Egyes speciális dokumentumokról mégis külön, vagy külön is kell beszélni 
(disszertációk, kutatási jelentések, szabványok, szabadalmi dokumentumok, gyárt
mányismertetők stb.).

1.6. A  részletekről, bibliográfiai tényekről

Amit elmondok az meglehetősen munkaigényes „tényfeltáró” munkán alapul, 
részben személyes információkat, részben bibliográfiai forrásokat hasznosító mun
kán. A részletek bemutatását azonban — tudatosan — mellőzöm, mert nem fér bele 
kereteinkbe. Megterhelem azonban lelkiismeretemet egy ígérettel: igyekszem e té
nyeket rendszerezve, bibliográfiai és/vagy más formájú összaállításban a későbbiek
ben közreadni.
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7.7. A  bibliográfia mint gazdasági kategória

Nem tudok a későbbiekben financiális kérdésekre visszatérni, legfeljebb uta
lásokban. Ez azonban nem jelenti e szempont elhanyagolását. Mert fennkölt dolog 
ugyan kimondani, hogy bibliográfiára szükség van, de ettől még nincs pénz a bib
liográfiai munkára. Boldogult „szocializmusunk” sem tudta e kérdést helyére tenni, 
nem tudta meghatározni a szakbibliográfia helyét az amúgy is vegyes finanszírozású 
információs rendszerben, vajon állampolgári jogon járó, állami, vagy önkormányzati 
eszközökből fenntartandó (esetleg csak támogatandó) könyvtári szolgáltatás a bib
liográfia? Vagy éppenséggel a fogyasztónak eladandó információ-áru? Vagy — ami 
valószínű — is-is? Ha így, ha úgy a kérdés a demokrácia és a piacgazdaság viszonyai 
között is felmerül. Nem csak mai nyomorunkban, hanem remélt holnapi virágzásunk 
körülményei között is. A kérdésre a nemzeti (ne adj Isten nép/nemzeti) kultúrpoliti
kának válaszolnia kell. Mármint, ha a szakbibliográfiai tevékenységet „át akarjuk 
menteni”. És remélem — akarjuk.

2. A nemzetközi szakirodalom bibliográfiai feldolgozása

2.7. Kételyek a magyar nyelvű feldolgozást illetően

Mondanom sem kell, hogy e néhány megjegyzésben sem egyetemes méretű 
feldolgozásról, hanem a nemzetközi (egyetemes) szakirodalom hazai feldolgozásáról 
van szó. Kiemelni mindenekelőtt azt a tényt kell, hogy az ilyen irányú nemzeti vállal
kozások itthon csakúgy mint külföldön a kételyek és kritikák kereszttűzében állnak 
és — tagadhatatlanul — visszaesőben vannak az alkalmazott és természettudomá
nyok területén (az utóbbiakén különösen).

A kételyek érvrendszere tekintélyes:
a. /  Kis ország, vagy kis nyelvterület eleve nem lehet képes világméretű bibli

ográfiai számbavételre és szakszerű feldolgozásra.
b. /  A nagy, nemzetközi (INIS, AGRIS stb.) vagy regionális, vagy éppenséggel 

nemzeti, de nemzetközi hatóerejű vállalkozásokhoz (Chemical Abstracts, Science 
Abstracts, Engineering Index, Excerpta Medica, CAB stb.) képest a hazai feldolgo
zás felesleges, nem gazdaságos párhuzamosságot jelent; inkább kooperálni kell, mint 
ismételni. Nemzeti input — világméretű output legyen a jelszó!

c. /  A korszerű technika játszi könnyedségűvé teszi a nemzetközi, vagy nem
zetközi hatóerejű vállalkozások nemzeti hasznosítását, kezdeti lépéseket jelentő 
mágnesszalagos bibliográfiai adattáraktól kezdve, az online információkeresés és a 
CD-ROM-ok mérföldköveiig. Nincs többé példányszám-korlát, „itt az írás (jóllehet 
bináris), olvassátok érett ésszel józanon” — és már egy terminál, vagy egy CD-olvasó 
és egy PC is elvezet a bölcsek kövéhez, míg a hazai feldolgozás „mind csak hiábava
ló”, vanitatum vanitas.

d. /  A hazai feldolgozás eredményeinek retrospektív kereshetősége mindig is 
probléma volt. Bezzeg a nemzetközi adatbázisokban nincs ilyen probléma.
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2.2. Ellenérvek és hazai vállalkozások

A fent elmondottak mind igazak. A kérdés csak az, hogy érett-e a helyzet a 
nemzetközi szakirodalom hazai feldolgozásának megszüntetésére, ill. ha nem érett, 
rövid időn belül érett lesz-e? A feldolgozást végző, sőt korszerűsítő hazai intézmé
nyek szerint e munkára ma még szükség van. Indokok:

a. /  A magyar felhasználó a legtöbb szakterületen nem ért idegen nyelveken 
(gyakorlatilag angolul, de a tegnapelőtíi KGST-időkben oroszul sem), tehát nem 
csak keresni képtelen, hanem a keresés eredményét megérteni is.

b. /  A nagy nemzetközi bibliográfiai adatbázisokban végzett rendszeres (kur
rens), vagy retrospektív keresés igen drága, sőt valutában drága a hazai feldolgozás
hoz képest.

c. /  A nagy adatbázisokban számunkra sok a ballaszt; a hazai feldolgozás a ha
zai szakterületelmek kellő tételeket válogatja ki és a tartalmi feltárást hazai igények 
szerint végzi.

d. /  A nemzetközileg hasznosítható adatbázisok esetleg megoldhatják a retros
pektív bibliográfiai információkeresés és a kurrens szelektív információszolgáltatás 
problémáját, de nem pótolják a kiadvány-formájú, áttekintésre, böngészésre, általá
nos tájékozódásra is alkalmas referáló folyóiratokat, kurrens bibliográfiákat, egyszó
val az „újdonságfeltáró szolgáltatásokat” (current awareness services).

e. /  A hazai felhasználók igénylik a nemzetközi szakirodalmat feldolgozó szol
gáltatásokat; amint az ilyen jellegű vállalkozások leállnak, elkezdődik a felhasználó 
intézményenkénti „csináld magad” feldolgozás, eredménytelenül, párhuzamosan, 
dezinformálóan, drágán.

A hallgatóra (olvasóra) bízom, hogy tegyen igazságot — ha tud. Az azonban 
mindenesetre kétségtelen, hogy a legtöbb hazai alkalmazott (de nem természet-) tu
dományi szakterületen folyik a nemzetközi szakirodalom válogató jellegű hazai fel
dolgozása, léteznek az erre alapuló szolgáltatások (az OMIKK szakirodalmi tájékoz
tatói és témafigyelése, az Agrárirodalmi Szemle stb.) sőt adatbázisok is létrejönnek 
vagy legalábbis szülőik vajúdnak létrejöttükön a konzervatívok morgolódásától kí
sérve, de nyilvánvalóan, a sokrétű hasznosítás és a retrospektív kereshetőség érde
kében.

Másfelől a távoli jövő aligha kétséges. Ha hosszabb idő alatt és nem hézag
mentesen is, a nemzeti szakbibliográfiai szolgáltatás a nemzetközi szakirodalomról 
az ehhez adott nemzeti input mellett a nemzetközi adatbázisokból végzett kulturált 
szolgáltatás és nem a hazai feldolgozás irányába halad.

3. A nemzeti bibliográfia és a nemzeti szakbibliográfia viszonya

3.1. A  kapcsolat lehetőségei

Mindenekelőtt rögzítsünk két sarkalatos alapelvet: Az egyik az, hogy célsze
rű lenne, ha — nem annyira a közreadást/szolgáltatást, hanem a feldolgozást illető
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en — a hazai szakirodalom bibliográfiai információira irányuló igényeket a nemzeti 
bibliográfia rendszere, adatbázisa révén lehetne, ismételt feldolgozás nélkül kielégí
teni. A másik alapelv, hogy a feldolgozás területén is ésszerű a nemzeti bibliográfiai 
rendszer és a szakbibliográfiák munkamegosztása, elsősorban a tartalmi feldolgozás 
minél mélyebb szakértelme és a források „közelsége” miatt.

Mint az alapelvek általában, a fentiek is korlátokkal igazak. Az első, szükség- 
szerű korlát a nemzeti bibliográfia korlátozott gyűjtőköre (dokumentumfajtákat il
letően). A másik korlát az, hogy teljes értékű együttműködés a „papír-korszakban” 
nem lehetséges. Géppel olvasható, letölthető, kompatibilis adatbázisok talaján ala
kulhat csak ki a fenti alapelveken nyugvó együttműködés. És akkor még nem emlí
tettünk olyan „morbus hungaricus”-okat, mint a partikularitás, a presztízs-vágy, a 
kompromisszumokra képtelenség és a kölcsönös pénztelenség. Mindezek azonban 
nem az alapelvek cáfolatai, csak figyelembe veendő, vagy kiküszöbölendő tényezők.

3.2. Szervezeti modellek és megoldások

A nemzeti bibliográfia rendszere és a szakbibligráfiák között a következő 
kapcsolati modellek lehetségesek.

a. /  A feldolgozás a nemzeti bibliográfia zárt rendszerében folyik, elsődlege
sen a nemzeti bibliográfia céljaira, de a szakterületi vállalkozások esetleg „bedolgoz
nak”, különösen pedig (szolgáltatásaik céljaira, „letöltött” adatbázisok útján stb.) 
hasznosítják a nemzeti bibliográfia adatbázisát.

b. /  A feldolgozást ki-ki (szakterületenként, illetve a nemzeti bibliográfia tuda
tosan korlátozott tematikai körben) saját maga, saját céljaira végzi, esetleg saját 
adatbázisokat hoz létre, de ezeket egyetlen adatbázisban, vagy fizikailag összekap
csolt adatbázisok hálózatában is egyesítik.

c. /  Mint fent (b./ alatt), tehát munkamegosztás a feldolgozásban, de az egyes 
szolgáltatások és — esetleg — adatbázisok függetlenek maradnak egymástól, azokat 
nem egyesítik, nem kapcsolják össze. így persze az átfedődő, ill. a szóródott iroda
lom feldolgozása csak hiányokkal és/vagy párhuzamosságokkal lehetséges, a retros
pektív információkeresés pedig, ha technikailag egyáltalán lehetséges, veszteségek
kel, véletlenszerűségekkel terhelt.

d. /  Teljes elszigeteltség, hiányok és párhuzamosságok a feldolgozásban.
Szakterületenként eltérően valamennyi modellel találkozhatunk a hazai gya

korlatban, kivéve a — talán legfejlettebb — b ./ pont alatti megoldást.

3.3. A  folyóiratcikkek feldolgozásának példája

A fentieket szemléltetjük a hazai időszaki kiadványok cikkeinek szakbibliog
ráfiai feldolgozásának példáján. Mintegy 10 éve működik e területen munkamegosz
tás, amelynek lényege a következő (a szervezeti megoldás a fenti c./ modell viszony
lag fejlett változata):



528 Vajda Erik

A feldolgozásban a Magyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki Kiadványok Re
pertóriumának szerkesztősége (a továbbiakban: repertórium), az AGROINFORM, 
az Országos Orvostudományi Információs Központ és Könyvtár, valamint az 
OMIKK (együttműködésben az Építésügyi Tájékoztatási Központtal (ÉTK)) vesz 
részt. A feldolgozásba bevont hazai időszaki kiadványokat felosztották egymás kö
zött. Az itt tárgyalt szakterületek közül a repertórium a természettudományok és a 
társadalomtudományokkal kapcsolódó alkalmazott tudományok feldolgozását vállal
ta. A repertóriumon kívüli szakközpontok az általuk vállalt időszaki kiadványokat 
dolgozzák fel. A más szakközpontok, vagy a repertórium kizárólagos illetékességébe 
tartozó cikkekkel nem törődnek, mert ez — lásd alább —érthetetlen okokból a re
pertórium dolga.

A repertórium a saját gyűjtőkörébe tartozó időszaki kiadványokat a lehető 
teljességgel dolgozza fel, de válogatva feldolgozza a szakközpontok gyűjtőkörébe 
tartozó időszaki kiadványok cikkeit is, nevezetesen azokat, amelyek saját gyűjtőkö
rébe, vagy az illető időszaki kiadványt feldolgozó szakközponton kívüli szakköz- 
pont(ok) gyűjtőkörébe tartoznak. Az utóbbiak bibliográfiai tételeit, a saját bázisból 
teljességgel feldolgozott kiadványoknak a szakközpontok gyűjtőkörébe tartozó cik
keiről készült tételekkel együtt, az illetékes szakközpontnak továbbítja — cédula for
mában.

A közreadás és a visszamenőleges keresés lehetőségének megteremtése a 
szakközpontok dolga. Az utóbbi — ha egyáltalán lehetséges — elszigetelt és így — a 
szóródott irodalom fent említett feldolgozása ellenére regisztrációs szempontból bi
zonytalan.

íme a javított c./ modell. A teljes értékű (b./ modell szerinti) megoldáshoz 
csak a közös, vagy összekapcsolt, retrospektív keresésre alkalmas adatbázis hiányzik, 
amely a kurrens szolgáltatások előállítását és a külföldre irányuló tájékoztatást is 
megkönnyítené.

4. Szakterületenkénti áttekintés

Talán megbocsátja a hallgató/olvasó, hogy csak ilyen sok — jóllehet az alkal
mazott és természettudományi szakbibliográfia gyakorlatában fogant — általánosság 
után térek rá az egyes szakterületek gyakorlatára, a hazai, illetve külföldi felhaszná
lóknak szánt nemzetközi szakbibliográfiai szolgáltatások területén.

4.1. A  műszaki szakbibliográfia

Elöljáróban megemlítendő, hogy ez a nemzeti szakbibliográfiai szakterület 
korántsem szorítkozik a műszaki tudományokra, hanem a gyakorlat, főként az ipari 
és ipari kutatási/fejlesztési gyakorlat igényei szerint kiterjed számos természettudo
mányi ismeretágra, közgazdasági kérdésekre stb. Ez hatványozottan érvényes az
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„élettelen” természettudományokat lehető teljességgel feldolgozó, külföldre irányu
ló tájékozatásra.

A műszaki könyvek szakbibliográfiai feldolgozásáról szólva — jóllehet követ
kezetesen kerüljük a történelmet és a részleteket — meg kell említeni egy megszűnt 
bibliográfiai vállalkozást: a Nehézipari Könyvkiadó, majd a Műszaki Könyvkiadó ál
tal megjelentetett, Jánszky Lajos és változó szerkesztőtársai által szerkesztett Ma
gyar műszaki irodalom bibliográfiáját A vállalkozás három, hosszab időszakra visz- 
szatekintő kötettel (1: 1900—1055, 2: 1956—1960, 3: 1961—1965) indult, majd — az 
1979 irodalmát feldolgozó kötettel záruló 11 évenkénti és egy két évre kiterjedő kö
tettel folytatódott. Elsősorban könyveket dolgozott fel, nagyobb részben a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája (MNB) felhasználásával. Megszűnésé
nek oka a finanszírozás 1.7. alatt említett megoldhatatlansága. A kiadói dotáció 
csökkenése, illetve megszűnése után e vállalkozás a piacon nem tud megélni, és mi
vel nem könyvtári keretek között folyt, fenntartására költségvetési eszközök sincse
nek.

Ilyen körülmények között a műszaki könyvekről elsősorban az MNB-ből, a 
kurrens füzetekből, illetve a Magyar Könyvészet köteteiből lehet tájékozódni, a 
szakcsoportonkénti közreadás és a mutatók révén nagyobb nehézségek nélkül. A ret
rospektív információkeresés nehézkességén nyilván az az MNB online kereshető és 
részleteiben letölthető adatbázisának létrejötte változtat majd. A kialakuló megol
dás a 3.2. szakasz szerinti a ./ modellre emlékeztet. Az MNB használata mellett meg
említhető még néhány, szűkebb szakterületeken készült retrospektív összeállítás, 
valamint az, hogy a magyar műszaki könyvek bibliográfiai tételei válogatva megje
lennek az OMIKK szakirodalmi tájékoztatóiban és az ezek anyagát tartalmazó, fél
kész adatbázisban (szakirodalmi adatok magyar nyelvű, komplex célú adatbázisa; 
SZAKMA) is.

A műszaki időszaki kiadványokról nincs szükség külön szakbibliográfiára; egy 
technológiájában és gyorsaságában javuló nemzeti sajtóbibliográfia megoldhatja e 
problémát.

Az időszaki kiadványok cikkeinek feldolgozásáról már szóltunk. A kurrens 
műszaki cikkbibliográfiát az OMIKK a szakirodalmi tájékoztatók mellékleteként 
megjelenő szabadlapos bibliográfiákban adja közre, de ezek minden szakterületre 
kiterjedő, havonként megjelenő gyűjteménye is megrendelhető, Műszaki cikkek a 
magyar időszaki kiadványokban címen. Gyakorlatilag megoldatlan a retrospektív in
formációkeresés. Megoldást a fent említett SZAKMA adatbázis fejlesztése, illetve a
3.3. alatt vázolt együttműködés továbbfejlesztése jelenthetne. Több éven át egészí
tette ki az OMIKK szolgáltatásait az ÉTK építésügyi cikkbibliográfiája.

Az egyéb műszaki szakirodalmi dokumentumok feldolgozására a későbbiek
ben még visszatérünk. Itt csak annyit említünk meg, hogy ezek egyike-másika is jelen 
van OMIKK szakirodalmi tájékozatatóiban; mindenekelőtt a hazai kutatási jelenté
sek.

A hazai műszaki irodalomról külföldre irányuló tájékoztatás fő eszköze az 
OMIKK angol nyelvű referáló kiadványa a Hungarian Research and Development 
Abstracts. Science and Technology. A negyedéves referáló folyóirat erősen válogat a 
hazai szakirodalomban, viszont kiterjed az élettelen természettudományokra is és le
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hetőségeikhez mérten feldolgozza a — fő bázisát jelentő — folyóiratcikkek mellett 
a műszaki szakirodalom egyéb forrásait is. A feldolgozás — sajnos — független a ha
zai célú feldolgozásoktól is. A retrospketív keresés nehézkes; csak éves mutatók áll
nak rendelkezésre, de sző van számítógépi adatbázis létesítéséről is.

A fentiek — és néhány, jórészt megszűnt szakágazati kiadvány mellett — a 
külföldnek adott hazai tájékoztatás fő formája a„bedolgozás” nemzetközi informáci
ós rendszerekbe és nagy, nemzetközi hatóerejű bibliográfiai-referáló vállalkozások
ba. A már csak emlékként említendő KGST/NTMIR (Nemzetközi Tudományos és 
Műszaki Információs Rendszer) alrendszerei mellett példaként említjük az Inter
national Atomic Energy Agency (IAEA; Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) INIS 
rendszerének (International Nuclear Information Sytems) végzett, néhány más vál
lalkozáshoz hasonló referátum-szolgáltatást.

4.2. A  mezőgazdasági szakbibliográfia

Aligha túlzás az az állítás, hogy az alkalmazott és természettudományok terü
letén a legteljesebb értékű nemzeti szakbibliográfiai megoldást a Magyar Mezőgaz
dasági Bibliográfia rendszere jelenti.

A Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia (további címének ma is élő rövidíté
sekkel: (MABI) a feldolgozott dokumentumfajtákat illetően — a szabványok, szaba
dalmi dokumentumok és gyártmányismertetők kivételével — lényegében teljes; ki
terjed a — természetesen fő tartalmát jelentő folyóiratcikk-bibliográfián kívül — 
könyvek, disszertációk, kutatási jelentések és útijelentések bibliográfiai feldolgozására 
is. A folyóiratcikkek feldolgozása a 3.3. alatt ismertetett együttműködés keretében 
folyik.

A MABI rendszerét gépesítették. A folyamatosan feltöltött adatbázisból ké
szülnek a MABI negyedéves füzetei. Emellett az adatbázisban — amely az Informá
ciós Infrastruktúra Fejlesztési Program (IIF) hálózatán keresztül online üzemmód
ban elérhető — retrospektív információkeresés is végezhető (ezért nincs a MABI 
füzetének 1988 óta éves mutatója). Az adatbázis a feldolgozott információk átvételé
re, letöltésére is alkalmas.

A mezőgazdasági szakbibliográfiához szervezetileg csatlakozik az élelmiszer
tudomány és az élelmiszeripar területén végzett bibliográfiai feldolgozás. Ez — az 
AGROINFORM által kiadott szakirodalmi tájékoztatóban — válogatva tájékoztat a 
hazai szakirodalomról is.

A külföldre irányuló tájékoztatás a hazai szakirodalomról kétcsatornás. Egyik 
ága az angol nyelvű Hungarian Agricultural Review című negyedéves referáló folyói
rat közreadása. Ez elsősorban folyóiratcikkeket dolgoz fel, de érintőlegesen egyéb 
irodalmat, így disszertációkat is. A retrospektív keresést szerzői és tárgyszavas mu
tató segíti. Tételszáma a MABI tételszámának csak jó egynegyede, tehát szükségsze
rű válogatással készül. A másik ág a FAO (Food and Agricultural Organization) 
rendszerének, az AGRIS-nak szolgáltatott magyar input; évi 6—800 válogatott tétel.

Az állatorvostudományi szakbibliográfiát illetően lásd a 4.3. szakaszt.
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4.3. A z orvosi szakbibliográfia

Az orvosi szakbibliográfia rendszere átalakulás alatt áll, amelynek lényege 
egységes rendszer kidolgozása, bibliográfiai adatbázis létrehozása és a kiadvány(ok) 
gépi előállítása. Bár az ebből adódó változások még folyamatban vannak, célsze
rűbbnek látszik a tervezett rendszer bemutatása, mint az eddigi gyakorlat ismerteté
se.

A rendszer középpontjában a Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB) áll. Gyűjtő
köre a dokumentumtípusok szerint kiterjed az összes eddig megemlített dokumen
tumfajtákra, tehát könyvekre, új indulású időszaki kiadványokra, az időszaki kiadvá
nyokban és cikkgyűjteményekben megjelenő cikkekre, disszertációk téziseire, kutatási 
jelentésekre, és még más speciális dokumentumokra. A gyűjtőkör tartalmilag kiter
jed az orvostudomány és orvosi gyakorlat, az egészségtudomány és ezek határterüle
tei mellett a gyógyszerészeire is. A feldolgozás autópszián alapul, a kiadvány 6 + 1 
(Kongresszusi kiadványokat feldolgozó) füzetben jelenik meg évenként.

A tervezett, gépesített rendszer alkalmas lesz a retrospektív információkere
sésre, amelynek osztályozási/indexelési alapja a MESH (Medical Subject Headings) 
magyar változatának tárgyszórendszere lesz. A kiadvány szakbeosztása is az így kép
zett tárgyszóláncon alapul majd.

A külföldre irányuló szakbibliográfiai tájékoztatás a Hungarian medical Bibliog
raphy keretében valósul meg. Az ebben közölt mintegy 1000—1200 válogatott bibli
ográfiai tételt gépi úton gyűjtik ki a MOB adatbázisából. A tételek angol nyelvű re
ferátumokkal ellátva jelennek meg.

Itt említjük még meg, hogy az állatorvostudományi nemzeti szakbibliográfiai 
tevékenység jó színvonalon és — remélhetőleg folytatódóan — az Állatorvostudomá
nyi Egyetem Könyvtárában folyik.

4.4. A  természettudományi szakbibliográfia

Sok mondanivalónk a nemzeti természettudományi szakbibliográfia rendsze
réről nincs, mivel ilyen rendszer nem létezik. A hazai természettudományi szakiro
dalom feldolgozása a Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszerében, valamint az alkal
mazott tudományok bibliográfiai feldolgozása keretében valósul meg. A Magyar Tu- 
dományios Akadémia Könyvtára lenne (lehetne) a hazai természettudományi bib
liográfiai feldolgozás letéteményese, de ilyen tevékenység legfeljebb a hálózatához 
tartozó kutatóintézetekben folyik — sporadikusan. Az akadémikusok műveinek bib
liográfiai feldolgozása természettudományi művekre is kiterjed, de aligha nevezhető 
természettudományi bibliográfiai vállalkozásnak. A külföldre irányadó természettu
dományi bibliográfiai tájékoztatás ugyan élénkebb, de nem alkot összefüggő rend
szert.
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5. Speciális dokumentumfajták bibliográfiái

Az alkalmazott tudományok területének adottsága számos sajátos dokume- 
tum léte és jelentősége. Ezek egy része (disszertáziók, kutatási jelentések, audiovi
zuális dokumentumok) más ismeretágakban is megjelenik, más részük kifejezetten 
az itt tárgyalt ismeretágakhoz kapcsolódik.

5.1. Disszertációk

Feldolgozásuk és a feldolgozási eredmények közreadása vegyes színvonalú. A 
kandidátusi és „nagydoktori” disszertációk feldolgozása — elsősorban ismét az 
MTA bibliográfiai tevékenységének gyöngéi folytán — csak az országos és tárcakénti 
kutatásnyilvántartások, illetve a közreadott tézisek révén lehetséges. Az egyetemi 
disszertációk terén kedvezőbb a helyzet: a műegyetemek közös vállalkozásban gon
doskodnak bibliográfiai feldolgozásukról. A MABI-ban, a MOB-ban és az állator
vostudományi bibliográfiákban szintén feldolgozásra kerülnek.

5.2. Kutatási jelentések

A bibliográfiai számbavétel rakoncátlan gyermekei. Eddig — ha nem is önma
gukban, hanem a folyamatban lévő és befejezett kutató munkák nyilvántartásának 
melléktermékeként — jórészt megfoghatók voltak az Országos Kutatásnyilvántartás 
rendszerében. E redszer azonban a társadalmi változások miatt — legalábbis jelen 
állapotában —agonizál és időbe tellik, amíg helyébe léphet egy, az államilag finan
szírozott, vagy támogatott kutatásokról szóló jelentéseket és önkéntesen bejelentett, 
magánkutatásokról szóló jelentéseket regisztráló, az amerikai National Technical In
formation Service (NTIS) rendszeréhez ha nem is méretben, de funkciójában hason
ló rendszer.

5.5. Szabványok, szabályozási dokumentumok

A hazai szabványok bibliográfiai feldolgozása a Magyar Szabványügyi Hivatal 
(MSZH) kereteiben teljességgel megvalósul. A folyamatos tájékoztatás eszköze a 
Szabványügyi Közlöny, a retrospektív információkeresésre pedig az éves szabvány- 
jegyzék, valamint az MSZH katalógusai és újabban — adatbázisa nyújt lehetőséget. 
A hazai szabványok ritkán kerülnek be a szakterületenkénti bibliográfiai tájékoztatás 
kereteibe. Az MSZH nyilvántartásai kiterjednek az ágazati szabványokra is.

Bonyolultabb a helyzet a nem szabványként megjelenő szabályozások (irány
elvek, előírások, szabályzatok) területén. Ezek különösen az építésügy területén je
lentősek és ott az ÉTK gondoskodik kurrens feldolgozásukról és kereshetőségük
rő l Egyéb területeken a megoldások ötletszerűek.
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5.4.Szabadalmi dokumentumok

A hazai szabadalmi dokumentumokról (helyesebben a szabadalmi ügyekről 
és azok állásáról, adatairól: bejelentést, közzétételt, megadott szabadalmakat illető - 
en) a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő tájékoztat folyamatosan. A retrospektív 
információkeresést az Országos Találmányi Hivatal (OTH) teszi lehetővé, hagyo
mányosan (vagyis a lajstromszám, illetve szabadalmi osztályok szerinti nyilvántartás 
és tájolás révén), de újabban több — részben kísérleti állapotban maradt — számító- 
gépes rendszer útján is. Ezek közül kiemelkedik az OTH és az INFOKER Kisszö
vetkezet közös rendszere, a személyi számítógépeken kezelhető, beszerezhető és fo
lyamatosan kiegészülő HUNPADOC adatbázis. Emellett a közlöny gépi előállításá
nak „melléktermékeként” is létrejön egy gépi adatbázis. Ezen alapul a nemzetközi 
szabadalmi információs rendszer, az INPADOC részére adott magyar input is.

A szabadalmi dokumentumokat a szakterületenkénti hazai nemzeti szakbibli
ográfiai vállalkozások gyakorlatilag mellőzik — tekintettel az OTH teljes értékű 
szolgáltatásaira és a feldolgozás nehézségeire.

SS. Egyéb dokumentumok

A hazai „vállalati irodalom”, helyesebben gyártmány- és szolgáltatásismertetők 
bibliográfiai feldolgozásának egyetlen — immár elvetéltnek tekinthető — vállalkozá
sa a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem feldolgozó munkája volt a 
KGST/NTMIR Ipari Katalógusok Nemzetközi Speciális Információs Rendszere ke
retében. Ezen kívül csak esetleges feldolgozások folynak, természetesen eltekintve a 
gyűjteményes katalógusoktól, mint amilyen az ÉTK Magyar Építőipari Katalógusa 
volt. Feltételezhető új közgazdasági rendszerünkben a „Ki mit gyárt—Mit ki gyárt?” 
típusú információk iránti kereslet megélénkülése.

Az audio-vizuális dokumentumok bibliográfiai („filmográfiai+ vagy „videog- 
ráfiai+) feldolgozása — részben szintén az e területen folyt KGST munkák megszű
nése folytán — válságban van. Alighanem a szakterületenkénti bibliográfiai vállalko
zásoknak kell felkarolniuk ezt a dokumentumfajtát.

A hazai előállítású számítógépi szoftverekről szóló tájékoztatás ma még ide
gen szakbibliográfiai tevékenységünktől. Ezért csak utalunk rá, mint a jövő egyik el
kerülhetetlen fejleményére.

6. Összefoglalás

A nemzeti szakbibliográfiai tevékenység az alkalmazott és természettudomá
nyok területén heterogén színvonalú. Egészében nem nevezhető szegényesnek, de 
jelentős területeken nem alkot egységes rendszert. Az együttműködés és a korsze
rű technológia alkalmazása: adatbázisok létrehozása és sokrétű használata sürgető 
követelmény, aminek kompatibilitási, szabványalkotási és szabvány-alkalmazási félté-



534 Vajda Erik

telei is vannak. Másfelől aggasztó és egyre aggasztóbb a nemzeti szakbibliográfiai 
tevékenység finanszírozásának helyzete.

Reméljük, hogy értekezletünk is hozzájárul a jövő kiteljesedett és hasznos 
szakbibliográfiai eredményeihez.
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A helytörténeti, honism ereti bibliográfia sorsa  
M agyarországon

Korompai Gáboraé

Két esztendővel ezelőtt, amikor a II. Országos Bibliográfiai Konferencia ter
vei felmerültek, szekcióelőadásunk tárgyát úgy fogalmaztuk meg, hogy a helyismere
ti bibliográfia elvi és módszertani kérdéseit elemezze a gödöllői konferencia óta el
telt három évtized bibliográfiai termésének áttekintése alapján, s a tanulságok ösz- 
szegzéseként a jövőben folytatandó munkálatok lehetséges és szükségszerű tenden
ciáit vázolja. A téma hivatott előadója Lisztes László lett volna, aki a fenti kérdések
kel régóta foglalkozik, elgondolásainak egy részét a szaksajtóban és bibliográfiai ta
nácskozásokon is kifejtette. Előadásához készített előtanulmányát — páratlan szak
mai gesztusként — rendelkezésemre bocsátotta, de jómagam, aki csak vidéki műhe
lyünk gyakorlati munkája során szembesültem elvi és módszertani kérdésekkel, s pá
lyám hosszabb és eredményesebb szakaszában Csűry István szakmai irányítása mel
lett dolgozhattam, számomra inkább az együttgondolkodás nagyszerű szakmai él
ménye adatott, mintsem az, hogy országos méretekben gondolkozzam a helyismereti 
bibliográfia alapkérdésein és jövőjén. Amikor utóbb engem ért az a megtiszteltetés, 
hogy előadást tarthatok szekcióülésünkön, úgy éreztem, hogy az előadás tárgyán 
változtatnom kell, mert bízom abban, hogy az eredetileg kitűzött témát Lisztes 
László a közeljövőben kidolgozza, koncepciójának közreadásával nem marad adósa 
a szakmának. Témamódosítási szándékomban megerősített az a körülmény, hogy 
változott viszonyaink között fokozott szükség van nagyobb léptékű történeti vissza
pillantásra, mert létünk és munkánk múltbéli hozadéka és távlatai tisztábban kell áll
janak előttünk, hogy jószolgálatot tehessünk a jövő számára.

A helyi vonatkozású bibliográfiai munka hazai hagyományainak kérdéseivel 
nem sokat foglalkoztunk mostanáig. 1956-ban Péter László emlékezett meg röviden 
az előzményekről, majd 1963-ban Bata Imre szentelt nagyobb figyelmet a két világ
háború között kibontakozott kezdeményezéseknek, különösen annak, ami a munká
latok szociológiai indíttatását illette.1

A következőkben az ő gondolataikat is felhasználva kísérlem meg nyomon 
követni a magyar helytörténeti, honismereti bibliográfiai tevékenység alakulását, 
visszatekintve az utóbbi bő évszázadra.

Előadásom címében a közkeletű helyismereti bibliográfia terminológia he
lyett a helytörténeti, honismereti bibliográfia elnevezést használtam. Jóllehet, igaza 
van Páldy Róbertnak egyazon fogalom különböző jelentésárnyalatát kifejező szavak 
ezek.2 A  helytörténet valóban a történettudomány felől közelít a fogalomhoz, ezért 
szűkebb körűnek véljük, mint az elmúlt évtizedek szóhasználatában általánossá vált 
helyismeret kifejezést, amelynek kiterjedtebb jelentéstartalmat tulajdonítunk, de ta
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padt hozzá valami a kritikátlan teljesség, a közelmúltra koncentrálás, az inkompeten
cia jellegéből is. A honismeret terminológia térben és időben bővülő fogalomkört 
érzékeltet. Bibliográfiai munkánk ugyanis ahhoz a nehezen körülhatárolható tudo
mányághoz kapcsolódik, amelynek szerteágazó szálait a területi elv kapcsolja egység
be. E tudományág mindenkori helyzete, belső fejlődési tendenciái és társadalmi 
megítélése határozta meg a vele kapcsolatos bibliográfiai tevékenységet. Ilyen érte
lemben beszélhetünk a helytörténeti, honismereti bibliográfia sorsáról.

Eredetileg a bibliografizálás e tudományágban sem vált külön a kutatómunká
tól; a tudományos munka tárgyára vonatkozó lehetséges források összegyűjtése, a 
szakirodalomban való tájékozódás évszázadok óta elsőrendű feladata volt a kuta
tóknak. Debrecen első történetírója 1664-ben így jellemezte vállalkozását: ”..ezen 
Várasbann lőtt, viselt némely dolgokról, sokszori nagy károkról, jóakaróiknak ’s el
lenségeinek véle tett tselekedeteiről, a’ Protokollumokból, Registromokból, hiteles 
emberek memóriájából, notaciójából és az experentiából, hogy e’ kis Chronikát 
együgyü beszélgetésekben elkezdjem, elszántam.” Az események leírásában az ve
zette „hogy idő múlásával írás nem lévén róla, a’ dolognak valósága meg ne változ
zék, vagy teljességgel el ne felejtődjék, ...hogy elejek példájával felindittassanak 
akárkik Hazájok ’s Várassok buzgó szeretetire és serény oltalmára.”3

E néhány sorban a helytörténetírás legfontosabb vonásait foglalta össze a 
szerző: ma is érvényes, hogy a fellelhető források teljessége alapján kell törekedni a 
legnagyobb történeti hűségre, azzal a céllal, hogy az elmúlt idők példája nevelje az 
utódokat koruk problémáinak megoldására és hazaszeretetre. Különösen időszerű 
hangsúlyozni, hogy a helytörténet, a honismeret művelése elszakíthatatlan a haza 
szeretetének fogalomkörétől. E tárgyban igazán jót, maradandó értékűt csak az tu
dott alkotni, aki nem egyéni becsvágyból, társadalmi vagy politikai elvárásnak eleget 
téve, hanem tudományos igénnyel, a tisztességes tájékoztatás szándékával és őszinte 
hazafiságtól vezettetve végezte munkáját. Természetesen ugyanez vonatkozik a helyi 
vonatkozású bibliográfiai munkára is, amely önállósult része a helytörténeti, honis
mereti munkának.

A lokális vonatkozású ismeretek összegzésére irányuló tudományos munka 
kezdeti szakaszában Bél Mátyásnál, Csaplovics Jánosnál, Vályinál, Fényes Eleknél, 
Palugyainál az irodalmi források adatai hasonlóan a statisztikai vagy orális források
ból származó adatokhoz, szervesen beépültek a leírásba. A korai helytörténeti mun
kák rendszerint utalnak forrásaikra és az irodalmi előzményekre. A múltszázadi 
helytörténetírás klasszikusa, Orbán Balázs A Székelyföld leírása című nagy művé
ben a hivatkozások gazdag sora tartalmazza az irodalmi és egyéb forrásokat.

A XIX. sz. második felében a helyi monográfiák írására buzdító felhívásában 
Pesty Frigyes a monográfus legelső kötelességének tartja, hogy részletesen ismertes
se monográfiája levéltári és egyéb forrásait, sőt ismertetnie kell minden ide vonatko
zó önálló munkát és értekezést is.4 Pesty a felhasznált irodalom bibliográfiai jegyzé
ke helyett a vonatkozó irodalom kritikai szemléjét javasolta, de javaslata nem nyert 
általános elismerést. Számunkra viszont mégis egyik kiindulási pont lehet, hiszen a 
helyre vonatkozó publikált irodalom számbavételét, meghatározott módon való köz
lését hangsúlyozta akkor is, ha nem gondolt önálló bibliográfiára.
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Érdekes azonban, hogy az ő felhívását megelőzően a Századok 1870-es évfo
lyamában Nagy Iván kísérletet tett arra, hogy a helyi vonatkozású történeti munkákat 
jegyzékbe foglalja.5 Az összefoglaló művek mellett külön csoportosította a várme
gyék és nagyobb területek történetével foglalkozó, s külön a városokra vonatkozó ki
adványokat és kéziratokat. Ez az első hazai helytörténeti, honimereti bibliográfiai 
jegyzék mintegy 80 önálló munka leírását tartalmazta. Nagy Iván összeállítását a Szá
zadok következő számában Ipolyi Arnold egészítette ki további 35—40 címmel.6 Ipo
lyi már ekkor, 1870-ben időszerűnek vélte, hogy a helyi monográfiákat teljességgel 
feltáró bibliográfia készüljön, s abban a helyi vonatkozású folyóiratcikkek is helyet 
kapjanak. Javaslatát így fogalmazta meg: „Érdekes volna ezen címsorozat folytatása 
azáltal, hogy folyóiratokból, lapokból, egyszóval az időszaki sajtóból is összállítanók 
a helyi monográfiák repertóriumát. Alig van ugyanis nevezetesebb folyóirat, sőt lap, 
s alig van nevezetesebb hely hazánkban, amelynek némi leírása azokban elő ne jön
ne. Sokszor ezek ugyan csak üres ismétlések, legtöbbször felületes vázlatok, de más 
hiányában, s a teljesség miatt ezek ismerete is eleve szükséges. Ily históriai bibliog- 
raphiai repertóriumok alkotása minden esetre történeti társulatunknak és a „Száza
dokénak mint közlönynek kitűnő feladata lehet. Részünkről szívesen járulunk a 
munkához.” A szerkesztői megjegyzés köszönettel vette a javaslatot és másokat is 
kért, hogy kövessék a példát, majd konkrét feladatot jelölt meg: „Szükségesnek tar
tanok még, ha valaki vállalkoznék az oly nagy terjedelmű „Tudományos Gyűjte
m ényiben  annyi éveken át, másnemű közlemények közt szétszórva megjelent, s 
most már éppen — a fölkereshetés nehézsége miatt — úgyszólván eltemetve lévő, 
pedig gyakran becses részleteket tartalmazó történelmi dolgozatok s közlések lajst
romának is elkészítésére az illető kötetek s lapszámok megjelölésével.”

Amint a fentiekből kitűnik, jeles történészek, azok a tudósok hangsúlyozták 
elsőként a helyi vonatkozású történeti irodalom bibliográfiai számbavételének fon
tosságát, akik még maguk gyűjtötték össze munkáikhoz a szakirodalmi előzménye
ket.

Az önálló kiadványok és a periodikákban megjelent publikációk számának nö
vekedésével fokozódott az igény a megbízható áttekintést nyújtó segédletek iránt, an
nál is inkább, mert már akadt példa a magyarság történelmével szoros kontaktusban 
lévő területek: Erdély, illetve Dalmácia és Montenegro bibliográfiai feltárására.7

A helyi monográfiák megírása és a könyvészeti munka megindítása érdekében 
közzétett felhívások* hatását kell látnunk abban, hogy az 1880-as években megjelen
tek az első helytörténeti-bibliográfiai kiadványok a Kárpátok régiójáról, Bács-Bod- 
rog megyéről, Budapestről, a Szepességről.9

A folyóiratok feltárását sürgető javaslat sem maradt hatástalan: 1874-ben 
megjelent Szinnyei József folyóiratrepertóriumának első kötete, amely a történelem 
és segédtudományai cikkanyagát analizálta ki az 1778 és 1873 között megjelent hazai 
folyóiratokból, évkönyvekből, naptárakból és iskolai értesítőkből. A második kötet 
1885-ben jelent meg, ebben az 1731-től 1880-ig közreadott 172 hírlap közel ezer év
folyamát dolgozta fel. A Szinnyei által kialakított szerkezet alkalmas arra, hogy a he
lyi vonatkozású címeket a használó könnyűszerrel kigyűjthesse a bibliográfiából. A 
helytörténeti kutató számára a harmadik, a természettudományi és matematikai kö-
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tét is haszonnal forgatható, amennyiben egy-egy régi természettudós munkáit kívánja 
összegyűjteni, lévén e rész szerzői betűrend szerint rendezett.

Szinnyei a periodikák repertorizálását a Magyar Tudományos Akadémia meg
bízásából végezte, s talán nem érdektelen megjegyezni, hogy az időszaki sajtó feltá
rására vonatkozó javaslat megjelenését követő második évben, 1872-ben kapta a 
megbízást, 1873-ban fogadták el tervezetét, s az első kötet már 1874-es impresszum
mal meg is jelenhetett.

Az első hírlap-repertórium 1886-ban, az aradi Alföld 25 éves jubileumára je
lent meg.11 Annak ellenére, hogy ünnepi és nem tudományos igényű kiadványnak 
készült, a lap helyi vonatkozású közleményeit a kutatás számára is felhasználható 
módon tette közzé. A szerkesztés ésszerűsége figyelemre méltó: hazai példa és elvi 
fontolgatások nélkül, csupán a józan belátás és gyakorlati célszerűség által vezettet
ve sikerült jól használható kalauzt adni a hírlap anyagához. A címleírások pontossá
ga hagy kívánnivalót — ez kétségtelen, de aki jártas az egykorú kiadványok hivatko
zásainak rendezetlenségeiben, nem lepődhet meg ezen, s nem támaszthat mai igé
nyeket egy száz évnél régebbi munkával szemben.

A múlt század utolsó harmadában serkentően hatott a helytörténeti érdeklő
désre az a körülmény, hogy a levéltárak megnyíltak a kutatók számára, helyi kezde
ményezésekből történeti, közművelődési egyesületek alakultak, amelyek évkönyvek 
és folyóiratok kiadásával publikációs lehetőséget teremtettek. Az ezredéves évfordu
lóra való készülődés jegyében szaporodtak a helytörténeti munkák. Tudósok és 
megfelelő felkészültségű tanárok s más értelmiségiek mellett, jószándékú lokálpat
rióták, s szakmailag illetéktelenek is foglalkoztak helyi vonatkozású kutatásokkal. 
Sajnos helytörténetírásunk — e fellendülő korszakában — nem állott az európai tu
dományosság színvonalán. 1894-ben Tagányi Károly elérkezettnek látta az időt arra, 
hogy kifejtse véleményét a helytörténeti munkával kapcsolatban.12 Cikkében érintet
te a helyi vonatkozású szakirodalom, közvetve a helytörténeti bibliográfia kérdését 
is. Lélektani lehetetlenségnek ítélte, hogy a monográfia írója a tárgyban publikált ko
rábbi művek ismertetésével is foglalkozzék. „Nem a mi korunkba való ..., hogy elő
deink munkásságát külön öt-tíz-húsz íven keresztül méltassa, kritizálja [a szerző], 
már mint műfaj is teljesen ellentétes korunk ízlésével” — írja, s ezzel a történészt 
olyan feladattól akarja mentesíteni amelynek akkorra már önálló művelője akadt a 
bibliográfus személyében. Jóllehet, napjainkig élő gyakorlat, hogy a helyi monográfi
ák részletes, olykor magyarázatokkal kísért irodalom-jegyzéket közölnek, sőt a kriti
kai szemlézés sem halt ki, mint műfaj — a rejtett helytörténeti bibliográfiák egy ré
szét éppen ezek között találjuk — mégis nagy jelentőségű Tagányi Károly álláspont
ja, mert abba az irányba hatott, amely az önálló helytörténeti bibliográfiai munka el
ismeréséhez vezetett.

A millenium táján és azt követően azonban nem a bibliográfiai munka, ha
nem a helyi, főleg vármegyei monográfiák munkálatai hoztak eredményeket. Feltű
nő viszont, hogy a Szepesség történetének kutatása során milyen nagy gondot fordí
tottak a könyvészeti adatok bibliográfiai számbavételére; a megye monográfusa, We
ber Samu kiegészítette Demkó Kálmán alapjegyzékét, s 1895-ben már több, mint 100 
oldalnyi terjedelemben közölhette az irodalmat. 1915-ben megjelent a Közlemények 
Szepes vármegye múltjából című időszaki kiadvány repertóriuma is. Ezeken kívül
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csak elvétve jelent meg egy-egy helyi vonatkozású bibliográfia a századfordulót meg
előző és követő években, így például Sziklay János Balaton-bibliográfiája, a Veszp
rémi Egyházmegye könyvészete Lukcsics Józseftől, vagy Ruisz Gyula összeállításá
ban Mezőhegyes irodalmának könyvészete. Az említett bibliográfiákat többnyire 
azok a történészek állították össze, akik az adott terület vagy város monográfiáját ír
ták, szerkesztették. Bibliográfiáik szerkesztése mechanikus, a címadatok az azonosí
tást, a visszakereshetőség célját szolgálták. S bár szokás a korai bibliográfiák hiá
nyosságait hánytorgatni, a méltányosság mégis azt diktálja, hogy kimondjuk: a régi
ekre nem jellemző a hiábavaló, semmitmondó publikációk felvétele, még nem haj
szolták a teljességet, inkább a használható adatokra figyeltek.

Ekkor még a helytörténeti, helyi vonatkozású irodalom gyűjtése nem tarto
zott egyetlen intézmény hatáskörébe sem, noha a vidéki könyvtárak, múzeumok, 
közművelődési egyesületek megvásárolták az ilyen típusú kiadványokat, de a helyi 
vonatkozású irodalom gyűjtéséről és szakszerű kezeléséről tudomásunk szerint 
csak a Fővárosi Könyvtár Budapest Gyűjteményének megalapozásával indult meg a 
gondoskodás.

A Fővárosi Könyvtár nem csak gyűjteményszervező példájával, hanem, mint 
a magyar társadalomtudományi kutatások egyik műhelye, szellemi kisugárzásával is 
támogatta azt az irányzatot, amely az egykorú magyar valóság megismerésére töre
kedett, s bár szándékaiban és céljaiban időről-időre különböző indíttatású áramla
tok érvényesültek, mégis meggyökeresedhetett, megerősödhetett a vidéki Magyaror
szágot aktuális és történeti totalitásban feltárni kívánó helytörténet és honismeret, 
akkor, amikor a magyarságnak erre a legnagyobb szüksége volt, amikor az országot 
addigi történetének legtragikusabb csapása érte, az első világháborút követő béke
kötések után!

A trianoni határokkal megszabdalt nemzet identitástudatának ébrentartását 
az anyaországnak kellett felvállalnia, s az új helyzetben megfelelő ideológia és törté
nelmi tapasztalat nélkül a problémaérzékeny és tennivágyó értelmiség az útkeresés, 
úttévesztés számtalan buktatóját járta, követhető és semmibe vezető ösvényeket 
hagyva az utókor számára. Az elvesztett országrészek és a kisháza iránti érdeklődés 
fokozódott ebben az időben. E korszak hangulatáról beszédesen vall a Lantos-antik
várium 1923-ban kiadott ajánló-jegyzéke, amelyet Braun Róbert szerkesztett, s Ma
gyarország vármegyéinek és városainak történeti, földrajzi irodalmát és képes ábrá
zolásainak leírását tartalmazta. Több volt ez már akkor is, mint üzleti reklám, fenn
maradt példányait később bibliográfiaként használták.

E nehéz korszak történetének, szellemi életének és alkotásainak elfogulatlan 
megítélése, értékelése majd ezután következhet. Többé-kevésbé csak azzal lehetünk 
tisztában ma, hogy az elmúlt évtizedek uralkodó ideológiája és az általa irányított ku
tatószemlélet túlzó kritikája megkérdőjelezte a valós értékeket is, vagy a figyelmen 
kívül hagyás, az elhallgatás taktikáját követte. így fordulhatott elő, hogy a korai és a 
két világháború közti magyar helytörténeti, honismereti munka és bibliográfiai tevé
kenység kevés figyelmet kapott. Lényegében csak Bata Imre tett kísérletet említett 
cikkében a tradíciók feltárására. Elismerte, hogy a felszabadulás előtti évtizedekben 
a helyismeret Magyarországon igen nagy megbecsülésnek örvendett, hogy a húszas 
években fellendülő helyismereti bibliográfiai munka szociológiai, szociográfiai ihle
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tésű, habár el kellett szakadnia a századelő radikális polgári értelmiségének társa
dalomtudományi iskolájától. Bata nem vette figyelembe a történettudomány jelentős 
hatását, pedig 1924-ben A  helytörténeti kutatás feladatai címmel Mályusz Elemér 
programadó tanulmányt közölt a Századokban.13 Mivel a bibliográfia sorsa elválaszt
hatatlan a helytörténettől, nem érdektelen számunkra a történész álláspontja, aki 
összehasonlította a hazai eredményeket a német territoriális történetírással, s rámu
tatott a Magyarországon népszerű monografikus helytörténetírás hibáira és hiányos
ságaira. Kifogásolta az újabbkori kutatások elhanyagolását, egyes források, így példá
ul a sajtóforrások figyelmen kívül hagyását. Felhívta a figyelmet az irodalmi jelensé
gek, különösen a gazdasági szakirodalom és régi szerzők forrásértékű munkáinak 
vizsgálatára. A Tagányi-féle helytörténeti programot támogatta, különösen a közép
kori kutatások további munkálataira vonatkozóan. Hangsúlyozta, hogy a tudomá
nyosság követelményének és a közönség érdeklődésének egyaránt megfelelő mun
kák csak szakmai hozzáértésből adódó munkamegosztással készülhetnek. Igen fon
tosnak tartotta a részfeladatok szakszerű feldolgozását, az egymással kapcsolatos tu
dományágak kutatóinak kölcsönös együttműködését, s a munkálatok időbeli távla
taira vonatkozóan azt a megjegyzést tette, hogy a sok megoldandó feladaton egymást 
követő generációk dolgozhatnak. Máig érvényes a helyi vonatkozású bibliográfiai 
munkára vonatkozóan a helytörténeti kutatás alapvető és irányadó igénye, amely a 
tudományos követelményeket következetesen érvényesítette. Az egykorú helytörté
neti bibliográfiák közül Tragor Ignác Vác-bibliográfiája példázza a fenti irányzat 
eredményét.

A helyismereti, vagy monografikus irányzat a hivatalosan támogatott társada
lomtudományhoz kapcsolódott. A Magyar Szociográfiai Intézet 1924-től, megalaku
lásától kezdve foglalkozott a helyi irodalom gyűjtésével: „gyűjtöttem mindazt, ami 
Magyarországról, a szomszéd országokról, a megszállt területekről nyomtatásban 
megjelent. Ez az intézet bibliografikus intézetté nőtte ki magát” — írta 1941-ben 
Krisztics Sándor — „így lett a Magyar Szociográfiai Intézet elsősorban hazánk tájai
nak, vármegyéinek és községeinek megismeréséhez szükséges forráskutatások vég
zője, helytörténeti adatgyűjtő és adat-nyilvántartó intézet.

Nem volt kisebb jelentőségű a magyar falukutatás részéről megnyilvánuló 
érdeklődés a helyi vonatkozású irodalom iránt. Bodor Antal, aki szinte pályája kez
detétől a falu fejlődésének kérdéseivel foglalkozott, 1935-ben a Falukutató Intézet 
igazgatójává történt kinevezése után, munkatársaival együtt létrehozta a honismeret 
és falukutatás irodalmának első címjegyzékét, amelynek továbbfejlesztéséből jött 
létre a magyar honismereti bibliográfia legjelentősebb alapműve.15 Méltatására 
nem térek ki, mert valamennyien jól ismerjük, használjuk, s még jóval 1984-es új ki
adásának megjelenése előtt Bényei Miklós igen szép cikkben emlékezett meg e ki
emelkedő jelentőségű műről és szerkesztőjéről.

A falukutató mozgalom, amelyben különösen az ifjúság; a Sárospataki Refor
mátus Főiskola Faluszemináriumának hallgatói Újszászy Kálmán irányításával, az 
Erdélyi Fiatalok, a felvidéki Sarlós Szövetség vett részt, jövőbe vezető utat taposott. 
Az ő munkájuk során alakult ki az a komplex módszer, amely szociológiai, történeti, 
néprajzi, antropológiai, földrajzi és gazdasági szempontokat érvényesített. A Táj- és 
Népkutató Intézetben már intézményi háttérrel; Teleki Pál gazdaságföldrajzi, Györffy
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István néprajzi és Magyary Zoltán közigazgatástudományi egyetemi tanszékeinek 
közreműködésével és támogatásával folytatódott ez a tevékenység. Az Intézet kiadá
sában megjelent Magyar Népkutatás Kézikönyve — amely sajnos csonka maradt — 
alapvető bibliográfiai eligazítást is adott.

A két világháború között — elsősorban német mintára — nagyobb tájegysé
gek komplex kutatásának terveivel is foglalkoztak. Részben ilyen céllal alakult a Du
nántúli Tudományos Intézet, s ezt szolgálta volna a debreceni egyetemen körvonala
zódó Alföld-kutató program is.

Mint korábban utaltam rá, a helyi vonatkozású kutatás államilag támogatott, 
kiemelt feladat volt, ennek magyarázatát Krisztics Sándor fogalmazta meg: „...jobban 
kell a hazát ismerni, ha azt akarjuk, hogy kormányzása megfeleljen a kor igényeinek 
és még inkább fennáll ez a követelmény, ha területi reintegrációra törekszünk”.18 Az 
idézet első felével ma is azonosulhatunk, a befejező gondolat elveszítette aktualitá
sát. Ma már az a józan szándék vezethet a magyarságismeret kiterjesztésében, hogy 
a határainkon kívül élő magyarokban is erősítsük a nemzeti azonosságtudatot és ön
becsülést. Integrálódásra a tudományban, a kultúrában és a gazdasági életben van 
szükség, s ha ebben segíthet a helytörténet, honismeret, hungarológia, akkor ezt a 
bibliográfusok a jelzett tudományágakhoz kapcsolódó tevékenységükkel támogatják, 
mint ahogyan támogatták az 1930-as és 1940-es években is — jóhiszeműen, vagy jó
szándékkal, a végeredmény szempontjából ez egyre megy. Mert lehet kétségbe vonni 
a két világháború közötti időben kiadott vármegye-történeti sorozat, a városok és 
vármegyék monográfia-sorozat, vármegyei monográfiák és más regionális sorozatok 
eszmei indítékának politikai megfontoltságát, lehet vitatkozni tudományos értékük
ről, módszertani szakszerűségükről, ideológiai-politikai jelentőségükről, csak 
egyet nem lehet; figyelmen kívül hagyni ezeket a rendkívül nagy vállalkozásokat. Té
mánk szempontjából különösen fontos megjegyezni, hogy a hazai helyismereti bibli
ográfia egykorú termése ezekben a kiadványokban benne-foglaltatik.

Méltányos, hogy megemlítsem legalább Kertész János nevét, aki mint valami 
egyszemélyes bibliográfiai intézet, készítette a különböző városi és megyei monográ
fiákhoz a bibliográfiai jegyzékeket. Összeállításainak egy részéről még maga Bodor 
Antal sem tudott, ezért talán nem érdektelen felsorolni, hogy Brassó, Győr, Hódme
zővásárhely, Keszthely, Nagyvárad, Pozsony és Szeged városa, továbbá Abaúj-Tor- 
na, Bácska, Békés, Csongrád, Heves, Komárom és Pozsony vármegye, valamint a 
Szepesség újabb bibliográfiáját készítette el. Ezek közül több olyan, amelynek nem 
volt könyvészeti előzménye. Összeállításában önálló kiadványok és folyóiratcikkek 
alkotják a két alapvető csoportot, ezen belül a helynevek, illetve a szerzői név betű
rendje a rendező elv. Munkájának tiszteletreméltó vonása, hogy igyekezett a vegyes 
nemzetiségű területekről, városokról az ott használatos nyelveken megjelent mun
kákat is összegyűjteni. Hasonló elveket követtek Csutak Vilmos, Szűcs Lajos és Em
ber Ödön, a székelység bibliográfiájának összeállítói.19 Hazai és külföldi könyvészeti 
adatokból építette Buda és Pest a világirodalomban című bibliográfiáját Ballagj Ala
dár. Magyarlakta megyékre és az ott élő németségre vonatkozó német nyelvű ada
tokat közölt egy 1927-ben Nagyszebenben megjelent kis bibliográfia.20

Amint a fentiekből nyilvánvaló, a helytörténeti, honismereti munka és a vele 
kapcsolatos bibliográfiai tevékenység heterogén törekvéseket és hatásokat foglalt
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magába, s természetes, hogy nem maradhatott intakt az egykorú politikai szándékok
tól, a felszabadulást követően éppen ezért minimum bizonytalan megítélés alá ke
rült, ha nem éppen gyanakvás lengte körül. Pedig a II. világháború utáni kibontako
záskor még megvoltak azok az intézmények és felkészült szakemberek, akik a hagyo
mányt sallangoktól mentes, letisztult formában folytathatták volna. Bizonyítékul em
lékeztetni szeretnék Bakos József 1947-ben Sárospatakon megjelent pompás kis bib
liográfiájára, amely a Bodrogköz, Hegyalja és Hegyköz táj- és néprajzi irodalmát tar
talmazta. Sajnos a példa egyedülálló, mert a háború utáni években az oly hőn óhaj
tott konszolidáció helyett történelmünk egészen más fordulatot vett, s az új érték
rendben a hagyományos dolgok egy része nem kapott helyet. Bibliográfiai példával 
illusztrálva: az 1950-ben megjelent Magyar Történeti Bibliográfia L kötetében találha
tó helytörténeti rész világosan mutatja a válogatás tendendózusságát. Az egyes terü
letekre, városokra vonatkozó irodalom Bodor adatsorai nélkül gyakorlatilag haszna
vehetetlen.21 Márpedig Bodor Antal alap-művéből akkoriban igen kevés példány 
volt használatban!

A háború előtti években sok szálon futó, több intézményhez kötődő munká
latok már-már szerveződő egysége az 1940-es évek második felében szétesett, egyé
ni kutatók, történészek, könyvtárosok privát szférájává vált a helyi vonatkozású köny
vészeti adatok gyűjtése. Aki pedig arra vállalkozott, hogy országosan újra élessze ezt 
a tevékenységet, annak olyan programmal kellett előáüania, amely látszólag szakí
tott a hazai hagyományokkal.

Módis László, a debreceni Egyetemi Könyvtár munkatársa 1950 körül kezdett 
foglalkozni helyi vonatkozású bibliográfiai adatok gyűjtésével. Szűkebb körből in
dult, egyetemi bibliográfiát szerkesztett, e munka „melléktermékéből” szaporodott 
a Debrecenre vonatkozó anyag. Az önálló kiadványok és vezető tudományos folyói
ratok feldolgozása után a helyi időszaki sajtó feltárását vette tervbe. Eredetileg saj- 
tócím-bibliográfia összeállítására gondolt, azután egyes periodikumok analitikus fel
tárására. Módis László nem csak rendkívüli munkabírású bibliográfus, hanem nagy- 
formátumú elméleti szakember és szervező is volt; átlátta, hogy minél nagyobb terü
letre terjed ki a bibliográfiai adatok gyűjtése, annál gazdaságosabban lehet végezni. 
A regionális bibliográfiai munkának csekély hazai előzménye volt, a német példát 
diplomatikusan elhallgatva, új és korszerű javaslatként állhatott elő 1954-ben táj
bibliográfiai koncepciójával.22 Sajátos módon a nemzeti bibliográfia részfeladataként 
fogta fel a tájbibliográfiai munkálatokat. Méltatói, de még ellenzői is elismerték, 
hogy logikailag támadhatatlan rendszerben gondolkozott. Mivel nemcsak a tájra vo
natkozó, hanem az ott megjelent irodalmat is a tájbibliográfia keretébe tartozónak 
ítélte, s a gyűjtést a nyomtatványok legszélesebben értelmezett körére kívánta kiter
jeszteni — beleértve a napisajtó analitikus feltárását is — koncepcióját annak túlmé- 
retezettségére, gyakorlati megvalósíthatatlanságára hivatkozással elvetették 1955-ben 
a táj-bibliográfia tervezetének megvitatásában résztvevők.

Röviden ennyi, amit Módis Lászlóról és tájbibliográfiai elképzeléseivel kap
csolatosan emlegetni szoktunk. Nem kapott azonban jelentőségének megfelelő 
hangsúlyt, hogy ő volt az a könyvtáros, aki nem csak adatgyűjtő munkájával szolgál
ta a helyi vonatkozású bibliográfia ügyét, hanem az ország szakmai közvéleménye elé 
tárta e munkálatok elméleti és módszertani megalapozásának első átfogó tervezetét.
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Vannak bizonyos ismereteink arról, hogy az országban egymástól függetlenül magá
nyos kutatók és könyvtári-, levéltári műhelyek foglalkoztak hasonló problémákkal, 
de még az 1950-es évek első felében sem volt egyértelmű a könyvtárak szerepe a 
helyi vonatkozású irodalom bibliográfiai gondozásának kérdésében. Kivételes példa 
a szegedi Egyetemi Könyvtáré, amelynek munkatársai már 1954-ben több figyelem
reméltó helytörténeti-helyismereti bibliográfiát publikáltak, s Szegeden a helytörté
neti kutatás vezérfonalát is kiadták.

A helytörténeti bibliográfia ismert könyvtári műhelyeként tulajdonképpen 
csak a Fővárosi Könyvtár Budapest Gyűjteményét tartották számon még ekkor is. 
Módis fellépésével a vidéki könyvtárakra, mint a helyi vonatkozású bibliográfiai tevé
kenység jövőbeli műhelyeire terelődött a figyelem, más oldalról a könyvtárosok is 
felismerték e természetes és szükségszerű feladatukat, illetve megerősítést kaptak, 
amennyiben ilyen tárgyú tevékenységet már korábban is folytattak.

A tájbibliográfia-tervezet vitája után nem lehetett kétséges, hogy ki a gazdája 
Magyarországon a helyi vonatkozású könyvészeti munkálatoknak. Módis Lászlóra 
tehát úgy kellene emlékeznünk, mint szakmai öntudatra ébresztőnkre! Bár koncep
ciójának megvalósítására ma sem látunk reális lehetőséget, részleteiben mégis érde
mes volna újra fontolóra venni elképzeléseit, hiszen több tanulsággal szolgálhat szá
munkra. Csak egy példát legyen szabad említenem: ha annak idején az általa körvo
nalazott történeti és etnikai szempontok nem mennek feledésbe, s mindazok a hely- 
történészek és helytörténeti bibliográfusok, akik olyan vidékeken működtek, ame
lyeknek magyar lakosságát országhatárok választották el egymástól, nagyobb oda
adással kereshették volna a közös kultúra emlékeit és újabb eredményeit, most nem 
kellene szégyenkezve gondolnunk azokra a mulasztásokra, amelyek e tekintetben év
tizedeken át halmozódtak. Manapság szokás a mesterségesen állított ideológiai, poli
tikai akadályokat okolni az ilyesfajta jelenségekért, de aki őszinte önvizsgálatot tart, 
nem hallgathatja el, hogy az akadályokat kényelmesebb volt elfogadni, sőt akadt pél
da evidenciakénti kezelésükre, amennyiben a határokon túltekintő bibliográfust kol
légája figyelmeztette illetéktelenségére, s mi több: szakszerűtlenségére! A debreceni 
egyetemi Néprajzi Intézet példájával szeretném igazolni, hogy ha nem azonosultunk 
szervilisen a vélt vagy valós elvárásokkal, akkor le lehetett győzni az akadályokat: Új- 
váry Zoltán irányításával ugyanis évtizedek óta eredményesen folynak a gömöri kuta
tások, s az arról szóló publikációkat rendre megjelentették!

Nem szeretnék helyzetemmel és azzal a természetes körülménnyel visszaélni, 
hogy szűkebb pátriám viszonyait jobban ismerem; a továbbiakban nem kívánok deb
receni példákkal élni, hanem röviden vázolom a holtpontról kimozdított magyar 
helytörténeti, honismereti bibliográfia további útját, inkább csak utalva az esemé
nyekre, eredményekre és gondokra, mert az utóbbi évtizedekről valamennyiünknek 
pontosabb képe van, részben saját emlékezetünk alapján, részben pályatársaink jó
voltából, akik cikkekben, közleményekben, tanulmányokban foglalkoztak a problé
mákkal.

A megélénkülés első jelei már a mérföldkőnek tekintett gödöllői konferen
cia előtt jelentkeztek. Város- és község-bibliográfiák, az első megyei sajtó-bibliog
ráfiák, folyóiratrepertóriumok, kisebb tájegységekre és hazai etnikumokra vonatkozó 
bibliográfiák megjelenése és a szaksajtóban publikált e tárgyra vonatkozó cikkekjei-
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zik, hogy a könyvtárosok mellett a múzeumok történész és néprajzos szakemberei is 
magukénak érezték a feladatot.23

Az emlékezetes gödöllői bibliográfiai konferencián Berza László „A helyis
mereti bibliográfiai tevékenység aktuális problémái” címmel tartott előadást; ismer
tette a Budapest Gyűjteményben folyó nagyszabású munkát, felhívta a figyelmet ar
ra, hogy milyen nagy érdeklődés tapasztalható országszerte a helytörténeti irodalom 
és a honismeret iránt. A konferencián felmerült a könyvtárakban folyó helyismereti 
tevékenység szervezetebbé tételének és támogatásának szükségessége, körvonalazó
dott a tájkönyvtárak és megyei könyvtárak lehetséges feladat-megosztása. Az ajánlá
sokban konkrétan megfogalmazták a legsürgetőbb tennivalókat. 1964-től minisz
teri utasítás szabályozta a megyei könyvtárak helyismereti gyűjtő- és feltáró munká
ját.25 E szerint a megyei könyvtárak elsősorban a megyéjükre vonatkozó irodalom 
gyűjtésére, feltárására hivatottak, tevékenységük kiterjed a legkülönbözőbb doku
mentum-típusokra, mind kurrens, mind retrospektív vonatkozásban. A gyűjtemé
nyek megalapozásán és fejlesztésén túl elsőrendű feladattá vált a helyismereti bibli
ográfiai kartotékrendszerek kiépítése, a megyei sajtóbibliográfiák összeállítása, ezt 
követően időszaki kiadványok repertóriumainak elkészítése és helyi vonatkozású 
bibliográfiák szerkesztése. A megyei könyvtárak a megye területén megjelent kiadvá
nyokból kötelespéldányra jogosultak. Bár a személyi feltételek biztosítására is tör
téntek intézkedések, a feladatok teljesítése az egyes könyvtárakban eltérő mérték
ben és színvonalon történt. Gödöllő után jó tíz esztendővel, 1972-ben a Miskolcon 
rendezett tanácskozás vette számba az eredményeket. Fügedi Pétemé előadásában 
feladatkörönként, kiadványtípusonként jellemezte az országban folyó munkát. Külö
nösen fontosnak ítélte a két világháború közti időszak irodalmának feltárását, az 
együttműködés, a munkamegosztás és a központi szolgáltatások megszervezését, az 
elvi és módszertani kérdések tisztázását, valamint a helyi kiadványok széles körű 
hozzáférhetőségének megoldását. Erre az alkalomra elkészült és megvitatásra került 
a helyismereti kutatás kézikönyvének tervezete. A konferencia ajánlásaiban figye
lemreméltó, hogy az évfordulós kiadványokkal kapcsolatban felhívta a könyvtárakat: 
időálló kiadványok megjelentetésére törekedjenek.26

A miskolci konferencia jelentőségét két évtized távlatából jobban megítélhet
jük: a már szervezett módon folyó tevékenységnek abban a szakaszában vállalkozott 
összegzésre és útmutatásra, amikor már lehetett eredményekről beszélni, kitűntek 
a hiányosságok és hibák, s kialakult az a szakember-gárda, akikre számítani lehetett 
az elkövetkező években, amikor folytatódott a megyei könyvtárak műhelyeiben a 
kurrens helyismereti gyűjtő és bibliográfiai munka, amikor a retrospektív feltárásra 
Lisztes Lászlóék, majd a veszprémiek és szombathelyiek szerveztek kooperációs 
munkaközösséget, amikor városi és községi könyvtárak bekapcsolódtak szűkebb te
rületükre vonatkozó munkájukkal, amikor például a debreceni Egyetemi Könyvtár
ban is új lendületet kapott a helyi vonatkozású bibliografizálás, elsősorban annak 
történeti aspektusú változata, s amikor fokozódott a szakmai és társadalmi érdeklő - 
dés tevékenységünk iránt.

A miskolci tanácskozás jótékony hatására megerősödött az Országos Széché
nyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjának szakmai irányító 
szerepe, amelyben Bereczky László, Fogarassy Miklós, Vajda Koméi és mások vállal
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tak fontos munkát. Tudományos és szervező erejével az ügy mellé állt a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületének Bibliográfiai Bizottsága. 1972-től rendszeressé váltak a 
helyismereti, helytörténeti bibliográfia különböző kérdéseiről rendezett tanácskozá
sok, amelyeken elméleti szakemberek és alkotó munkatársak: Sallai István, Csűry 
István, Ujszászy Kálmán, Fügedi Pétemé, Lisztes László, Péter László, Kertész Gyula, 
Bényei Miklós, Fogarassy Miklós és mások tartottak előadásokat. A Hazafias Nép
front Honismereti Bizottsága a társadalmi méretű szervezet lehetőségeit mozgósít
va támogatta a helytörténeti bibliográfiai munkát, jószándékának talán legmaradan
dóbb eredménye, hogy részt vállalt a Csömör Tibor szerkesztette honismereti bibli
ográfia megjelentetésében, valamint az, hogy lapjának mellékleteként 1976 óta folya
matosan közli a szakirodalom kurrens bibliográfiáját.27

A könyvtári sajtó, elsősorban a Könyvtáros című folyóirat rendszeresen kö
zölt publikációkat munkánk gondjairól, eredményeiről, azokról a rendezvényekről, 
amelyeken fontos szakmai kérdések kerültek megvitatásra. Páldy Róbert és Gerő 
Gyula szerkesztősége idején igen nívós recenziós tevékenysége volt a lapnak. Az is
mertetések nem csak hírt adtak a kiadványokról, hanem jól hasznosítható elvi és me
todikai tanácsokat és ötleteket is.

Az időről-időre közreadott összegzések egyre több kiadványról adhattak 
számot, szinte a bőség zavara jellemzi az elmúlt negyedszázad helyi vonatkozású 
bibliográfiai termésének áttekintését. A szemlézés elsősorban a műfajok változatos 
sorát mérte fel, példákkal illusztrálva azokat.28 Előadásomra készülvén, több mint 
ötszáz önálló bibliográfia adatait gyűjtöttem össze magam is, egy részüket újra át
néztem, s bár kétségtelenül sok imponáló kiadványt találtam, végtére mégis ellent
mondásos érzések támadtak bennem. Kiváló pályatársaim talán egyetértenek velem, 
ha kimondom: túl sok öncélú kiadvány jelent meg e körből: elég volt 20—25 év a kö
zéleti vagy tudományos pályán, s már készült a személyi bibliográfia, ha megért egy 
üzemi, vagy hálózati híradó, intézeti évkönyv 5—10 évfolyamot, már kész volt az ad
digi termését feltáró repertórium, más évfordulós bibliográfiákról szándékkal nem 
szólok. Elapróztuk a feladatokat: időben, térben, de még a bibliográfia tárgyában is 
igyekeztünk leszűkíteni köreinket, de abban a szűk körben aztán teljességre töre
kedtünk! A válogatás felelősségteljes és komoly szakmai próbáját kikerültük. A vá
logatott jelző nem tartalmi munkára utalt sok esetben, inkább védő, helyesebben 
védekező címke volt! S az ajánló bibliográfiák egy része miért nem vállalhatta nyíl
tan, hogy csak az adott gyűjteményben megtalálható vonatkozó irodalmat közli a 
címben jelzett témához? A bibliográfia műfaja összemosódott eseménynaptárak, 
szöveggyűjtemények műfajával. Voltak kiemelt témakörök, s egészen elhanyagolt 
témái a helytörténeti, honismereti bibliográfiai munkának. A retrospektív kiadvá
nyok száma aránytalanul kevés, s azok többsége is a közelmúltra koncentrált, ennél 
csak az keservesebb, hogy a területi elv, az új megye- és országhatárok abszolút tisz
telete lehetetlenné tette az etnikai és történelmi elv érvényesítését.

A kiadványok címleírásainak és szerkesztésének színvonalbeli különbözősé
gére csak utalok, hasonlóképpen a sokszorosítással vagy nyomtatásban megjelent 
bibliográfiák technikai kivitelezésében tapasztalható feltűnő különbségekre, vala
mint a példányszámok gondjaira és a hozzáférhetőség nehézségeire.
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Sokat tettünk az utóbbi 25—30 esztendő alatt, de van újra átgondolni valónk 
is éppen elég! Józan mérséklettel kell felülvizsgálni eddigi gyakorlatunkat, s tárgyila
gosan megfontolni, hogy mi az, ami folytatható, s ha igen, akkor hogyan? Az előt
tünk álló feladatok kijelölése után fontossági sorrendbe kell állítani azokat. Ehhez 
jól használható információs eszköz lehetne egy precíz másodfokú bibliográfia, amely 
valamennyi magyar és magyar vonatkozású helyi bibliográfiát regisztrálna.

Ilyen összeállítás eddig csak a Kosáry Domokos féle történeti bibliográfiában 
jelent meg, illetve a repertóriumokról Kertész Gyula szerkesztésében.29 A helyi vo
natkozású bibliográfiákkal kapcsolatos szakirodalom jegyzékét, a legfontosabb, szá
munkra is hasznosítható külföldi szakirodalmi adatokkal kiegészítve, a másodfokú 
bibliográfia függelékeként kellene közreadni; ezzel teljesebbé válhatna a még mindig 
csonka Helyismereti kutatók kézikönyve. Ilyen jellegű szakirodalmi jegyzék húsz éve 
jelent meg utoljára, s az akkori igényekhez mérten is szűk körű volt.

Tanulmányozva azokat a cikkeket és közleményeket, amelyek e témával fog
lalkoztak, szinte döbbenten tapasztaltam, hogy lényegében nem mondhatunk olyat, 
amit előttünk már ki nem mondtak, vagy le nem írtak volna. Aki ezentúl bármit akar 
tenni, annak meg kell győződnie, hogy valóban újszerű-e elképzelése? Ahhoz, hogy 
ne találjuk fel többször ugyanazt, vagy ne essünk ismételten ugyanabba a hibába, 
pontosan ismernünk kell az előzményeket, ezért törekedtem az előadásomban arra, 
hogy a korábbi múltat — amelyet kevésbé volt alkalmunk megismerni — részleteseb
ben, az emlékezetünk által befogható múltat inkább fő tendenciáiban idézzem fel.

Az elmúlt évek tapasztalata megmutatta, hogy a sok-sok apró kiadvány — 
még ha oly tökéletesre is sikerült közülük jónéhány — nem tudta betölteni hivatását: 
szűk körben terjedt, vagy elkallódott. Ha kiadványban gondolkodunk a jövőben, 
minden bizonnyal nagyobb területre vonatkozó, összefoglaló jellegű munkák megje
lentetésére lesz mód. Maradandó értéket az eddigiek közül is elsősorban az ilyenek 
képviselnek.

Visszatekintve az elmúlt évtizedek termésére, elismeréssel szólhatunk több 
nagy jelentőségű műről, mindenekelőtt a Budapest-történeti bibliográfiáról, több 
nagy város és település bibliográfiájáról, a mintaszerű Fertő-táj bibliográfiáról, a 
Veszprém megyei helytörténeti lexikonról, a Csömör Tibor szerkesztette országos hon
ismereti bibliográfiáról, a megyei sajtóbibliográfiák csaknem teljes soráról, nagymúl
tú, értékes időszaki kiadványok repertóriumairól, jeles személyiségek életmű-bib
liográfiájáról. Örömmel említem, hogy 1989-ben megjelent egy olyan sajtóbibliográ
fia, amely a történelmi Abaúj-Torna, Gömör, Kishont és Zemplén megyei hírlapok 
és folyóiratok adatait tartalmazza 1918-ig. Ehhez hasonlítható összállítás csak a II. 
világháború előtt készült az erdélyi magyar sajtóról.31 A miskolci levéltár kiadásá
ban megjelent sajtóbibliográfia „megtörte a hallgatás falát”, kitekintést ad egy hatá
ron túli magyarlakta terület fontos történeti forrásanyagára, nagy szükség van a pél
da követésére, mert keveset tudunk a határainkon kívül folyó kutatásokról. 1958-ban 
a Romániában folyó tájbibliográfiai munkálatokról Dankanics Ádám  adott hírt.32 Az 
újvidéki Hungarológiai Közlémenyekből követhető volt a Jugoszláviában folyó kuta
tások egy része, a közös helytörténeti, honismereti tanácskozásokról a magyar 
könyvtári sajtó is beszámolt.33 Némi tájékozottságunk a szlovákiai magyar helyisme
reti bibliográfiáról is van,34 de legtöbbet a burgenlandiak tevékenységéről tudunk.35
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Szélesebb körű nemzetközi kitekintésre van szükség a korszerű módszerek 
tanulmányozása szempontjából is. A XX. századra hatalmasra duzzadt hírlapiroda
lom feltárásában hagyományos módszerekkel nem érhető el számottevő eredmény. 
Márpedig a hírlapok, mint a helytörténet, honismeret forrásai nem hagyhatók figyel
men kívül, mind a központi, mind a helyi sajtó kurrens és retrospektív adatai nélkü
lözhetetlenek a kutatás számára, meg kell tehát találnunk a feltárásukra legalkalma
sabb módszert.

Az együttműködést, gépesítést szoktuk emlegetni, ha ilyesmiről tárgyalunk, s 
már szóba sem kerül egy bibliográfiai intézet ideája, pedig ez legalább annyira fontos 
lenne, mint az előbbi két tényező! Bármilyen nehéz helyzetben vagyunk, vágyaink
ról, álmainkról, s mi több: jogos igényeinkről nem mondhatunk le. A lehetőség fel
ismerése, a jószándék és ésszerű szervezés meglepő eredményt hozhat! Valószínű
leg nem csak én olvastam nagy empátiával és szimpátiával a Honismeret 1987. évi 6. 
számában Kápolnai Iván cikkét, aki azt javasolta: „Legyen a KSH Könyvtára a honis
mereti kutatás egyik központja”. A cikkében vázolt adottságokat és lehetőségeket fi
gyelembe véve valóban úgy tűnik, hogy minden tárgyi és személyi feltételük megvan 
ahhoz, hogy az intézmény a honismereti kutatások bibliográfiai központja lehessen.36 
A szervezettség magasabb szintjét sürgette a szanazugi tanácskozás több résztvevője 
is a közelmúltban. Mértékadó vélemények tanulságaként világosan kell látnunk, 
hogy a helyi érdekű sajtófeltárást hagyományos, laza együttműködésre alapozva 
nem lehet vállalni a jövőben, ehhez szakmailag felkészült, technikailag megfelelően 
felszerelt, stabil intézményi háttér szükséges. A testületileg illetékes közgyűjtemé
nyek tradicionális munkamegosztásának érintetlenül hagyása mellett csak ez adhatna 
reális esélyt ősrégi szakmai gondunk megoldására.

Most, amikor korszakhatárhoz értünk, szükséges volt áttekinteni eddigi utun
kat, s kísérletet tenni eredményeink és feladataink számbavételére. Nem vállalkoz
hattam átfogó program felvázolására, hiszen még túl friss a változások élménye és 
felkészültségem, felkészültségünk szálai a közelmúlthoz kötődnek. Az általam leg
fontosabbnak vélt kérdések exponálására törekedtem, s a jövőre vonatkozóan a kol
lektív bölcsességre apellálva kérem a Kollégákat az együtt-gondolkodás alkotó folya
matában való részvételre.

Befejezésül engedjék meg, hogy nagyrabecsült pályatársunk, Futala Tibor bú
csúszavait idézzem, aki e pár sorral egy nemzedék nevében adott választ sok-sok 
mostani miértre, mert „aki egy gombolyagnyi fonallal felszerelkezve kényszerül be
menni az egyetlen adott helyre, a labirintusba, annak egyetlen esélye, hogy a fonal 
segítségével megtanuljon tájékozódni, eligazodni benne, majd e labirintus fal- és 
közlekedésrendszeréhez igazodva, megtegye azt, amire erejéből és tudásából futja. 
És azért sok mindenre „futotta” az erőnkből és tudásunkból, sok minden értelmes
re, szakmailag időtállóra. Az, hogy a „labirintus-körülmények” közepette aránytala
nul nehezebb az időtállót létrehozni és sok hiábavalóságra is rengeteg energiát kell 
elpazarolni, nemzedéki balszerencse. Utólag nem lehet jóvátenni, illetve csak áttéte
lesen, nevezetesen úgy, ha a következő nemzedék, amely remélhetőleg már nem 
ilyen körülmények között valósítja meg szakmai önmagát, ezt etikusan és nagy tette
ket végrehajtva teszi.”38
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Csömör Tibor

A Fővárosi Könyvtár keretein belül 1913-ban alakították ki az önálló Buda
pest Gyűjteményt, lényegében a maihoz hasonló szervezettel, gyűjtőkörrel, felada
tokkal. A kezdetektől intenzív publikációs tevékenységet folytató könyvtár 1913. évi 
Értesítőjében azzal a felhívással fordult a nagyközönséghez, hogy mindazok, akik 
Budapest múltjára vonatkozó adatokkal rendelkeznek, juttassák el ezeket a Fővárosi 
Könyvtárhoz, mert az intézményben előzetes munkálatok folynak Budapest könyvé- 
szetének összeállítására.1 Az ígéretes kezdeményezés megvalósulását az első világ
háború kitörése megakadályozta.

A húszas-harmincas években a könyvtár publikációs tevékenysége jelentősen 
csökkent. Csak 1929-ben indult útjára a Fővárosi Nyilvános Könyvtár Budapest 
Gyűjteményének bibliográfiai munkálatai című sorozat. Első darabja Buda és Pest a 
szabadságharc idején a negyvennyolcas forradalom nyolcvanadik évfordulójára ké
szült.2 Az első fürdőügyi kiállítás kapcsán jelent meg Buda és Pest fürdőinek és 
gyógyforrásainak irodalma címmel egy 1190 tételt felölelő jegyzék.3 Buda 1686-os 
visszafoglalásának 250. évfordulójára adták ki a sorozat 3. és 4. kötetét. A Buda és 
Pest 1686. évi visszafoglalásának egykorú irodalma 1683—1717 című bibliográfia fő
ként korabeli német, olasz, francia, spanyol stb. leírások, híradások címeit tartalmaz
za, az annotációkban a Budára vonatkozó részek kivetítésével.4 Az 1618 tételt magá
ba foglaló bibliográfia csekély kivétellel csak a Budapest Gyűjteményben fellelhető 
egykorú forrásokat, csupán a monografikus anyagot foglalta egybe. Mintegy mellék- 
termékeként készült el a Buda és Pest grafikus ábrázolásai a visszafoglalás korában 
1683—1718 című 260 tételt felsoroló ikonográfia, amely részletes adatokkal szolgált 
a korabeli metszetek, képek szerzőiről, ikonográfiái és lelőhelyadatairól.5 A soro
zat 5. tagjaként Aquincum irodalma címmel 1130 tételes bibliográfia látott napvilá
got, mely a monografikus művek mellett már a szakfolyóiratok és néhány napilap 
anyagát is feldolgozza s magába foglalja a magyar régészek adatait is.6

A sorozat első öt kötete lényegében speciális kutatói igényeket szolgált. A 
szélesebb nagyközönség, a főváros iránt érdeklődő olvasótábor számára nem ké
szült bibliográfiai összeállítás.

A második világháborút követően a szabadságharc centenáriumára készült el 
az 1848—1849 a kisnyomtatványok tükrében című hasonmásokkal ellátott tudomá
nyos bibliográfia, az ígéretes könyvészeti sorozat 6., sajnos záró köteteként.7 Az 
1950-es évek elejének terméséből a Budapest Gyűjtemény igényes Lánchíd-bibliog- 
ráfiája érdemel említést.8 Néhány kisebb röplapbibliográfia kiadása mellett kísérlet 
történt a könyvtár 1910-ben indult nagy múltú Aktuális kérdések irodalma című so
rozatának újraindítására. Az új sorozat első tagjaként Nagy-Budapest ötéves tervéhez 
címmel jelent meg összeállítás 1946-ban.9 Ezt csak 1954-ben követte az akkori nap-
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fogyatkozással foglalkozó kiadvány. Ezzel a sorozat meg is szűnt, pedig lett volna 
létjogosultsága.

A háborút követő években a gyűjteményt minden vonatkozásában fokozato
san visszafejlesztették. 1952 októberében már csak két munkatárs foglalkozott a Bu
dapest Gyűjtemény anyagával a központi olvasószolgálat keretein belül. Önálló egy
ségként csak 1955 július 1-jétől működhetett. Ekkorra létszámában és anyagiakban 
egyaránt megerősítették, elsősorban annak érdekében, hogy a Budapest Történeté
nek Bibliográfiája gyűjtését, szerkesztését és kiadását elvégezzék. Bár a gyűjtemény 
olvasótermének, könyv- és várostörténeti cédulaanyaga egy részének 1956. évi pusz
tulása érzékeny veszteséget és zökkenőt jelentett, a rendteremtés és az olvasóterem 
restaurálása közepette a bibliográfiai munkálatok nagy lendülettel megindultak, a 
gyűjtemény élete visszatért régi kerékvágásába.

Megkezdődött a Budapest-bibliográfia tervezése, tematikájának kialakítása, 
az adatgyűjtő és feldolgozó munka szervezése. Ezzel párhuzamosan — részben a 
már kigyűjtött anyag felhasználásával — újabb bibliográfiák publikálására került sor.

Az ötvenes években megnőtt az érdeklődés a főváros történetét, életét meg
örökítő irodalom iránt. Az ennek kapcsán 1955-ben megjelent Fővárosunk, Buda
pest című bibliográfia tárgya Budapest az ismeretterjesztő és a szépirodalom tükré
ben.10 Anyaga főként a Budapest Gyűjtemény állományára támaszkodik. Várostör
téneti, városépítészeti műveket, tanulmányokat, szakcikkeket, a földrajzi és termé
szeti környezet, az ipar, a kereskedelem, a közlekedés, a kulturális élet, az egészség
ügy akkor hozzáférhető java irodalmát ajánlja, majd Budapestről szóló regények, 
elbeszélések, irodalmi riportok, versek adataiból ad közre gazdag válogatást. A 940 
tételt tartalmazó kiadvány mérete, áttekinthető szerkezete, feldolgozásának módja 
jó mintául szolgált egy széles nagyközönség számára szóló bibliográfia összeállításá
hoz. A korszak viszonyait tekintve érdeme, hogy a szerzők válogattak a háború előtt 
megjelent irodalomból is.

A korszak politikai igényeinek megfelelően számos ún. évfordulós-bibliog
ráfia készült országszerte. 1959-ben a Tanácsköztársaság negyvenedik évfordulójára 
jelent meg a Budapest a Tanácsköztársaság idején a korabeli sajtó tükrében című bib
liográfia, mely 53 folyóirat, hírlap anyagából nyújt jól áttekinthető válogatást.11 A 
kötet az eseményekről és a szereplő személyekről megjelent képek adatait is közli. 
Korán megjelent tehát a témához kapcsolódó képek lelőhely-adatainak közlési szán
déka. Ugyanebben az évben látott napvilágot a Budapest munkásmozgalma 1919— 
1945 című bibliográfia, mely 3 kötetben közel 6000 címet tartalmaz.12 A korszak po
litikai-történeti viszonyait s az újabban megjelent irodalmat figyelembe véve ma is 
forrásértékű, jó tájékoztató eszköz. Egyik kötete a területi tájékoztató munkát segí
tő szándékkal a főváros kerületei szerint csoportosítja anyagát. A várostörténethez 
a korábbiaknál közelebb álló kiadvány a Budapest szocialista fejlődése 1945—1959 cí
mű bibligráfia.13 Három kötetbe rendezett több mint tízezer tétele dokumentálja a 
főváros háború utáni másfél évtizedének életét. Tematikája sokrétű, kiterjed a poli
tikai, a gazdasági, a társadalmi és kulturális élet minden szférájára, fontos mozzana
tára. A harmadik kötetben az egyes kerületekről szóló irodalmat, részletes létesít
mény-, kép- és névmutatót találhatjuk.
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1965-ben 2., átdolgozott kiadásban látott napvilágot Budapest munkásmozgal
mának válogatott irodalma}* Az immár nyomdában készült kötetben az újabb kiad
ványokkal bővült anyag tematikai elrendezése némileg módosult. A helytörténeti ku
tatás számára a kerületenként csoportosított irodalom és a sokoldalú mutatórend
szer nyújt értékes segítséget. A kötet igényes összeállítás. Témakörében ma is hasz
nálható tájékoztató eszköz.

1969-ben jelent meg Tolnai György: A  Tanácsköztársaság Budapestje a korabe
li lapok tükrében című bibliográfiája.15 A kötet 322 budapesti — közöttük 26 idegen 
nyelvű — korabeli sajtótermék közel tízezer cikkét, hírét, apró, de a korszakra egye
dülállóan jellemző közleményét regisztrálja nagyrészt annotálva. A tájékozódást a 
kötet mikroszerkezetét tükröző részletes tartalomjegyzék, névmutató, kerületi ese
mények mutatója segíti.

1955—1969 között a hat fentebb említett nagyobb terjedelmű kiadvány került 
ki a Budapest Gyűjtemény műhelyéből, de ezek készítésével párhuzamosan nagy 
energiával folytak a Budapest történetének bibliográfiája gyűjtésének és szerkesztésé
nek munkálatai. E nagy könyvészeti vállalkozás tervezetét Zoltán József publikálta a 
FSZEK1949-1954. évi évkönyvében.16

A bibliográfia tematikai tervezetét a könyvtár 1961. évi évkönyvében olvashat
juk ugyancsak Zoltán József tollából.17 Elemzi az NDK-beli Berlin s főleg Gugitz: 
Bécs-bibliográfiáját, ezek rendszerezését, szakcsoportjait, majd a már előrehaladott 
gyűjtés és felhasználás, előrendezés tapasztalatait is felhasználva vázolja a Buda- 
pest-bibliográfia tervezett tematikáját, fő témaköreit, ezek tartalmát s a rendezés 
alapelveit. Utal rá, hogy az életrajzi, szépirodalmi és képanyagot, mint a készülő 
bibliográfia melléktermékét, külön-külön tervezi megjelentetni. Szándékában állt, 
hogy minden egyes kötethez névmutatót készít, de ez nem valósult meg. A hat kötet 
használatát csak az 1974-ben megjelent összesített név-, tárgy- és helymutató könnyí
tette meg. A tanulmány végén aprólékos részletességgel ismerteti meg az 1686—1950 
közötti időszak anyagát tartalmazó öt kötet tematikáját, mint kísérletet egy várostör
téneti irodalom szakbeosztásához. Ebben a munkájában Zoltán József a legrégibb 
időktől Buda visszafoglalásáig terjedő korszak irodalmát tartalmazó kötet temati
kájával nem foglalkozik. Ennek megjelentetését csak az 1686—1950-es kötetek köz
readása után tervezi, mert véleménye szerint ezekre nagyobb és sürgetőbb az érdek
lődés.

A hatvanas évek közepétől a bibliográfia egyre fokozódó terhet rótt a gyűjte
mény munkatársaira. A folyamatos gyűjtés, feldolgozás mellett a szerkesztés a kéz
irat összaállítás és a nyomdai gondozás időigényes munkáit is el kellett látni. A Bu- 
dapest-bibliográfia végül elkészült. Második kötete — témája: Városleírás, városépí
tés; Budapest egészségügye; Budapest fürdőváros — 1963-ban jelent meg. Ezt követ
te 1964-ben a Gazdaság (3.köt.), 1965-ben a Társadalom (4.köt.), 1966-ban a Politika 
— közigazgatás (5.köt.). Az általános részt és az 1686 előtti anyagot feltáró első kö
tet 1967-ben, végül a 7., a mutatókötet 1975-ben jelent meg.

A bibliográfiát a kritika néhány szélsőséges véleménytől eltekintve örömmel 
és elismeréssel fogadta. Jogos a megállapítás, hogy az 1300 féle folyóirat és a Buda
pest Gyűjtemény teljes könyvállományának, valamint számos aprónyomtatványnak 
elemzésével készült mintegy 91000 tételt magába foglaló Budapest Történetének Bib
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liográfiája jelentős teljesítmény, kevés párja van az európai várostörténetben. Ter
mészetesen mai ismereteink és gyakorlati használati tapasztalataink alapján tudjuk, 
hogy a bibliográfiát gazdaságosabban, célszerűbb elrendezéssel, egyes részeit kevés
bé elaprózott elemzéssel s más kisebb javítással finomítva lehetett volna elkészíteni. 
Szolgáljon a készítők mentségéül a feldolgozandó anyag nagysága, a rutintalanság, a 
nem éppen ideális munkakörülmények, a folyamatos munkát megszakító nyomdai si
etség a korrektúrával, s az adott mindennapi feladatok, amit könyvtárosként a bibli
ográfiai munkák mellett el kellett látniok. A jogos kritikai megjegyzések, amelyek ta
pasztalatait a későbbi munkák során rendre hasznosítani igyekszünk, semmit sem 
vonnak le e nagy vállalkozás értékéből.

Fontos megemlíteni, hogy a bibliográfiai gyűjtés kapcsán folyamatosan növe
kedtek annak melléktermékei: a képkatalógus, az arckép és életrajzi katalógus, a Bu
dapest a szépirodalomban című katalógus cédulaanyaga, amelyek a tájékoztató mun
ka nélkülözhetetlen eszközei s kiegészítés, szerkesztés után megértek a jövőbeni ki
adásra. Ezek közül a legtöbbet használt a kb. 120000 tételt számláló képkatalógus, 
mely a hetvenes évek végére ellenőrzés és kiegészítés után kiadásra érett, első köte
te 1982 őszén meg is jelent.

A hatvanas évek végén fokozódott az érdeklődés a főváros története, élete, 
irodalma iránt. Megélénkült a helytörténeti tevékenység, különösen a kerületekben, 
városismereti vetélkedők sorozata indult, nőtt a közművelődési tevékenység az is
kolákban, az amatőr mozgalmakban, egyesületekben, a sajtóban egyaránt. Közele
dett Buda, Pest és Óbuda fővárossá egyesítésének centenáriuma. Szükségessé vált, 
hogy a könyvtárosokat és az olvasóközönséget Budapest újabb irodalmának legjavá
val megismertessük. A 100 könyv a százéves Budapestről című bibliográfia19 gyűj
tötte ossza a legfontosabb földrajzi, történelmi, városépítészeti, művelődéstörténeti 
munkákat, forráskiadványokat, tanulmánygyűjteményeket, kerülettörténeteket, kép- 
és fényképgyűjteményeket, statisztikai adattárakat, a tájékoztatáshoz és ismeretter
jesztéshez szükséges szélesebb körben használható és hozzáférhető irodalom mini
mumát. A részletesen annotált, elemzően föltárt kötetben könnyű a tájékozódás. 
Mintául szolgálhat egy közművelődési igényeket szolgáló, de jól válogatott, színvo
nalas anyagot kínáló összeállítás elkészítéséhez.

A városegyesítés centenáriuma után sem csökkent az érdeklődés Budapest 
iránt, a főváros megismerése és megismertetése nem sorvadt csupán kampányfela
dattá. Elsősorban a kerületek helyismereti munkája fejlődött az iskolákban és a tár
sadalmi szervezetekben egyaránt. Kitapintható volt az érdeklődés a kortárs történé
sek, a mindennapok aktualitása iránt. Ezekre legfrissebben a napi sajtó és a folyóira
tok egy része reagált. Ez a körülmény késztette a Budapest Gyűjteményt a Kerületi 
figyelő 20 című bibliográfiai sorozat kiadására. Az 1977—1980 között félévenként 
megjelent kötetek a tárgyidőszakban megjelent, az egyes kerületekről szóló könyve
ket, s főleg újságcikkeket tárják fel a Budapest-bibliográfia fő fejezeteinek megfele
lő tematikai csoportosításban, részletes mutatókkal. A kerületi könyvtárosok helyis
mereti tájékoztató munkáját is segítő sorozat négy év alatt közel 11000 tételt dolgo
zott fel.

1910-ben Aktuális kérdések irodalma címmel röplapbibliográfia sorozatot indí
tott a Fővárosi Könyvtár annak érdekében, hogy egy-egy, a közvéleményt mélyebben
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megmozgató kérdés irodalmáról tájékoztassák a közönséget. Az első világháború ki
töréséig már 32 számot publikáló sorozat darabjai a korszak legégetőbb gazdasági, 
politikai, szociális, városegészségügyi, közigazgatási stb. kérdéseihez ajánlottak válo
gatott, modern irodalmat. A témák tükrözték az első világháború előtti, immár vi
lágvárossá fejlődött Budapest gondjait, társadalmi és politikai viszonyait. A sorozat 
a két világháború között már csak akadozva, jellegét némileg megváltoztatva élt to
vább, majd 1946-ban megszűnt.

E sorozat hagyományait és célkitűzéseit kívánta korszerű formában feleleve
níteni a Gyűjtemény a Budapesti fizetek  című ajánló bibliográfiai sorozatának ki
adásával.21 A füzetek egy modern, kétmilliós nagyváros életének, fejlődésének idő
szerű, a lakosságot leginkább érintő, a közvéleményt leggyakrabban foglalkoztató 
kérdéseihez kívántak kapcsolódni. A sorozat darabjai szándékaink szerint az érdek
lődő nagyközönség, a helyismeret iránt érdeklődők, a tanácsok és más társadalmi 
szervezetek aktívái számára, de a közművelődés, a közigazgatás, a városfejlesztés, 
sőt a sajtó szakemberei számára is nyújthatnak egyfajta „szakirodalmi alapozást”. 
Alakíthatják, mélyíthetik azt az urbanisztikai szemléletet és kultúrát, amely elenged
hetetlen egy város demokratikus közéletében való tevékeny részvételhez. A füzetek
ben monográfiák, tanulmányok, adattárak, a fontos szakfolyóiratok cikkei találhatók 
többnyire a kiadást megelőző öt év terméséből. A jobb megértés és tájékoztatás ér
dekében esetenként a fővárosi és országos összefüggéseket feltáró és a tárgyra vo
natkozó általános ismereteket közlő irodalom java is helyet kapott bennük. A téte
lek annotáltak, a feldolgozott anyag lehetőség szerint analizált. Az egyes füzeteket a 
témakörhöz kapcsolódó előszó, a feldolgozott folyóiratok jegyzéke és részletes mu
tatók egészítik ki.

A sorozatindító összeállítás témája a Környezetvédelem, külön fejezetben az 
urbanizáció és a környezetvédelem kölcsönhatásait tárgyaló irodalom. A továbbiak: 
Budapesti agglomeráció, Városi közlekedés, Budapest népgazdaságé tervei, Infrastruktú
ra — a lakásellátás, lakásviszonyok, ingatlankezelés, közműellátás, kommunális szol
gáltatások, a közlekedés, hírközlés, kereskedelem, vendéglátás, lakossági szolgáltatá
sok, egészségügyi ellátás, környezetvédelem, oktatás fővárost érintő kérdéseinek 
irodalma — s végül: Iparfejlesztés, ipartelepítés22-27

Az 1975—1980 között megjelent füzetek közel 2500 tételt tartalmaznak, a té
makörök napjainkban is változatlanul aktuálisak, legtöbbjük a városfejlődésnek és a 
a lakosság életkörülményeinek ugyancsak érzékeny területei. Bár aktuális téma s ró
luk irodalom napjainkban bőségesen akad — elég, ha csak a fővárosban felgyülem
lett gazdasági és szociális problémákra, a rendszerváltással kapcsolatos kérdésekre, a 
városigazgatás és városfejlesztés dilemmáira, az önkormányzatok kialakítására és 
működésére, vagy akár csak a Budapest-Bécs világkiállításra gondolok — a soroza
tot nem folytathattuk. Az érintett kérdések irodalma az évenként megjelenő kurrens 
bibliográfiákban szerepel ugyan, de a gyors tájékoztatást biztosító, az adott témára 
koncentráló füzeteket nem pótolhatják. Tervszerű válogatással, kellő „problémaér
zékenységgel” és gyorsasággal ezekből is összeállhatna egy olyan bibliográfiai soro
zat, amely a hivatásos történészek és más szakemberek számára is hasznos munka
eszköz lehetne pl. az ezredforduló előtti Budapest viszonyainak kutatásához.
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A Budapest történetének bibliográfiája gyűjtésekor elődeink rendre kicédu- 
lázták a nyomtatott dokumentumokban fellelhető képanyag adatait. Értékes öröksé
güket ellenőrizve, újabb forrásokkal kiegészítve a gyűjtemény munkatársai tízéves 
munkával elkészítették a Budapest története képekben című képkatalógust, amely az 
1493-as kiadású Schedel Világkrónika első ismert Buda-ábrázolásától 1980 végéig te
matikus elrendezésben tartalmazza a nyomtatásban megjelent és a mai Budapest te
rületére vonatkozó képanyag adatait. A készülő adattár már kéziratos formájában is 
nélkülözhetetlen, gyakran használt tájékoztató eszköznek bizonyult, igazolva, hogy a 
képi ábrázolás ugyanolyan fontos forrása a helytörténetnek, mint a dokumentumok 
szövege. A gyűjtés forrása elsősorban a Budapest Gyűjtemény könyv- és folyóirat 
állománya volt, de esetenként más könyvtárak és intézmények anyagából is készültek 
cédulák. A mintegy százezer kép adatait tartalmazó címleírások monográfiákból és 
348 féle periodikából valók. A válogatásnál a kép információtartalma és reprodukál
hatósága volt elsődleges, nem a művészeti színvonal. A képekről csak egy cédula 
készült, amelyet csak egy csoportba soroltak be. A címleírások közük a kép címét, 
megjelenési helyét, és ha a kép gyűjteményünkben megvan, a képet tartalmazó 
könyv raktári jelzetét. Az annotáció adatai: a kép műfaja, mérete, színezése, alkotó
ja, tájolása, készítésének időpontja, ritkasága, eredetijének lelőhelye, a képről ké
szült reprodukciók forrásai.

Az 1982-ben megjelent első kötet tartalma: Budapest városképei, látképei; a 
római császárkor emlékei; parkok, kertek, temetők; utak, utcák, terek; városkapuk, 
városfalak; lakóházak kerületenként s azon belül az utcák betűrendjében; köztéri 
szobrok, díszkutak, emléktáblák.28 A második kötetben (1983) Budapest gazdasági 
létesítményei, az iparvállalatok, gyárak üzemek, közművek, a vendéglátás, idegen- 
forgalom, kereskedelem, pénzügy, közlekedés, posta stb. épületeinek, berendezései
nek képanyaga kapott helyet. Közöljük a már elpusztult vagy csak meg nem valósult 
tervekben szereplő épületek adatait is. Ha kideríthető, rögzítjük tulajdonosaik ne
vét, átalakításukat, funkcióik változásait, sorsuk egyéb felderíthető mozzanatait. Az 
épületeket legutolsó funkciójuknak megfelelő témakörbe csoportosítottuk, de ez 
nem vált be minden esetben. Célszerűbb lett volna egy következetes topográfiai el
rendezés. A gyors és pontos áttekintést majd egy összesített mutatókötet fogja segí
teni, amelynek összeállítását már megkezdtük. A két kötet megjelentetése után 
pénzügyi nehézségek miatt a képkatalógus folyamatos kiadása megtorpant. A fővá
ros további középületeit, létesítményeit ábrázoló képek adattárát, a tervezett 3. kötet 
anyagát csak kisebb tematikus füzetekben, de a korábban megjelent nagy kötetekkel 
azonos szerkezetben adhattuk közre. 1988-ban a poütikai és közigazgatási épületek, 
1989-ben az oktatási épületek képanyagát publikáltuk.30,31 A többi kulturális, vala
mint az egészségügyi, szociáüs és egyházi épület képeit feldolgozó két további kötet 
sajtó alatt van.

A város eseménytörténetét és mindennapi életét dokumentáló képanyag adat
tárának kiadása bizonytalan. Természetesen a megszerkesztett kézirat helyben hasz
nálható tájékoztató eszközként rendelkezésre áll.

„A mű — akárcsak a nagybibüográfia — páratlan a maga nemében — áüapít- 
ja meg Páldy Róbert32 A metszetek, rajzok, fényképek pontos tájékoztatást nyújta
nak a kutatók számára a városkép alakulásáról, a művészi és technikai kultúra fejlő
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déséről, a társadalmi élet változásairól, a népszokásokról, a viseletről, a lakáskultú
ráról, az eseménytörténet mozzanatairól. Ezzel a képkatalógus nemcsak a helytörté
net számára válik kézikönyvvé, hanem nélkülözhetetlen segédeszköze a könyvkiadói 
illusztrációs munkának, a filmgyártásnak, az oktatásnak és az ismeretterjesztésnek is. 
S nem csupán a múlt megismerésének eszköze, hanem a mai társadalmi és gazdasági 
élet tükre is. Jelzi korunk városfejlesztési törekvéseit, feltárja a gazdasági élet ágaza
tainak városformáló erejét, bemutatja az építészeti stílusokat, dokumentálja a város 
életének sokféle mozzanatát. A diák, az újságíró és a kutató egyként megtalálja ben
ne, ami őt érdekli. Hogy példát említsünk: a Vigadó újjáépítéséhez, a Nyugati pálya
udvar felújításához, a Parlament sérült részeinek kijavításához a Budapest Gyűjte
mény adott eredeti képeket...”

A képkatalógus munkálatainak befejeztével a mindennapos, folyamatos fel
dolgozó munka eredményeként megkezdhettük a Budapest történetének bibliográfiája 
éves kurrens köteteinek szerkesztését és kiadását. Berza László írja az 1981. évi soro
zatindító kötet33 előszavában: „A most útjára indított sorozat tehát nem csupán egy 
bibliográfia a sok közül, hanem a Budapest Gyűjtemény megváltozott feltáró tevé
kenységének eredménye. Jelzi, hogy az esetenként közreadott bibliográfiák helyett a 
gyűjtemény teljes feltárása a cél.” Feltárása és publikálása oly módon, hogy végre 
egy kötetbe kerüljenek a fővárosról szóló írott dokumentumok, a képek és a buda
pesti személyiségek adatai. (A szépirodalom anyagát a válogatás még nem tartalmaz
za.)

Az 1981. évi könyvtermés és kb. 350 féle periodika feldolgozása után 9764 té
tel került a kötetbe három csoportban. Az első részben az írott források adatai talál
hatók a Budapest-bibliográfiában alkalmazott tárgyi és földrajzi rendben, a második 
rész a városképi változásokat rögzítő képanyag lelőhely-katalógusa, a harmadik pe
dig a személyiségekre vonatkozó életrajzi írások és képek adatait tartalmazza. A kö
tetben egybeszerkesztett név-, helynév- és tárgymutató, valamint kerületi mutató se
gíti a tájékozódást.

A további kötetek azonos szerkezetben, nagyjából hasonló terjedelemben, 
már két kötetben, de mind nagyobb nyomdai csúszással jelentek meg.34, 5

Be kellett látnunk azonban, hogy e kötetek terjedelme megközelíti a munka
végzés, a kiadás és az értékesítés lehetőségének határait. Ennek megfelelően az 
1984—85. év termését feldolgozó kötet alaposan karcsúsítva látott napvilágot.36 Fara
gó Tamás írja az új elvek alapján szerkesztett kötet előszavában: „1986 nyarán belső 
elemzés készült a Budapest Gyűjtemény feldolgozó munkájáról. Tanulságai a fővá
rosi vonatkozású dokumentumok feltárásának megváltoztatására, valamint az éves 
kurrens bibliográfiai kötetek szerkesztésének és kiadásának újragondolására késztet
tek. Az elemzés megállapította, hogy a korábban alkalmazott anyaggyűjtési és fel- 
dolgozási elvek nem kellően tisztázottak, hiányolta a „budapestiség” fogalmának 
pontos meghatározását, rávilágított a szelektálás bizonytalanságaira. Joggal bírálta 
azt is, hogy a bibliográfia anyaga a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban fellelhető do
kumentumokra korlátozódik csupán és nem tárja fel más budapesti nagykönyvtárak 
fővárosi vonatkozású anyagát. A korábbi feldolgozási gyakorlat egyfajta sajátos 
mennyiségi szemléletet tükrözött. Ennek kapcsán a használó számára nehezen kezel
hető, sok másodlagos anyagot tartalmazó, túlméretezett bibliográfiák keletkeztek s
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terjedelmük következménye az egyre jobban elhúzódó megjelenés lett. Eddig megje
lent éves bibliográfiáink anyaga három önálló fejezetre oszlott. Az egyik a főváros 
történetéről, jelenkori életéről szóló bibliográfiai tételeket sorolta, a másik kettő a 
budapesti személyiségek, illetve városképi ábrázolások adatait tartalmazta. E két 
utóbbi témakör bibliográfiai tételeit ebben a kötetben már nem publikáljuk. Az elő
zetes feltáró munka során gyűjtött életrajzi és városképi adatok céduláit a már több 
mint százezer tételt számláló kartotékrendszerünkbe olvasztottuk be. Ez a gazdag tá
jékoztatási eszköz a Budapest Gyűjtemény olvasótermében a kutatók, érdeklődők 
rendelkezésére áll. Korábbi gyakorlatunkban a napilapok feldolgozásából származó 
cédulák aránya 60—70%-os volt. Ennek következtében a főváros történetét, gazda
sági, társadalmi, politikai és kulturális életét dokumentáló fejezet aránytalanul sok 
másod- illetve harmadlagos forrásértékű tételt tartalmazott. Jelen kötet összeállítá
sa alkalmával a szakirodalom szélesebb körű feldolgozásával és a napilapok szigorú 
szelektálásával megkíséreltük a közölt anyag forrásértékét, információ tartalmát javí
tani. A napilapokból feltárt eseményekre utaló tételek cédulái és a Magyar Távirati 
Iroda 1986 őszétől válogatott híranyaga egy a jövőben folyamatosan bővítendő és 
válogatott formában publikálható kronológia alapjául szolgálnak.

A korábban említett elemzés azt is megállapította, — írja előszavában Faragó 
Tamás — hogy a bibliográfiák gyűjtése során a budapesti és az országos tematikájú 
anyag nem vált el kellően egymástól, továbbá az intézmények, események és szemé
lyek tekintetében a „budapestiséget” túl tágan értelmeztük. Jelenlegi feldolgozási 
gyakorlatunkban javarészt kihagytuk az országos hatáskörű gazdasági, politikai, kul
turális intézmények anyagát. Csak a főváros lakóinak életében közvetlenül szerepet 
játszó „szolgáltató jellegű” intézmények (színházak, iskolák, közgyűjtemények stb.) 
esetében tettünk kivételt. Alapelevként rögzítettük, hogy csak a történeti forrásérték
kel bíró információgazdag önálló kötetek, tanulmánygyűjtemények, adattárak, folyó
iratcikkek bibliográfiáját adjuk közre nyomtatásban. Jelentősen korlátozzuk az is
meretterjesztő és szórakoztató jellegű írásokat (magazin, kalendárium stb.), az is
métlődő intézményi kiadványokat (katalógusok, éves tervek, jelentések, órarendek 
stb.) pedig kizártuk.

Bibliográfiánk immár nem csupán a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állomá
nyára támaszkodik. Visszamenőleg kigyűjtöttük a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
társlapjai, valamint a történettudományi, orvosi, pegadógiai és más szakbibliográfiák 
1984—1985 között publikált fővárosi vonatkozású, de könyvtárunkban nem található, 
illetve eddig fel nem dolgozott anyagát. A feltáró munkát számos, csak az OSZK-ban 
és más szakkönyvtárakban található könyvre és több tucatnyi periodikára terjesztet
tük ki. (Pótlási munkánk több mint 500 tétellel bővítette korábbi, 1981, 1982, 1983 
évi bibliográfiáink anyagát is.)

„Karcsúsított” bibliográfiánkat tartalmi és formai szempontból egyaránt kí
sérletnek tekintjük. Összeállításának és használatának tapasztalatait készülő 1986— 
1990. évi bibliográfiánkban hasznosíthatjuk. Ez utóbbi kötet megjelentetése, vala
mint a kilencvenes évek anyagának gyűjtése és közreadása jelenleg teljesen bizony
talan.

A közelmúltban megkezdődtek Budapest történetének 1950—1980 közötti sza
kaszát feltáró bibliográfia munkálatai. Kialakult a gyűjtés koncepciója,37 a munka
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hármas célja: 1. feltárjuk és közreadjuk a Budapest 1950—1980 közötti történetére 
vonatkozó irodalmat, 2. elkészítjük a főváros 1950 előtti történetére vonatkozó, 
1950—1980 között megjelent irodalom összeállítását, 3. pótoljuk az 1950 előtti idő
szak gyűjtése során keletkezett hiányokat elsősorban a más könyvtárak anyagára, a 
hétkötetes bibliográfia recenzióiban jelzett szempontokra és az időközben felderített 
konkrét hiányokra összpontosítva figyelmünket. Az összegyűjtött anyagból előrelát
hatólag három kötetes válogatást jelentetünk meg, kötetenként maximum 8—10 000 
tételes terjedelemben. A nem publikált anyagot kéziratban, bárki számára hozzáfér
hető adattár formájában bocsátjuk rendelkezésre.

A munka gondos előkészítés után indult meg.38 Többféle tevékenységet fog
lalt magába: ismeretbővítést, elméleti és módszertani kérdések tisztázását, segédesz
közök készítését. Városkutató történészek előadássorozata ismertette meg a kor
szak társadalmi, politikai, kulturális és gazdasági életének főbb kérdéseit, problémá
it. Tanulmányoztuk a hozzáférhető hazai és külföldi helytörténeti bibliográfiákat. 
Elemeztük a hétkötetes bibliográfia gyűjtésének, szerkesztésének és használatának 
tapasztalatait, a recenziók megállapításait. Megvontuk a gyűjtés térbeli és időbeli 
határait, tisztázni igyekeztünk az intézmények és személyek budapestiségének mind
máig vitatott kritériumait, meghatároztuk a gyűjtés szempontjait, tájékozódtunk 
szakkönyvtárak s intézmények anyagában, tanulmányoztuk a hazai szakbibliográfiák 
anyagát a bibliográfiánkat érintő témakörökben stb. A gyűjtés tervezetét, koncepci
óját és az addig elkészült segédeszközöket külső szakemberek bevonásával vitattuk 
meg. Természetesen akadnak még kellően nem tisztázott kérdések, de ezekre a 
gyűjtés, szerkesztés gyakorlati tapasztalatai adnak menet közben végleges választ, 
megoldást. 1990 nyarán, napjainkban befejezéséhez közeledik a periodika-anyag fel
dolgozása, folynak az előkészületek a könyvanyag feltárására. Ennek bázisa a Ma
gyar Könyvészet éves kumulált kötetei, számos intézmény és szakkönyvtár anyaga, 
szakbibliográfiák sora s nem utolsósorban a központi könyvtár és a Budapest Gyűj
temény katalógusa. Ezek ugyanis számos, a könyvészetben nem publikált, informáci
ókban gazdag, témánkhoz szorosan kapcsolódó monografikus jellegű anyag adatait 
tartalmazzák. Ilyenek pl. a tanácsok, intézmények „hivatali” kiadványai, várostörté
neti, intézmény- és üzemtörténeti munkák, adattárak, cím- és névtárak s más forrá
sok sokszorosított vagy csak néhány példányban gépiratban fellelhető példányai stb. 
Ezeket a könyvészeteket, mint gyűjtőkörükbe nem tartozókat általában nem tartal
mazzák, de mivel fontos s gyakran egyedi várostörténeti dokumentumok, feldolgoz
zuk bibliográfiánk számára. Terveink szerint megfeszített munkával 1991 végére be
fejeződhet a gyűjtés, a válogatás és a szerkesztés munkájának dandárja s megkez
dődhet a nyomdakész kézirat kimunkálása. Remélhetőleg időközben körvonala
zódnak a kiadás anyagi és nyomdai feltételei. Addig pedig mindnyájunkban munkál a 
kérdés: hogyan tovább?

Erre a napjainkban különösen nehéz kérdésre csak a gyűjtemény munkájá
nak teljes körű áttekintésével kaphatunk korrekt választ. Összefüggéseiben és kü- 
lön-külön is vizsgálnunk kell az állományfejlesztő munkát, a gyűjtőkört, a feldolgo
zási tevékenységeket, az olvasószolgálati tapasztalatokat, a használók körét és igé
nyeit, a publikációs munka hatékonyságát, kapcsolatainkat a különböző tudomány- 
területek művelőivel és társintézményekkel, hogy csak a fontosabbakat említsem.
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Néhány feladatról az alábbiakban kissé bővebben szólnék. (E kérdéskör részletes ki
fejtéséről ld. Faragó Tamás elemzését a Budapest Gyűjteményről.39)

Fontos és sürgős feladat a gyűjtőkör felülvizsgálata, a szerzeményezés elvei
nek és gyakorlatának finomítása annak érdekében, hogy a gyarapodás a lehető legki
sebb hibaszázalékkal történjék. Kívánatos lenne a gyűjtőkör egyeztetése a helytör
téneti munkában érdekelt társintézményekkel. Ezt elvi meggondolások, a jobb 
együttműködés, a mindennapi nyilvántartási, pénzügyi, anyagkezelési munka szem
pontjai egyaránt indokolják.

A feldolgozási tevékenység szintén bizonyos átalakításra szorul. Változik a 
gyűjteménybe kerülő dokumentumok összetétele, jelentősen növekszik a feldolgo
zandó információk mennyisége. A korrekt, mindenre kiterjedő és a lehetőség sze
rint „naprakész” feltárás érdekében elengedhetetlen a feldolgozás menetének gépe
sítése. A cél olyan gépi adatbázis létrehozása, amely az összes gyűjtött, illetve feldol
gozott információt tárolja s a használók rendelkezésére bocsátja. így lehetővé válik a 
nyomtatásban közreadott bibliográfiák méretének csökkentése, a gondosabb és szak
szerűbb válogatás, a saját állományunkban nem található, valamint a módszertani 
jellegű dokumentumok nagyobb körének beépítése, a szerkezet és a mutatók igé
nyesebb kialakítása. A megfelelően kiválasztott és működtetett adatbázis tárolhatná 
a gyűjtemény együttesen több százezer egységet számláló fénykép-, plakát- és kis
nyomtatvány anyagának alig túlbecsülhető értékű információkincsét, befogadhatná 
a korábbi retrospektív feldolgozások nem publikált, de kiegészítésre, továbbfejlesz
tésre érdemes anyagát (pl. életrajzi adattár, kronológia, „Budapest a szépirodalom
ban”, stb.) netán rögzíthetné a gyűjteményünkből hiányzó, de a társintézmények 
könyvtáraiban fellelhető dokumentumokat, szolgáltatásokat és sok más a működés
hez fontos információt. Meggyőződésem, hogy a gyűjtemény állományához és a fel
adataihoz megfelelően kiválasztott, szakszerűen működtetett gépi adatbázis jelen
tősen emelhetné a feldolgozó és tájékoztató munka minőségét, hatékonyságát és 
gazdaságosságát.

Az előrelépés a gyűjtemény szakkönyvtári jellegének megerősítését igényli. 
Ez korábban nem kapott kellő hangsúlyt. Részben erre vezethetők vissza a gyarapí
tás, a feldolgozás, a bibliográfia készítés és publikálás gondjai. Ennek tulajdonítható 
az is, hogy a gyűjtemény nem kapott szakmai súlyának, hagyományainak és lehető
ségeinek megfelelő szerepet pl. a Budapest története monográfiáinak munkálataiban 
vagy a város töröktől való visszafoglalásának 300. évfordulóját ünneplő rendezvény- 
sorozatban annak ellenére, hogy az eseménnyel összefüggő hazai és külföldi doku
mentumok leggazdagabb és föltárt gyűjteményével rendelkezünk (az OSzK-n kívül). 
Véleményünk szerint nem elegendő a tudományos kutatók, a tömegkommunikációs 
és oktatási intézmények, a honismereti mozgalmak és akcióik rutinszerű kiszolgálá
sa és csupán általános bibliográfiák készítése, melyekben különösen a gazdaságtörté
net terén hiányosságok vannak. A szakkönyvtári jellegnek megfelelően szükséges 
szűkebb témákat és/vagy időszakokat felölelő kisebb, de szakszerűbb témabibliog
ráfiák, forráskiadványok megjelentetése is, visszatérve a gyűjtemény régi hagyomá
nyaihoz.

Ezt támasztják alá a közelmúltban végrehajtott igényfelmérés adatai is. Az ol
vasók kereken 58%-a kutatási céllal keresi fel a gyűjteményt, a kutatók használják a
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kért dokumentumok 74%-át. A szabadidőt töltő (pl. vetélkedőre készülő) haszná
lók aránya 18%, részesedésük a kért dokumentumokból 10% körüli. A felmérés sze
rint a várostörténeten belül az olvasói igények alapvetően a városépítés-, művelő
dés- és társadalomtörténetre, a korszakokat tekintve pedig a 19. századra irányulnak. 
Munkánkat tehát elsősorban e területekre kell és érdemes összpontosítanunk. 
Ugyanakkor a társadalmi szükségleteket is figyelembe véve erősítenünk kell a Buda
pest egyes részeivel, kerületeivel foglalkozó helytörténet és a viszonylag elhanyagolt 
gazdaságtörténet irodalmának, dokumentumainak feltárását és népszerűsítését. A 
használók közül súlyuknak megfelelően egyértelműen a kutatási céllal jelentkező 
olvasókkal kell foglalkoznunk, figyelembe véve azt, hogy mintegy fele részük ama
tőr, akik módszertani téren, a tájékoztatásban nagyobb odafigyelést, több segítséget 
igényelnek, mint a gyakorlottabb hivatásos történészek. Többet kell törődnünk a 
történelem szakos főiskolásokkal, egyetemi hallgatókkal, sőt a középiskolásokkal is, 
nem csupán az olvasói-használói utánpótlás nevelése miatt, hanem mert úgy tűnik, a 
fővárosi oktatási intézmények szervezett formában az adott tantervi-tanrendi kere
tek között a szükségesnél kevesebbet foglalkoznak Budapest történetével. A helytör
téneti oktatást kizárólag a vetélkedők, pályázatok, öntevékeny mozgalmak nem he
lyettesíthetik.

Helyes lenne egy szakreferensi rendszer kialakítása annak érdekében, hogy 
munkatársaink a legjelentősebb hazai és külföldi várostörténeti kutatási módszerek 
és eredmények befogadására, közvetítésére és szétsugárzására képesek legyenek. 
Hasznos, ha kollégáink a várostörténet valamelyik területét maguk is kutatják, mű
velik, s ezáltal a kutatókkal közös nyelven beszélhetnek, számos hasznos szakmai is
meretre, információra tehetnek szert s emelhetik szolgáltatásaink színvonalát.

Kívánatos továbbá, hogy a Budapest Gyűjtemény bizonyos mértékig módszer
tani műhellyé változzon, segítve és összehangolva egyrészt a hálózatunkban folyó 
helytörténeti munkát, másrészt pedig a másutt — főleg vidéken — folyó helyi- s vá
rostörténeti kutatásokat és könyvtári tevékenységet. Ehhez jó lehetőségekkel rendel
kezik. Hatalmas saját gyűjteménye van, szomszédságában egy kiváló városszocioló
giai gyűjtemény működik s viszonylag könnyen elérhető belőle több nagy könyvtár 
urbanisztikai anyaga. Munkatársainak létszáma is messze meghaladja a helytörténeti 
gyűjteményben szokásosat.

Természetesen az itt elmondottak megvalósítása hosszú évek munkáját és a 
fenntartók áldozatvállalását igénylik, akár a feldolgozás és adattárolás gépesítésére, 
akár az aktívabb kiadási politikára gondolunk.

Reméljük, hogy fenntartóink támogatásával a Budapest Gyűjtemény hagyo
mányainak és elkötelezettségének megfelelően a jövőben is a honismereti-helytör
téneti munka színvonalas műhelyeként tevékenykedhet.
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1. Általános rész. A legrégibb időktől 1686-ig. 630 p.
2 .1686- 1950. Városleírás, városépítés. Budapest egészségügye. Budapest fürdőváros. 616 p.
3 .1686- 1950. Gazdaság. 639 p.
4 .1686- 1950. Társadalom. 598 p.
5 .1686- 1950. Politika-közigazgatás. 659 p.
6 .1686- 1950. Kultúra. 972 p.
7. Mutatók. 368 p.
Ism.: 1. köt Vértesy Miklós. = Könyvtáros 1967. p. 629—631., 2. köt. Bélley Pál. = Könyvtáros 1964. 
p. 415—417., Berza László. = Magyar Könyvszemle 1964. p. 179—181., Kőhalmi Béla. = Magyar 
Könyvszemle 1965. p. 288—290., Varga István. = Századok 1966. p. 535—536. 3. köt. Kőhalmi Béla. 
= Magyar Könyvszemle 1965. p. 288—290., Pálvölgyi Endre. = Könyvtáros 1965. p. 179—181., Var
ga István. = Századok 1967. p. 739—740. 4. köt. Kőhalmi Béla. = Magyar Könyvszemle 1965. p. 
288—290., Vértesy Miklós. = Könyvtáros 1965. p. 628—629. 5. köt. Pálvölgyi Endre. = Könyvtáros 
1966. p. 685—686. 6. köt. Kőhalmi Béla. = Magyar Könyvszemle 1969. p. 319—320., Szilágyi János. 
= Századok 1971. p. 190-191.

19. 100 könyv a százéves Budapestről. Összeáll. Csömör Tibor. Bp. 1973.142 p.
20. Kerületi Figyelő. A ... között megjelent I—XXII. kerületre vonatkozó cikkek, tanulmányok bibliog

ráfiája. Sorozatszerk. Berza László. Bp. 1977—1980.1—8. köt.
21. CSÖMÖR Tibor: Budapesti füzetek. /A  sorozat indításáról, célkitűzéséről./ = Könyvtáros 1976. 

p. 243-244.
22. Környezetvédelem. Bibliográfia. Összeáll. Csömör Tibor. Bp. 1975.147 p. /Budapesti füzetek 1./
23. Budapesti agglomeráció. Bibliográfia. Összeáll. Csömör Tibor. Bp. 1975. 64 p. /Budapesti füzetek

2- /
24. Városi közlekedés. Bibliográfia. Összeáll. Csömör Tibor. Bp. 1976. 98 p. /Budapesti füzetek 3./
25. Budapest népgazdasági tervei. Bibliográfia. Összeáll. Csömör Tibor. Bp. 1976. 32 p. /Budapesti fü

zetek 4./
26. Infrastruktúra. Bibliográfia. Összeáll. Csömör Tibor. Bp. 1982. 239 p. /Budapesti füzetek 5./
27. Iparfejlesztés, ipartelepítés. Bibliográfia. Összeáll. Csömör Tibor. Bp. 1980. 38 p. /Budapesti füze

tek 6./
28. Budapest története képekben 1493—1980. Képkatalógus. Főszerk. Berza László. 1. köt. 1—31978. 

tétel. Bp. 1982.912 p.
29. Budapest története képekben 1493—1980. Képkatalógus. Főszerk. Berza László. 2. köt. 31979— 

53882. tétel. Bp. 1983. 638 p.
30. Budapest története képekben 1493—1980. Képkatalógus. Főszerk. Berza László. 3/1. füzet. 53883— 

55620. tétel. Bp. 1988.97 p.
31. Budapest története képekben 1493—1980. Képkatalógus. Főszerk. Berza László. 3/2. füzet. 55621— 

58268. tétel. Bp. 1989.130 p.
32. PÁLDY Róbert: Budapest története képekben 1493—1980. Képkatalógus I. = Könyvtáros 1983. p. 

111—113. /A  teljes vállalkozás értékelése./
33. Budapest történetének bibliográfiája 1981. Főszerk. Berza László. Szerk. Sántháné Antal Sára. Bp. 

1983.560 p.
Ism. Péter László. = Könyvtáros 1984. p. 620—621.

34. Budapest történetének bibliográfiája 1982. Főszerk. Berza László. Szerk. Csömör Tibor, Sántháné 
Antal Sára, Szabó László. Bp. 1984.1—2. r.
Ism. Mayemé Baán Magdolna. = FSZEK Könyvtári Hiradó 1986. júl.-aug. p. 10—11.

35. Budapest történetének bibliográfiája 1983. Főszerk. Berza László. Szerk. Sántháné Antal Sára. Bp. 
1987.1-2. r.

36. Budapest történetének bibliográfiája 1984—1985. Főszerk. Faragó Tamás. Szerk. Sántháné Antal 
Sára. Bp. 1989.197 p.
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37. FARAGÓ Tamás: Budapest története 1950—1980. A bibliográfiai gyűjtés koncepciójáról. = 
FSZEK Könyvtári híradó 1987. júl.-aug. p. 2—3.

38. SÁNTHÁNE ANTAL Sára: A Budapest-bibliográfia előkészületei. = FSZEK Könyvtári híradó 
1987. júl.-aug. p. 3—5.

39. FARAGÓ Tamás: A Budapest Gyűjtemény: múlt, jelen, jövő. = Könyvtáros 1987. p. 616—618.

* * *

Az értekezlet anyagához kiegészítő irodalomként ajánlhatjuk a KMK 
Szakkönyvtárából:

Proceedings of the National Bibliographies Seminar Brighton, 18th August 1987 /  
Ed. by Winston D. Roberts ; [ed.] International Federation of Library Associations 
and Institutions. - London: IFLA UBC and international MARC Programme, 
1988.76 p.

c. kiadványt, melynek tartalomjegyzékét mellékeljük.

Marcello B E A U D IO U E Z —
Le Congres de Paris sur les bibliographies nationales et ses recommendations: dix ans apres,
objcctifs particllcment atteints ................................................................................................................................................... 17

Barbara JOVF.R —
The Universal Bibliographie Control (UBC) contribution to the development of national bibliographies .............  25

Barbara L. BELL —
Progress, problems and prospects in current national bibliographies: implementations of the 1CNB 
recommendations ...................................................................................................... *.................................................................  29
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TÁJÉKOZTATÓ

szerzőinknek a Könyvtári Figyelő szerkesztőségéhez benyújtott kéziratok 
tartalmi és formai követelményeiről

• Lapunk a könyvtár- és tájoztatásügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a külföld 
könyvtárügyével, valamint jelentős szakmai kiadványok bemutatásával foglalko
zó, érthetően fogalmazott, magyarosan megírt kéziratokat fogad el közlésre.

• A kéziratokat két példányban, kettes sortávolsággal, nagy A/4-es oldalra (28-30sor/ol- 
dal, 58-60 leütés/sor), normálbetűs írógéppel írva kérjük leadni. Mátrixnyomtatón 
megjelenített kéziratot csak akkor fogadunk el, ha kettes vagy annál nagyobb sortávol
sággal készült és jól olvasható. Kérjük, hogy a cikk címét normál írásmóddal írják, alá 
középre kerüljön a szerző neve ugyancsak normál írásmóddal és minősítések nélkül. Az 
alcímeket, másodrendű alcímeket stb. normálbetűvel, aláhúzás nélkül kell írni. Az 
alcím előtt és után két se«- emeléssel jelezzék a szerkezeti tagolást. Rövidítések, betű
szók feloldását a legelső előfordulási helyen adják meg.

• Ábrákat, táblázatokat (illusztrációkat) csak korlátozottan tudunk közölni. Újra- 
ra jzolásukra nincs lehetőségünk, ezért csak jó minőségű, kon túrós, fotózható ábrát 
tudunk elfogadni. Az ábrákat külön lapon két példányban kérjük leadni az alábbiak 
szerint: folyamatosan számozzák be arab számmal, adják meg az ábrafeliratot és az 
ábrák helyét pontosan jelöljék be a kéziratban.

• A hivatkozásokat a cikk után Irodalom cím alatt sorolják fel. Könyvek esetében a 
szerző nevét (nagybetűvel írva), a mű címét, kiadását, a kiadás helyét, évét és a 
hivatkozott oldalszámot adják meg. Folyóiratcikkre történő hivatkozásnál a szerző 
nevét (nagybetűvel), a cikk címét, a folyóirat nevét, évfolyamát, évét, füzetszámát 
és az oldalszámot kérjük megadni. A cikk szövegében... hivatkozás1 ... formában 
írják a hivatkozási sorszámot. Ha a szövegben nem hivatoznak forrásokra, akkor az 
irodalomjegyzékben a szerzők betűrendjében közöljék a felhasznált forrásokat.

• A kéziratok maximális terjedelme tanulmányoknál 21-23 oldal, tömörítéseknél, 
beszámolóknál 8-10, könyvismertetéseknél 4-6 oldal lehet.

• A tanulmányokhoz 10 mondatos tartalmi kivonatot is mellékeljenek az idegen 
nyelvű rezümék elkészítéséhez.

• A szerkesztőség jogában áll a kéziratok stiláris javítása, tartalmi változtatáshoz 
azonban a szerző hozzájárulása is szükséges. A cikk tartalmáért a szerző felelős.

• A szerző vállalja, hogy a korrektúrát postafordultával, kijavítva visszaküldi a szer
kesztőségnek.

• A szerkesztőségbe érkezett kéziratok sorsáról a szerkesztőség rövid időn belül tájé
koztatja a szerzőket. A kézirat végére kérjük írják oda munkahelyi címüket, lakás
címüket, telefonszámukat.

• A kéziratok közlése esetén a szerkesztőség egyszeri szerződést köt a szerzőkkel.
Kérjük szerzőinket, hogy a szerkesztőség munkája megkönnyítése érdekében a fenti
szempontok szerint megírt kéziratokat küldjenek hozzánk.

K ö szö n e tte l 
a  szerk esz tő ség
____________J
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