
F e lt á r a t l a n  é r t é k e k  a  m a g y a r  
Ir o d a lo m b a n

A fenti cím egy tanulmányköteté is, de elsősorban nem erről lesz szó, hanem az Irodalmi kritikák 
tanulmányok bibliográfiája 1961-1996 című adatbázisról, (szerkesztette Pesti Ernő), amely A  Fővá
rosi Szabó Ervin Könyvtár adatbázisai címen megjelentetett lemezen szerepel a Szociológiai informá
ció 1984-1994 című adatbázis mellett, melyeket a Könyvtári Figyelő 1998. 1. számában mutatott be két egymás melletti, de elkülönülő írásban Karbach 
Erika (Hiripiné Vágh Mária mellett a Szociológiai Információ szerkesztője) és Pesti Ernő.Ehhez az íráshoz kívánok hozzászólni, az eredetinél valamivel bővebb terjedelemben. Hozzászólásomnak az indoka az, hogy a Kataliston február 17-21-e között vita zajlott le az irodalmi bibliográfiákról, melynek kiindulópontját a FSZEK irodalmi adatbázisa jelentette, s a vitaindító jelen sorok írója volt. Feltehető, hogy a Könyvtári Figyelőben megjelent ismertetés már ezt követően íródhatott, részben felhasználva annak tanulságait. A 
Kataliston sokkal több mindenről esett szó, mint a

bemutatásban, ugyanakkor azonban feltételezhető, hogy a Könyvtári Figyelőt még mindig sokkal többen olvassák, így szükségesnek látszik, hogy az adatbázis jelenlegi és potenciális felhasználóihoz eljusson mondanivalóm.„A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1961-től kezdve 
folyamatosan adja közre a magyar és világirodalom 
alkotóiról és a fontos irodalmi korszakokról, fogal
makról magyar nyelven megjelent tanulmányok és 
kritikák bibliográfiáját. 1961 és 1992 között cédula
formátumban, Irodalmi analitikus katalógus néven 
negyedévente jelent meg.” -  kezdődik Pesti Ernő bemutatása.Saját helyesbítés helyett Botka Ferenc cikkéből idézek: „1963-tól a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár is 
bekapcsolódott az irodalomtörténeti érdekű pub
likációk regisztrálásába. A cédula formában megje
lent bibliográfiája (szerk. Szász Károlyné Gillemot Katalin, majd 1969-től Győri Lajosné) nemcsak tu
dományos anyagot, hanem a napi kritikák jelentős 
részét is feldolgozta. (A mű teljes címe: Irodalomtör
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téneti tanulmánykötetek és folyóiratok analitikus kartotékjai)” . (Botka Ferenc: Egyedül a vártán. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár irodalomtörténeti cédulakatalógusáról. In: Könyvtári Híradó, 22. évf. 1979. április-június, 20.p.)Ennek megfelelően emlékeztek meg róla egy kerek évfordulón is: Balogh Mária Eszter - Téchy Tünde: 
Húsz éves az „analitikus”. In: Könyvtári Híradó, 27. évf. 1983. január, 5.pEzzel az adattal Pesti Ernő is találkozhatott, hiszen 1993-ban hozzászólt Székelyné Tőrök Tünde: Az  
irodalmi analitikus katalógus című cikkéhez. (A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője, 22. évf. 1. sz. 1993. 10-13.p.), amelyben szerepelnek ezek az adatok is (Pesti Ernő: Számítógépen az irodalmi bib
liográfia. In: A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője, XXII. évf. 2. sz. 1993. 12-13. p.), a vitát Székelyné Török Tünde megjegyzései zárták ugyanitt.Nem célom, hogy az eszköz történetét megírjam (Székelyné Török Tünde idéz három korai cikket 1963-64-ból a Könyvtári Híradóból), mindez talán egy szakdolgozat témája lehetne (bár A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiájából, a MAK- SZAB-ból kiderül, hogy ilyen is készült már 1973-ban: Gattyán Ágnes: Olvasószolgálati eszközök változatai -  kiemelten -  az analitikus vagy recenziókatalógusok. Szerepük és felhasználásuk módszerei a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatában. (Szakdolgozat), KMK Szaktanfolyam. /Bp. 1972./ 18 lev.). Mindenképp szükségesnek tartottam azonban felidézni azoknak a nevét, akiknek a jóhírét köszönhette.Erre alapozva volt elegendő az adatbázisokat készítő FSZEK által küldött megrendelőlap kísérőlevelén az alábbiakat rögzíteni: „Örömmel értesítjük ar
ról hogy az Irodalmi kritikák és tanulmányok bib
liográfiája, népszerű nevén az Irodalmi analitikus 
bibliográfia 1961-1996 évi anyaga megjelenik 
CD-ROM-on.”Nincs szó tehát válogatásról, a hirdetés nyomán mindenki előtt az az egyre növekvő katalógusfiók

mennyiség juthat eszébe, amit most egy lemezzel kiválthatnak.Ha a lemezt a megrendelés után megkapták, akkor a lemez borítóján olvashatták az alábbi két bekezdést: „Az irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográ
fiája 1961-1996 60.000 tételben közreadja a szép- 
irodalmi alkotókról és egyes műveikről szóló írások 
(monográfiák:, tanulmányok, kritikák, verselemzé
sek) bibliográfiáját. Tartalmazza a jelentős (főként 
klasszikus szerzők) színházi előadások és filmbemu
tatók kritikáját.
Az adatbázis 255 magyar nyelvű folyóiratot és 395 
tanulmánykötetet dolgoz fel. ”Ha használni is kezdik a lemezt, akkor annak súgójában még egy harmadik bekezdés illeszkedik az idézett kettő közé:
„Az irodalom iránt érdeklődő kutatók, olvasók, 
egyetemi HL főiskolai hallgatók és az őket kiszolgáló 
intézmények hasznos segédeszköze lehet az adat
bázis, amely cédula formátumban évtizedek óta, 
gépi adatbázis formájában évek óta használja a 
több mint száz a szolgáltatásra előfizetett könyvtár 
és iskola.”Ha a katalógusfiókok számát nézzük, azt is figyelembe véve, hogy helytakarékosság céljából igyekeztek egy cédulára több tételt is felvinni, alacsonynak látszhat a 60.000 tétel.Mi a helyzet akkor, ha adott témára keresünk? Kolléganőmmel együtt néztük meg az adatbázist, konkrétan valamit keresve sok mindent nem találtunk, bizonyos témákról keresve pedig feltűnően kevés anyagot.Ezért határoztam el, hogy megvizsgálom a feldolgozott anyagot. Első megállapításaimat a Katalist levezőlista olvasóival osztottam meg. Ott természetesen nem közölhettem táblázatokat, így csak általánosabb megállapításokat tehettem a mostaninál.Az első reakció Bakonyi Gézától érkezett másnap, február 18-án: „A  magam részéről nagyon köszö
nöm Murányi Péter elemzését, mert már hetek óta
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próbálom rávenni magam valami hasonlóra, de 
soha nem volt elég energiám hozzá. Valóban jó  len
ne hallani néhány adatot: esetleg elképzelések felvá
zolását a FSZEK részéről: a termék használtsága 
igen magas, az információ róla elég kevés. Magam 
részéről eljátszottam volna a gondolattal, hogy a cé
dulákat dolgoztatom fel (képként szkennelve, in
dexelt kommentárokkal), így nem veszett volna el 
semmi ebből az értékes anyagból.”

Mit jelent az 1961-es kezdőév?
Az 1961-ből felvett anyag 
vizsgálata1961-ből összesen 178 tétel került be az adatbázisba. Ezek döntő többsége, 140 tétel 12 analitikusan feldolgozott tanulmánykötetből származik. (Zárójelben a tételek számát adom meg.)Ady Endre: Az irodalomról (34), Almási Miklós: A modern dráma útjain (5), Stilisztikai tanulmányok (11), Barabás Tibor: A könyv hatalma (11), Eszmék és esztétikák: Szovjet irodalomtudósok tanulmányai (2), Fenyő István: Új arcok - új utak (10), Fodor József: A történelem sodrában (14), Hatvány Lajos: Öt évized (7), Illés Béla: Ahogy a kortárs látta (5), Kárpáti Aurél: Tegnaptól máig: Válogatott irodalmi tanulmányok (27), Vorovszkij: Irodalmi essszék, kritikák (6), Waldapfel József: Szocialista kultúra és irodalmi örökség (6).
Önálló egységként 13, az adott évben megjelent könyv szerepel:Alexander Abusch: Johannes R. Becher, a nemzet és a béke költője, Benedek Marcell: Romain Rolland, Csukás István: Ady Endre a szlovák irodalomban, Dobossy László: Capek, Dobossy László: Romain Rolland, az ember és az író, Emlékezések Ady Endréről, Kovács Endre: Reymont, Merényi Oszkár: Ismeretlen és kiadatlan Kölcsey-dokumen- tumok, Mezősi Károly: Petőfi családja a Kiskun

ságban: Kiskunfélegyházi életük., Mikszáth Kálmán, 1847-1910, Móra Ferenc Levelesládája, Réz Pál: Proust, Szalay Károly: Karinthy Frigyes.
20 olyan könyv adatai szerepelnek, amelyről később megjelent kritika, amit az adatbázis feldolgozott (zárójelben megadva ezek száma, ha egynél több van belőlük):Böll (3), Gerelyes Endre, Graham Greene, Horatius, Istrati, Kálidásza, Lermontov, Arthur Miller, Móricz Virág, Platonov, Proust, Sarkadi Imre (6), Sánta Ferenc, Steinbeck (3), Székely János, Szemlér Ferenc, Tersánszky Józsi Jenő, Tolsztoj (3), Tomasi di Lampedusa (3), Veres János.
Két 1961-es színházi előadást találhatunk, amelyről később megjelent kritikát vesznek fel (Arthur Miller: A salemi boszorkányok, Molnár Ferenc: Játék a kastélyban), továbbá két 1961-ben készült filmet, későbbi ismertetéssel (Álba Regia, Megszállottak), s végül egy kandidátusi disszertációt.
Ebből az évből tehát nem szerepel az adatbázisban egyetlen folyóiratcikk sem.
S valóban 1961 jelenti a kiindulást? Ha megnézzük az anyagot, láthatjuk, hogy hasonló közleményeket már korábbi évekből is felvettek, sőt van olyan év is, ahol nagyobb a tételszám az itteninél (1956 és 1959).1946-ból származik az első elemzett tanulmánykötet, Lukács György: A történelmi regény című munkája, az évhez kapcsolódó 30 tétel közül 23-at ebből a kötetből vettek fel.1962-ben a 155 tétel közül 90 származik 11 feldolgozott tanulmánykötetből.Itt találkozhatunk az első (és itt egyetlen folyóirat- cikkel: Emlékezés Ady Endréről. In: Irodalomtörténeti Közlemények. 1962. 425-428. p.)1963 az első év, ahol különböző időszaki kiadványokból átvett tételekkel találkozhatunk.
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A 265 tétel közül 112 tétel 8 lapból származik (A könyv (2), Élet és Irodalom (19), Kortárs (32), Könyvtáros (1), Kritika (8), Nagyvilág (24), Üj írás (18), Világosság (4)), 70 pedig 8 analitikusan feldolgozott tanulmánykötetből: Benedek Marcell: Könyv és színház (19), Csehi Gyula: Munkásosztály és irodalom: Tanulmányok és cikkek (4), Pándi Pál: Elsüllyedt irodalom (3), Viktor Sklovszkij: A széppróza (11), Sőtér István: Nemzet és haladás (17), Szauder József: Olasz irodalom -  magyar irodalom (11), Tóth Dezső: Életünk -  regényeink (3),Varga József: Ady útja az Új versek felé (2).Úgy tűnik, hogy az irodalmi analitikus (maradjunk ennél a címnél) 1963-as indulásakor a legfontosabbnak tartott tanulmányköteteket visszamenőlegesen feldolgozták, s ez tükröződik az adatbázisban is, ugyanakkor időszaki kiadványokat 1963-tól kezdtek feldolgozni.Székelyné Török Tünde cikke szerint: „Ekkor éven
te 100 tanulmánykötetet, 11 folyóiratot és 3 napila
pot dolgoztak fe l."  Valószínű, hogy a 100 tanulmánykötet az induló feldolgozás lehetett, összegezve a számokat az adatbázisban 1946-tól 1963-ig 86 tanulmánykötetből 967 tétel szerepel. Ugyanakkor, mint láttuk, 1963-ban 8 időszaki kiadványból került be legalább egy tétel.

Az adatbázis nagysága, az 
évente felvett tételek számaAz egyszerűség kedvéért mégis fogadjuk el az 1961-es kezdőévet, s ekkortól nézzük meg a tételek számát, az előzőeket már úgyis láthatták a fenti táblázatban.
A tételek száma évenként, 1961-1996 között:
1961(179), 1962(157), 1963(265), 1964(367), 1965(398),1966(565), 1967(480), 1968(472), 1969(548), 1970(800),1971(771), 1972(738), 1973(973), 1974(963), 1975(963),1976(876), 1977(873), 1978(773), 1979(815), 1980(1039),1981(1070), 1982(804), 1983(834), 1984(1059), 1985(1041),1986(945), 1987(770), 1988(840), 1989(876), 1990(1118),1991(1033), 1992(1297), 1993(4057), 1994(4419), 1995(3713),1996(2637).
8 tétel bekerült már 1997-ből is. Néhány olyan folyóirat-évfolyam, amely nem egy adott évhez kapcsolódik (pl. 1995-1996) nagyon kis mértékben növeli az összmennyiséget.Pesti Ernő írta a Könyvtári Figyelő 1998. 1. számában: „... a gyarapodás 7-8000 tétel évente." 
„1996-ban -  nagy elszánással -  az 1961 és 1992 kö
zött összegyűjtött mintegy 200. 000 tételnyi kataló
gust revízió alá vettük és több mint 22.000 retro
spektív tételt, lényegében a maradandó írások lelő
helyét rögzítettük az Irodalmi bibliográfia adatbá
zisába. Az így nyert rendkívül értékes több mint 
60.000 tételes bibliográfia CD-ROM-on történő meg
jelentetése kézenfekvő megoldásnak tűnt, és 1997 
végén az Arcanum Kiadó közreműködésével meg
jelentő CD-ROM .”Ha a korábbi 200.000 tételt elfogadjuk, körülbelül 6000 tételjön ki éves gyarapodásra 1993 előtt. Láthatjuk, hogy ennek töredéke került be az adatbázisba, az 1992-es 1297 a csúcs. Ugyanakkor 1993 után is csak 4419 mutatkozik a maximumnak.A Szociológiai Információ 1984-1994 adatbázisról az alábbit olvashattuk a Könyvtári Figyelőben: „Je
lenleg az 1984-1997 közötti évből kb. 50.000 tételt
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tartalmaz. Ebből az év elején megjelent CD-ROM-unk- 
ra csaknem 40.000 tétel került. ”Ugyanazt a módszert alkalmazva, mindkét adatbázis összes kereshető mezőjében a csonkolás jelével, a *-gal önmagában keresve, a maximális találatszám a Szociológiai Információ esetében 40.441 volt (a Szavak, Cím és Dokumentumtípus mezőben), az irodalmi bibliográfia esetében 40.233 (a Cím és Típus mezőben, a Cím szavainál 40.231, mivel kétszer csak tiltott szó szerepelt a címben: Az; A. A.). Ezt fogadhatjuk tehát el az adatbázis reális méretének. (Feldolgozott cikk ennél valamivel több van, mivel esetenként a tételen belül vannak lásd még utalások ugyanannak az írásnak más forrásban való megjelenésére, ezek azonban nem kereshetőek vissza külön.)
A feldolgozott időszaki 
kiadványokPesti Ernő válasza Székelyné Török Tündének 1993-ban: „... jelenleg több mint 80 folyóiratot és 
évente megjelenő 15-20 tanulmánykötetet dolgoz 
fel. (Székelyné dolgozata még csak 11 folyóiratot 
említ. Bizony, bizony frissebb adatokat tartalmazó 
említéseket lehetett és kellett volna felhasználni az
1963-as helyett.) ”Pesti Ernő 1998-ban a Könyvtári Figyelőben: „A  

feldolgozott folyóiratok száma 16-20 között moz- 
gott.” Melyik időszakra vonatkoztatva írja ezt Pesti Ernő? Láttuk, hogy kezdetben kevesebb volt, 1981. március-április között (az akkori borító áll rendelkezésemre) 21 folyóiratot és 4 napilapot dolgoztak fel (Alföld, Élet és Irodalom, Életünk, Filmkultúra, Forrás, Helikon, Jelenkor, Kortárs, Könyvtáros, Kritika, Mozgó Világ, Műhely, Nagyvilág, Napjaink, Szovjet Irodalom, Társadalmi Szemle, Tisza- táj, Űj Forrás, Űj írás, Valóság, Világosság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, Népszava).

„A  rendszerváltás után a folyóiratok száma jelentő
sen megnőtt, így jelenleg több mint 180 a kurrens 
feldolgozott periodikumok száma.” (Pesti Ernő, 1998.)Mit jelent a feldolgozás? Tekintsük át az adatbázisba felvett tételek sorrendjében az időszaki kiadványokat:
©  1000 tételnél több 4 lapból került az adatbázisba (1-4.)1. Élet és Irodalom 1392, 2. Kortárs 1338, 3. Kritika 1051,4. Nagyvilág 1028,

©  500 és 999 közötti tétel 1 folyóiratból származik (5-n.)5. Űj írás 866, 6. Tiszatáj 861, 7. Alföld 844, 8. Jelenkor 826, 9. Irodalomtörténeti Közlemények 750,
10. Irodalomtörténet 708,11. Forrás 539,

©  250 és 499 közötti tétel 14 lapból (12-25.)12. Életünk 4 9 6 ,13. Magyar Napló 4 4 4 ,14. Holmi 
4 3 1 ,15. Színház 3 7 7 ,16. Literatúra 3 7 2 ,17. Filológiai Közlöny 355, 18. Vigília 346, 19. Magyar Narancs 323, 20. Napjaink 320, 21-22. Magyar Nemzet 297, Űj Forrás 297, 23. Filmvilág 288, 24. Criti- cai Lapok 286,25. Mozgó Világ 280.

©  100 és 249 közötti tétel 21 lapból (26-46.)26. Hitel 246, 27. Műhely 240, 28-29. Somogy, Szovjet Irodalom 220-220, 30. Lyukasóra 200, 31. Helikon 193, 32. Valóság 190, 33. Világosság 
185, 34. Filmkultúra 175, 35. Irodalmi Szemle 171, 36. Beszélő 168, 37. Ezredvég 158, 38. Irodalomis- meret 155, 39. Népszabadság 154, 40. Üzenet 152, 41. Látó 137, 42. Könyvvilág 130, 43. Híd 129, 44. Árgus 114,45. Kláris 111,46. Orpheus 103.

©  50 és 99 közötti tétel 15 lapból (47-61.)47. Holnap 96, 48. Kalligram 92, 49. Confessio 83, 50. Űj Horizont 78, 51. Palócföld 73, 52. Szombat 
72, 53. Szivárvány 71, 54-55. Európai Utas 69,
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Helikon (Kolozsvár) 69, 56. Tekintet 68, 57. Korunk 64, 58. Nappali Ház 63, 59. Liget 62, 60. Sza- bolcs-Szatmár-Beregi Szemle 55, 61. Jászkunság 
50.

® 25 és 49 tétel között 22 lap (62-83.)62. Magyar Hírlap 41, 63-64. 168 óra, 2000 40, 65. Stádium 39, 66. Hazánk 38, 67. CET 37, 68. Ex Symposion 36, 69. Délsziget 35, 70. Iskolakultúra 
34, 71. Pannonhalmi Szemle 33, 72-74. Dunatáj, Magyar Élet, Metsze(t)t 31, 75-76. Magyartanítás, Új Holnap 30, 77. Magyar Szemle 29, 78. Jelentkezünk 28, 79-80. Népszabadság Könyvszemle, Biciklitolvaj 26., 81-83. Kapu, Magyar Műhely, Társadalmi Szemle 25.
© 10-24 tétel között 35 lap (84-118.)84. Magyar Fórum 24, 85-86. Literátor, Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 23, 87. Magyar Könyvszemle 21, 88-89. Pannon Tükör, Prágai Tükör 20, 90-93. Antik Tanulmányok, Budapesti Könyvszemle, Múlt és Jövő", Távlatok 19, 94-97. Heti Világgazdaság, Magyarország, Új Demokrata, Új Dunatáj 17, 98-99. Hiány, Limes 16, 100-104. Bárka, Hungarológiai Közlemények, Respublika, Stu- dia Nova, Világszínház 15, 105-106. Katolikus Szemle, Művelődés 14, 107-109. Dimenziók, Hae- mus, Magyar Nyelvőr 13, 110-114. Átváltozások, Hungarológiai Értesítő, Új Idő, Új Magyarország, Vasi Szemle 12, 115-117. Köznevelés, Magyarok, Taps 11, 118. Apollón 10.

© 10 tétel alatt 121 lap (119-239.)119-123. A Céh, Enigma, Hevesi Napló, Hungarológia, Magyar Lettre Internationale 9, 124-130. Emberhalász, Film Színház Muzsika Televízió, Kelet- Nyugat, Könyvtáros, Pompeji, Szépliteratúrai Ajándék, Várhely 8, 131-134. Erdélyi Tükör, Határ, Parnasszus, Tanító 7 ,135-140. Heti Magyarország, Katedrális, Könyvesház, Látóhatár, Mondat, Symposion 6, 141-149. A Hét, A Könyv, AK Magazin,

Café Bábel, Film Színház, Muzsika Kultúra, Irodalomtudományi Közlemények, Protestáns Szemle, Színháztudományi Szemle, Új Pedagógiai Szemle 5, 150-155. Diakonia, Heti Nemzeti Újság, Hunnia Füzetek, Köztársaság, Napóra, Theológiai Szemle 
4, 156-167. A Tiszatáj diákmelléklete, Debreceni Szemle, Embernevelés, Függőhíd, Hétvilág, Kisebbségkutatás, Ma és Holnap, Magyar Nyelv, Népszava, Orvosi Hetilap, Partium, Thalassa 3, 168-196. A Lap, Amaro Drom, Balkon, Barátság, Békési Élet, Budapesti Negyed, Demokrata, Előretolt Helyőrség, Erdélyi Napló, Folyam, Gondolatjel, Harmadik Part, Havasok és Riviéra, História, Hunnia, Jel, Jel-Kép, Kagylókürt, Kelet-Európa, Kultúra és Közösség, Létünk, Magyar Felsőoktatás, Magyar Filozófiai Szemle, Magyarok Világlapja, Polisz, Reformátusok Lapja, Soproni Szemle, Tévé Téka, Vasi Honismereti Közlemények 2, 197-239. A Tó, Arkhé, Ars Hungarica, Augusztusi Magyar Fórum, Budapesti Nevelő, Cigányfúró, Erdély Magyarság, Ethnográfia, Európai Szemle, Édes Anyanyelvűnk, Film Hírek, Fotóművészet, Gond, Hatodik Síp, Heti Újság, Igaz Szó, Igen, Imago, Inter- press Magazin, Kontextus, Magyar Tudomány, Magyar Zene, Medvetánc, Mérleg, Muzsika, Múltunk, Művészettörténeti Értesítő, Nyelvünk és Kultúránk, Pendragon Füzetek, Pro Philiosophia Füzetek, Pszichoterápia, Reform, Scriptor Füzetek, Sic Itur Ad Astra, Somogyi Honismeret, Szárszó Fórum, Századok, Szellemkép, Természet Világa, Utunk, Új Kilátó, Új Tükör, Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1.

Különösen sok kommentárt nem akarok fűzni az adatokhoz. Láthatjuk, hogy a lapok több mint feléből 10 tételnél kevesebb került be az adatbázisba, s mondjuk a Népszava 3 vagy az Új Tükör 1 tétellel nem nagyon mondható feldolgozott időszaki kiadványnak.Inkább azokat a lapokat nézzük meg, amelyek leginkább reprezentálva vannak az adatbázisban. A
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pontos adatokat ld. az összesített táblázatban 
(L sz. táblázat) Most csak néhány laphoz fűzünk megjegyzést, megadva a lap táblázatban található sorszámát.A csúcstartó (1.) az Élet és Irodalom. 1963-tól 1996-ig több mint 1700 száma jelenhetett meg, ehhez képest már nem tűnik soknak az 1392 tétel. Évenkénti megoszlása egyenetlen, 1992 előtt 1976-ból 39 tétel jelenti a csúcsot, de még1993-1994-ben a számonként alig több mint kettes átlag sem tűnik magasnak.Az utána következők (2-4.) már havi folyóiratok, így az egy számra jutó átlag hasonló össztételszám mellett jóval magasabb. Hogy milyen mértékű lehetett a válogatás 1992 előtt, arra az 1993 utáni számokból következtethetünk.Az Űj írás (5.) esetében erre nincs lehetőségünk, mivel 1991-ben megszűnt.A rangsorban ezt követően a legfontosabb vidéki irodalmi folyóiratok következnek. Az 1960-as években még hiányoztak a feldolgozott lapok közül, de 1970-től már szerepelnek (a sorban következő Tiszatáj (6.), Alföld (7.), Jelenkor (8.) éppúgy), mint a Forrás (11.) és az Életünk (12.).Két nagy hagyományokkal rendelkező irodalom- történeti folyóirat következik a rangsorban, az Irodalomtörténeti Közlemények és az Irodalomtörténet. E folyóiratok esetében, az eddigiektől eltérően a legtöbb évnél nem mutatkozik nagy különbség az 1993 előtti és utáni évek tételszámában.Az eddig felsorolt folyóiratok kerültek be az első tíz közé. A 11-12. helyen, de jelentős lemaradással szerepel az említett két vidéki folyóirat, a Forrás és az Életünk, mögéjük viszont két 1989-ben indult lap került, a valamikor hetilapként, az Élet és Irodalom vetélytársának is mutatkozó Magyar Napló és a Holmi. (14.)A Színház (15.) esetében nem a megindulás késői, hanem a bibliográfiába való felvétele. 1988-ból származik az első tétel, de 1993 előtt nem sok bizonyult maradandónak.

A Vigília (18.) azok közé a nagy hagyományokkal rendelkező folyóiratok közé tartozik, amelyeket meglehetősen későn kezdtek el feldolgozni.A napilapok közül a Magyar Nemzet (21.) a csúcstartó, pedig 1993 előttről összesen 3 cikk maradt meg az adatbázisban. A Népszabadságnál (39.) ez a szám 10, ugyanakkor az 1993 utáni négy év közül csak kettőből került be viszonylag sok tétel.A Lyukasóra (30.) meglehetősen jól feldolgozottnak tűnik, egyedül első évfolyama néhány számának anyaga hiányzik.A külföldi magyar folyóiratok közül az Irodalmi Szemle (35.) az 1993 utáni tételekkel került a listára, ugyanez érvényes a sorrendben nem sokkal utána következő Üzenetre (40.), Látóra (41.), Hídra (43.) is.
Részletesebb vizsgálat

Valamivel részletesebben annak a lapnak az utóbbi évfolyamait vizsgáljuk meg, amelyből a legtöbb tétel került be az adatbázisba, vagyis az Élet és Iroda
loméit. Az 1993-1996 közötti, már eleve az adatbázis számára feldolgozott négy év mellett az azt megelőző négy év adatait közöljük.Az 1993 előtti időszaknál az erős válogatás egyértelműen tükröződik. Mintaként az 1989. 41. számtól következő 10 számnál néztük meg, mi szerepelt a lapban és mi került be az adatbázisba ezek közül (ld. az 1989. év utolsó sorát, vagyis egyetlen tétel sem került be az adatbázisba). A vizsgált 10 számban összesen 37 könyvkritika jelent meg az alábbiak szerint:41.sz. (4), 42.sz.(4), 43.sz.(2), 44.sz.(4), 45.sz.(3), 46.sz.(3), 47.sz.(4), 48.sz.(4), 49.sz.(6), 50.sz.(3). Példaként megemlítek néhány kimaradt recenziót: 41. szám: Ottlik Géza: A Valencia-rejtély; 42. szám: Weöres Sándor: A Sebzett Föld Éneke (Ism.: Határ Győző); 43. szám: Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik (Ism.: Vekerdi László), 46.
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1. tábázatA tételek évenkénti megoszlása a legalább száz tétellel szereplő időszaki kiadványokból
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(Folyt)
Megjegyzés: A táblázatban mínusz (-) jellel szerepelnek azok az évek, amelyekben az adott folyóirat megjelent, de az adatbázisba már nem került be tétel belőle.
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sz.: Konrád György: A cinkos (Ism.: Kappanyos András); 47. sz.: Kari Popper: A historizmus nyomorúsága (Ism.: Halász László), 48. sz.: Kertész Imre A kudarc (Ism.: Tábpr Ádám). Kimaradtak továbbá olyan film- és színházi kritikák, mint pl. a 42. számból Jancsó filmjéről, a 41. számból Mrozek, a 42. számból Sarkadi művéről.Feltűnő lehet azonban az, hogy 1993 után is minden évben találunk olyan számokat, amelyekből egyetlen tétel sem került be az adatbázisba,1994-ben 8 ilyen is volt, s nagyon sok esetben összesen egy közleményt vettek fel.

Most még 1994-ből és 1996-ból nézzünk mintákat az adatbázisból kimaradt anyagokra azokból a számokból, amelyekből semmit sem vettek fel.
199411. sz.
Ex libris: Iszlai Zoltán
Színház: Sámuel Beckett: Godot-ra várva (Koltai Tamás)Álmunk elől nem tudunk megszökni. Beszélgetés Grendel Lajossal (Erdélyi Erzsébet -  Nobel Iván)
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19. sz.
Ex libris: Nagy Atilla KristófKoestler-emlékkönyv (Major Ottó)Anya meghalt. Mátyus Aliz regénye (Szitányi György)
Színház: Pirandello: Ma este improvizálunk. Rend. Ascher Tamás. (Koltai Tamás)
24. sz.
Ex libris: Bodor Béla
28. sz.
Ex libris: Götz EszterKiss Endre: Friedrich Nietzsche filozófiája (Roth- mann József)Magyar Larousse (Frideczky Frigyes)
29. sz.
Ex libris: Bodor BélaPapp Tibor: Múzsával vagy múzsa nélkül: Irodalom számítógépen. (Fehér Erzsébet)Jánossy István: Helybenjáró Odüsszeusz (László József)
30. sz.
Ex libris: Bata ImreMajor Ottó: Lélek és irodalom. Illyés Gyula naplójegyzeteihez.
40. sz.
Ex libris: Czege KálmánMartin Buber: Én és Te (Sáry Gyula)Ember Mária: Siratóének (Götz Eszter)41. sz.
Ex libris: Bohár AndrásVégh György: Őszi akvarell. Összegyűjtött versek. (Major Ottó)199623. sz.
Ex libris: Benedek Szabolcs

Film: Benjámin Ross: Egy fiatal méregkeveró' kézikönyve
33. sz.
Ex libris: Fazekas ÁgnesEsterházy Péter: Egy kék haris (Károlyi Csaba) (Egész oldalas írás, Esterházynak erről a könyvéről sem m i nincs az adatbázisban.)Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom (Benedek Szabolcs)Dániel Katz: Német disznókutya (Nagy Gabriella) 
Film: Chuck Russel: Végképp eltörölni (Bakács Tibor Settenkedő')(Az utóbbi két könyv szerzőjéről, illetve a rendezőről sem m i nincs az adatbázisban.)
Tanulmánykötetek

Láthattuk, hogy a kezdetektől fogva, milyen szerepet játszott a tanulmánykötetek feldolgozása, melyekre 1946-ig visszamenőleg találhattunk példákat. Ugyanakkor többször felvetődött az a kérdés, hogy a megjelent tanulmányköteteknek csak egy kisebb részét dolgozták fel az irodalmi analitikusban. Nem tartom szükségesnek, hogy azt elemezzem, milyen tanulmánykötetek maradtak ki az adatbázisból. Az azonban már érdekesebb kérdés, hogy azokból a kötetekből, amik szerepelnek az adatbázisban, mi került be („lényegében maradandó tételek” ), illetve mi maradt ki (ami eszerint nem minősült annak). Időrendben haladva néhány kiragadott példáról van szó, nem törekedhettünk teljességre. Előtte azonban tekintsük át évtizedenként (az évet csonkolva) a tanulmánykötetekből átvett tételek számát a Tartalmazó könyv mező alapján:
199*: 2426, 198*: 2809, 197*: 3085 196*: 1682 195*: 546 194*:23
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Ha a név után egyetlen szám szerepel, az azt mutatja, hogy az adatbázisban hány tétel van róla; ha szerepel második szám is, az arra utal, hogy az irodalmi analitikus katalógusban hány tétel található. Ha második szám helyett a „sok” kifejezést adtuk meg, az azt jelenti, hogy többszáz tétel szerepelt az illetőről a cikk-katalógusban. A számok mindig a szerző előfordulását mutatják, amelyet néhol az adott műre vonatkozó megjegyzéssel egészítünk ki.
© Földes Anna: Húsz év -  húsz regény. 1968. 
Szerepel: Déry Tibor, Németh László, Illés Béla: Kárpáti rapszódia, Szabó Pál, Karinthy Ferenc, Veres Péter, Sarkadi Imre, Szabó Magda, Lengyel József, Sánta Ferenc
Kimaradt: Illyés Gyula: Hunok Párizsban, Ebéd a kastélyban (293, sok)*Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert, (2 (erről semmi), 35)Ottlik Géza: Iskola a határon (72, sok)Goda Gábor: Magyar utazás (3, 38)Fejes Endre: Rozsdatemető (9,146)Fekete Gyula: Az orvos halála (5 (erről semmi), 147)Darvas József: Részeg eső (28, sok)Cseres Tibor: Hideg napok (29 (erről semmi), 197)
© Héra Zoltán: Jó  ellenfelet. 1968.
Szerepel: Veres Péter, Sánta Ferenc
Kimaradt: Benjámin László, T. S. Eliot, FranzKafka, Déry Tibor, Garcia Lorca, Illyés Gyula stb.
© Illés Lajos: Ha én most lennék fiatal: Portrék és 
vallomások. 1970.3 tétel szerepel, valamennyi Németh Lászlóhoz kapcsolódik
Kimaradt: Fodor József (6, 109), Hidas Antal (9, 116), Illés Béla (4, 110), Illyés Gyula (293, sok), Lengyel József (54, sok), Szabó Pál (39, sok), Tamás Aladár (0 (tehát teljesen kimaradt az adatbá

zisból a róla szóló anyag, szerzőként 21 tételben szerepel), 115), Várnai Zseni (11, 40), Veres Péter (133, sok).
© írók írókról. Huszadik századi tanulmányok. 
1970.27 tanulmányból 18 került be az adatbázisba. 
Kimaradt: André Gide: Montaigne (6), Marcel Proust: Baudelaire körül (23), Paul Valéry: Mallar- méról (13), Virginia Woolf: Jane Austen (3), Euge- nio Montale: Italo Svevo (2), Louis Aragon: Hein- rich von Kleist és a „Kohlhaas Mihály” (17), Németh László: Tolsztojról (80), Alberto Moravia: Boccaccio (2), Michel Bútor: Balzac és a valóság (12)
© Marosi Ildikó: Közelképek: Húsz romániai ma
gyar író. 1974.Tíz írót (Bözödi György, Kemény János, Horváth István, Horváth Imre, Kiss Jenő, Franyó Zoltán, Kos Károly, Moher Károly, Szemlér Ferenc, Szilágyi András) találnak meg a kötet alapján, egy tizenegyedik (Endre Károly) is benne van, de úgy, mintha Lengyel Balázs Közelképek c. kötetében szerepelne, kilencen viszont teljesen kimaradtak: Balogh Edgár (2, 168; az általa írt 45 van meg az adatbázisban); Bartalis János (6, 32), Kacsó Sándor (5, 58), Kovács György (0 (tehát teljesen kimaradt az adatbázisból), 12); Méliusz József (31, 96), Mikó Imre (4, 20); Nagy István (6, 77); Olosz Lajos (1, 11); Salamon László (2,18).
© Rónay György: Balassitól Adyig. 1978.
9 tétel szerepel, csak a Báró ti Szabó Dávidról írt 51 oldalas tanulmány maradt ki (133-183.), Baróti Szabóról összesen 2 tétel szerepel az adatbázisban.
© Bertha Bulcsu: A  fejedelem sírja felett. 1980.1 tétel szerepel az adatbázisban (Szimonovról) 
Kimaradt: Golding, Vaszil Bikov (az egész adatbázisból is, az analitikusban 49 tétel szerepel) Ajtma- tov (7 tétel az adatbázisban, az egyik Bertha Bul-
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csutól a Szovjet Irodalom 1976 szeptemberi számából, adott műről (pl. A versenyló halála) szóló egyetlen sem, az analitikusban 103 tétel volt róla).
@ Nádor Tamás: 33 x 10. Interjúk és vallomások 
az ifjúságról és az irodalomról. 1980.A kötetben 33 íróról található 2-2 tétel, egy interjú és egy saját írás, hétről (Cseres Tibor, Gáli István, Juhász Ferenc, Páskándi Géza, Raffai Sarolta, Sánta Ferenc, Zelk Zoltán) mindkettő, ötről (Hubay Miklós, Kormos István, Nemes Nagy Ágnes, Simonffy András, Somogyi Tóth Sándor) egy. A következő 21 viszont teljesen kimaradt: Bárány Tamás (2), Benjámin László (31), Bertha Bulcsu (7), Csoóri Sándor (84), Déry Tibor (156), Dobozy Imre (4), Földeák János (2), Garai Gábor (15), Illés Endre (16), Illyés Gyula (293), Kiss Dénes (11), Lázár Ervin (15), Mándy Iván (125), Maróti Lajos (9), Mesterházy Lajos (15), Mezei András (29), Örkény István (141), Szakonyi Károly (46), Takáts Gyula (76), Thurzó Gábor (8), Vas István (182).
© Bakcsi György: 10 orosz kisregény. 1984. 
Szerepek Tolsztoj, Gorkij, Puskin, Turgenyev 
Kimaradt: Gogol: Az őrült naplója; Leszkov: Kisvárosi Lady Macbeth (0, 4); Dosztojevszkij: A szelíd teremtés (106, sok); Csehov: A kutyás hölgy (88, sok); Grin: Bíborszín vitorlák (0, 10); Tinyanov: Tetik hadnagy (2 (a műről nincs), 13);
© Lőrinczy Huba: Fénytörés. Válogatott bírála
tok. 1985.A 42, már a szerző által megválogatott bírálatból 6 került be. Vannak olyan bírálatai, amelyek folyóiratközlésként bekerültek, de ebből, vagy elsősorban a Szépségvágy és rezignáció című kötetéből nem.
© Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. 
1994.
Kimaradt: Schöpflin Aladár (16, 34); Prohászka Ottokár ( 2, 5); Áprily Lajos és Reményik Sándor

levelezése 324-330. p.; Makkai Sándor 377-380. p. (8,19)Konrád György (Az ismeretlen Konrád) úgy szerepel, mintha M. Nagy Miklós: Nikkelszamovár című kötetében jelent volna meg, a Dsida Jenőről szóló két tanulmány közül az egyik (353-361. p.) maradt ki, a másik (362-369. p.) viszont bekerült.
Egyes kötetekből jóval több tétel bekerült az adatbázisba, mint amennyit a „Tartalmazó kötet” mező alapján találhatunk. Ennek az az oka, hogy ugyanaz az írás folyóiratban is megjelent, vagyis az alapján is visszakereshető, a kötetre pedig csak utalás történik. Ilyen pl. a Curriculum vitae: 30 kortárs magyar író önéletrajza 1995-ből, ahonnan nemcsak az indexben szereplő 14 írás szerepel, vagy Keresztury Tibor: Félterpeszben. Arcképek az újabb magyar irodalomból. 1991., de Csordás Gábor esetében nemcsak ennek a kötetnek a tanulmánya maradt ki, hanem egyáltalán nincs róla szóló anyag az adatbázisban.
Filmkritikák

531 filmről 954 kritika szerepel az adatbázisban.A kritikák időbeli megoszlása az alábbi:
1996................  1061995................  2141994................  2351993................  2841985................  1001972................  1

Az 1985-ös 100 tétel egyetlen könyvből származik, ez a Magyar filmkalauz: Negyven év száz magyar nagyjátékfilmje című kötetből, minden filmről 1, ezzel ellentétben az 1996-os 88 és 1/2 híres film című könyvből összesen 8 tétel került be az adatbá
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zisba a könyv elejéről, míg a többi 80 film teljes mértékben kimaradt.Az analitikus katalógusban 3 katalógusfiókban találhatóak a filmkritikák tárgyszó alatt a címek betűrendjében, ezeket az adatbázisban nem nagyon találhatjuk meg. Láthattuk már a Filmvilág és a Filmkultúra feldolgozottságát, az Élet és Irodalomból kimaradt 1996-os (meg azelőtti) kritikákat. Ugyanúgy esetleges volt a Biciklitolvaj c. lap feldolgozása is.
Kapcsolat más bibliográfiákkalAz irodalmi analitikus nagy előnye a többi bibliográfiához képest gyorsasága volt. Készültek nála sokkal nagyobb dokumentumbázisra alapozott és sokkal alaposabb bibliográfiák, de sokkal lassabban, így azok a kurrens tájékoztatásra nem voltak alkalmasak.Tekintsük át azt az időszakot, amelynek az anyaga a most elemzett adatbázison szerepel, az egyszerűség kedvéért 1961-től. A Kozocsa Sándor által készített bibliográfiasorozat (A magyar irodalom bib
liográfiája) utolsó kötete az 1961-1965 közötti anyagot dolgozza fel. A kétkötetes munka 1978-ban jelent meg. Eredetileg még az 1966-1970-es anyag feldolgozása is Kozocsa Sándor feladata lett volna, 
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája anyag- gyűjtésének lezártához igazodva, de erre már nem kerülhetett sor. Szerencsére (ahogy a Kataliston 
Pataki Gábor kedvesen figyelmeztetett rá), az OSZK-ban az 1971-1975-ös év feldolgozása után az 1966-1970-es évek anyagát is megjelentették két vaskos kötetben. Tapasztalataim szerint ez nemcsak az én figyelmemet kerülte el, hanem nagyon sok könyvtárét is, ahonnan még mindig hiányzik ez a kiadvány, remélhetőleg az OSZK-tól pótlólag megvásárolhatják. Az 1976-os tárgyévtől évenként jelent meg A magyar irodalom és irodalomtudo

mány bibliográfiája az OSZK kiadásában, egy időben még CD-ROM kiadásáról is szó volt (Poprády 
Géza főigazgatói programja: „Bár A magyar iroda
lom és irodalomtudomány bibliográfiája elvben 
kurrens, a több éves lemaradás miatt gyakorlatilag 
retrospektív. A JATE Központi Könyvtárával és az 
MTA Irodalomtudományi Intézetével közösen egy 
magyar irodalomtudományi CD-ROM adatbázis 
1996-ra történő megjelentetését tervezzük, pályázat 
útján elnyerhető támogatással Ez a lemaradások 

feldolgozását is jelenthetné. ” In: Könyvtári Figyelő. 1994. 3.sz. 354.p.), aztán sajnálatosan leállt ez a sorozat, az 1988-as az utolsó kötet, amit láttam, még az 1989-es megjelentetéséről volt szó.Nemrég lett teljes A magyar irodalomtörténet bibliográfiája sorozata a 4. és 5. kötet megjelenésével. Ez a retrospektív bibliográfia irodalomtörténeti korszakonként haladva egészen 1970-ig feltárja a szakirodalmat, válogatva természetesen, ezzel együtt is sokkal alaposabban, mint ahogy azt a most bírált adatbázisban tapasztalhattuk. Ahogy arról Monok Istvántól értesülhettünk, A magyar irodalomtörténet bibliográfiája első kötete és, a régi magyar irodalomra vonatkozó anyagot (kiegészítve az 1970 után megjelent szakirodalommal) CD-ROM-on megjelentette a Scriptum.Ebből is látszik, hogy a FSZEK abban lehetne hiánypótló, ami a létező bibliográfiákból hiányzik. Ez az eleve adatbázisként feldolgozott, 1993 utáni időszak mellett az azt megelőző néhány év anyagát jelenti. Ehhez mintául szolgál a lemezen szereplő másik adatbázis, a Szociológiai Információ 1984-1994, amely most egy szűkebb időszak anyagát dolgozta fel nagyobb alapossággal, s a tervek szerint, amelyeket a Könyvtári Figyelőből megismerhettünk, fokozatosan dolgozzák fel a korábbi anyagot, párhozamosan az újabb évekkel.Milyen területeken lehet még hiánypótló a FSZEK vállalkozása?Elsősorban a kritikák, recenziók feltárásában. Az időszaki kiadványok publikációi közül a tanulmá
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nyokat elég nagy alapossággal feltárják a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia Időszaki Kiadványok Repertó
riumában (MNB IKR), nagyjából ugyanarra a (némileg szélesebb) folyóiratbázisra alapozva, mint a FSZEK. Becsléseim szerint évente 1500-nál több közlemény kerül be a 82 Irodalomtudomány, 
820/899 Az egyes nyelvek (nemzetek, népek) irodal
ma és a 894.511 Magyar irodalom csoportokba, a döntő' többség ebbe az utóbbiba. Sajnálatos az 1-2 éves lemaradás a feltárásban, de az 1996-os tárgyév anyaga már összehasonlítható lenne ebben a két eszközben az átfedés szempontjából, ugyanakkor a kritikák közül (ha már nem is zárják ki őket elvileg) csak a legjelentősebbnek tartottak kerülnek be az IKR-be.Szükség lenne egy eszközre, ahol ezeket teljességre törekvőén tárják fel, legalábbis a kiválasztott időszaki kiadványokból. Az irodalmi analitikus kevesebb folyóiratot, napilapot dolgozott fel, de amikor megérkezett két hónapnak az anyaga, biztosak lehettünk benne, hogy a borítón felsorolt lapok anyagából érdemi teljességgel tájékozódhatunk. A dokumentumbázis növelése nem jelentheti ennek az elvnek a feladását, különben a feldolgozott anyag megbízhatatlanná válik, ha valamit keresünk, kezdhetjük elölről a felvett lapok átnézését, hátha benne van, amire szükségünk van, csak az adatbázisból hagyták ki.A recenziók, kritikák értékelik az egyes művek erényeit és hibáit, hiányosságait, a bibliográfia készítőjének azonban nem kell (szabad) mérlegelnie a felvétel szempontjából a mű vagy a kritika szerzője vagy más szempont alapján. (Valamikor a Látóha
tár tárta fel az irodalmi analitikusnál szélesebb folyóiratbázisra (pl. határontúli magyar folyóiratok) alapozva a kritikákat (1977-től 1990-ig, utoljára 
Magyar szépirodalmi művek irodalmi tanulmány- 
kötetek kritikáinak jegyzéke 1990. I. negyedév. Összeállította Kovács J. Béla. In: Látóhatár, 1990. jún. 214-222-p.), a visszamenőleges feltárásban ezt is fel lehetne használni.

Ugyanez vonatkozik a filmkritikákra és a színházi előadások kritikáira is. Ezek önálló bibliográfiája (adatbázisa) is elképzelhető, de ugyanúgy részét képezhetik a FSZEK anyagának is.A harmadik lehetőség annak figyelembe vétele lehetne, hogy az említett bibliográfiák elsősorban a magyar irodalom feltárására törekednek. Vannak persze jelentős vállakózások, erre a legjobb példa a 
Kozocsa Sándor és Radó György által szerkesztett A  
szovjet népek irodalmának magyar bibliográfiája 
1955-1970, amely a kezdetektől indult sorozatnak feltehetőleg az utolsó kötete (érdekes, hogy az előszóban a szerkesztők arra utalnak, hogy ebben a két kötetben 40 000 tétel szerepel, ez a több mint ezer oldal sűrűségét, helytakarékosságát figyelembe véve még többnek is tűnik, ebben a szépirodalom analitikus feldolgozás is szerepel), s A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája (az éves kötetek) a világirodalomra vonatkozó anyagot is felveszi függelékként. Örvendetes, hogy bemutatásának végén Pesti Ernő is utal a Petőfi Irodalmi Múzeummal és az Országos Idegennyelvű Könyvtárral való tervezett együttműködésre.
Még néhány gondolatNem fogalmaztam-e meg túlzott igényeket? Figyelembe kell venni a készítő könyvtár szempontjait is, de azokét is, akik a terméket megvásárolják.Ha az irodalmat és a szociológiát hasonlítjuk össze, feltehető, hogy az előbbinek az irodalma jóval nagyobb, ugyanakkor ennek a feltárása jóval egyszerűbb lehet. A mostani adatbázisból vett példákkal próbálom ezt illusztrálni. Mint a korábbiakból kiderült, a két adatbázis rekordszáma nagyjából megegyezik. Az egyes indexeket vizsgálva azonban lényeges különbségek derülnek ki. A Szociológiai Információ 1984-1994 adatbázisban 38 858 tételhez kapcsolódik tárgyszó, összesen 303 509, vagyis tételenként átlagosan több mint hét jut, az irodal

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998. 3-4. 507



miban 28 303 tételhez kapcsolódik irodalmi tárgyszó, összesen 38 328, ezek közül is 28 014 (24 478 rekordban) személyhez kapcsolódik, így a fogalmi tárgyszavak száma alig haladja meg a tízezret, pedig még ebben is szerepelnek földrajzi nevek s néhány nagyon sokszor előforduló tárgyszó, például verselemzés 1753, filmkritika 954. Mindez az anyag természetéből adódik, de az esetek többségében annak a megállapítása, hogy kiről vagy mely műről van szó, könnyebb, nem feltétlenül teszi szükségessé az írások részletesebb áttanulmányozását, mint a tárgyszavazás a Szociológiai Információ esetében. A feltárás különbözősége fizikai méretekben is tükröződik, az IRODALOM.DB 21 337 894 bájt, a SZOC.DB 55 829 108 bájt, tehát több mint két és félszer akkora.Röviden szólni kell az irodalmi analitikus feltárási gyakorlatáról. Az ismertetésekben arról esik szó, hogy a korábbi egy szempont szerinti visszakeresés helyett most tizenhárom vagy tizennyolc-féle szempont és azok kombinációja szerint lehet keresni. Az természetes, hogy a gépi adatbázisok többféle megközelítést tesznek lehetővé, az állítás azonban nem teljesen pontos. Az irodalmi analitikus (ezt nem nagyon szokták leírni) tárgyszó-katalógus volt. A tárgyszó lehetett egy személy, egy adott mű, a mű adott kiadásai, színházi előadása (ha jól szerkesztették a katalógust, elkülönültek a különböző színházak előadásai), s voltak természetesen fogalmi tárgyszavak is (pl. irodalmi élet, további bontásokkal.) Ugyanazt a cikket szükség szerint több helyre is besorolták, például ha az írás több szerzőről vagy több műről szólt.

A művek és a kiadások megkülönböztetése nem érvényesül kellően az adatbázisban, sok esetben adott kiadáshoz kötnek olyan, az adott műhöz kapcsolódó írásokat, amelyek korábban jelentek meg vagy külföldi szerző alkotásai. Az adatbázisban tizennégy indexet találhatunk, ezek között vannak olyanok, amelyek a tárgyi visszakeresést szolgálják (Irodalmi tárgyszó, Személyről, Testületről), a többiben olyan adatok szerepelnek, amelyek a cédulákon is megtalálhatók voltak, de amelyek visszakereshetővé csak az adatbázisban váltak. Nem mindegyik van meg természetesen minden tételben. Ezt illusztrálandó, lássuk a mezők elnevezése után a talált rekordok és a találatok (előfordulások) számát: Cím: 40 233, 43 269; Cím szavai: 40 231, 132 142; Szerző, közrem.: 39 091, 43 798; Testületi közrem.: 868, 900; Kiadó: 6424, 6486; Sorozat: 447, 1343 ; Műfaj: 365, 365; Típus: 40 233, 40 233 Irodalmi tárgyszó: 28 303, 38 328; Személyről: 24 478, 28 014; Testületről: 526, 545; Tartalmazó folyóirat: 21 368, 21 368; Tartalmazó könyv: 10 577,10 577.Az adatbázishoz használt szoftver jól használható, kellően gyors gépen különösen jól lehet a különböző szempontok szerinti kombinált kereséseket végezni. A leglényegesebb dolog azonban az, hogy csak azt lehet visszakeresni, ami szerepel az adatbázisban. Várható újabb kiadásával remélhetőleg sikerül visszaszerezni azoknak a könyvtáraknak a bizalmát, amelyek a mostani változat használatakor azt érezhették, hogy nem egészen azt kapták, amit vártak. S remélhető, hogy a Jacsó Péter és 
Drótos László által olyan sokat ajánlott címkézéssel előre is pontosan tudhatják, mit is kapnak, ha megvásárolják a lemezt.

Murányi Péter
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