
alapos revízióra szorulna, erre azonban méretei miatt nincs mód. Olyan 
megoldást kellett keresni, amely rekatalógizálás nélkül segít a bajokon, 
és ez az eszköz a most közzétett két jegyzék.

J. G. Williams, a délkarolinai egyetem könyvtáros tanszékének helyettes 
professzora, a jegyzékek elkészítésének technikáját, a kódolás módját is
merteti röviden. A számítógépek ördöge egyébként ezúttal sem szunyókált, 
ennek eredményeként hatlapos kiegészítést kellett mellékelni a második 
kötethez. A komputer ui. nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy az 
Egyesült Államok nevét tartalmazó tárgyszavakban a ’'United States” és 
a ”U. S. ” egy és ugyanazon tárgyszó, ezért a rövidített és a teljes név
alakot két különböző tárgyszónak tekintette, és ennek megfelelően egymás
tól jókora távolságra helyezte, altárgyszavait is külön-külön betűrendé z- 
ve. Csak hagyományos munkával sikerült az igy kialakult zűrzavarban 
rendet teremteni.

PÁL VÖLGYI Endre

VITÁLYOS László - OROSZ László: Ady-bibliográfia 
1896-1970. Ady Endre önállóan megjelent müvei és az 
Ady-irodalom. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára, 1972. XXV, 425 p. 24 sztLt. Névmutató 
373-421. p.

/А Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiad
ványai - Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarium 
Hungaricae, 67. /

Rangjához méltó müvet tett közzé ismét az MTA könyvtára. Több ez a 
könyv szakbibliográfiánál, referenszmunkánál; önmagában is tartalmas, 
sót izgalmas olvasmány, sokatmondó tájékoztatás az "örök magyar határ- 
pör” egyik legmozgalmasabb frontszakaszárói, az Ady-pörroL Az Adyról 
vagy Ady' ürügyén irt kisebb-nagyobb tanulmányok, cikkek egymással fe
leselő cimei önmagukban véve is jellemző képet adnak vagy hét évtized 
magyar szellemi életének küzdelmeiről. Hiszen Ady élete és müvei mel
lett ebben az országban semmiféle ideológia vagy közéleti irányzat, egyet
len irodalmár vagy publicista sem mehetett el szó nélkül - prófétájának 
fogadta vagy kiátkozta, a maga igazolását kereste benne vagy iránta ér
zett undorával magasztosult fel önmaga szemében, tanitványi alázattal 
vagy a második vonalba szorult pályatárs sértett hiúságával fordult felé
je, belőle vagy az ő rovására akart megélni... Hogy mennyire nem csak 
irodalmi szempontok és szenvedélyek fütötték ezt a pörösködést, azt épp
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ez a gazdag gyűjtemény érzékelteti legjobban. Halálos ellenségek válnak 
e £ g yé  Ady becsmérlésében, szövetségesek kapnak hajba azon, hogy volta
képpen melyikükhöz tartozik. Aligha véletlen, hogy az utóbbi évtizedekben, 
amikor Adyt nem elfogadni már nem lehet, amikor az eltérő nézetek Ady 
ellen vagy mellett már nem, hanem legföljebb Adyéri ütközhetnek össze 
egymással - most nem burjánzanak olyan dúsan az Adyról szóló Írások, 
viszont (az életrajzi adatok kiegészitése mellett) ismét magára Adyra mint 
a magyar költészet megujitójára, versei mondanivalójának mélységeire és 
kifejezési formáinak gazdagságára koncentrálnak.

A bibliográfia összeállítói igen jól tudták, hogy reális szükségletet kell 
kielégíteniük munkájukkal, ezért merhettek lemondani az életrajzi bibliog
ráfia műfaji tisztaságáról, hagyományos formájának éss az "előkelőbb” 
oldaláról. Ady müveinek kiadásaira vonatkozó gyűjtésüket, amely majdnem 
kétszeresére növelte volna az ig y  is vaskos kötet terjedelmét, nem tették 
közzé, mivel ennek a területnek a feltárására Ady müveinek kritikai ki
adása kapcsán úgyis sor kerül; beérték azzal, hogy a kiadvány legrövi
debb, első részében Ady önál lóan megjelent munkáit és ismertetései
ket sorakoztatták fel,

A második rész a kiadvány gerince: az Ady életére és munkáira vonatkozó 
irodalom bibliográfiája. Első fejezetét a monográfiák és gyűjteményes mun
kák teszik ki, a másodikat a tanulmányok és cikkek (ez a fejezet a bib
liográfia 4764 tételéből 2665-öt tartalmaz), a harmadikat az életrajzi iro
dalom. Ez utóbbinak az anyagát sokszor nehéz a tanulmányoktól-cikkektől 
elválasztani, a szerzőknek azonban általában sikerült logikusan, követke
zetesen meghúzniuk a határvonalat; ha pedig az Ady munkásságáról szó
ló publikációnak életrajzi jelentősége is van, tételszámát az életrajzi do
kumentumok között is szerepeltetik, az egyes évek anyagának végén, T,lásd 
még” jelzéssel.

A harmadik rész, a függelék fejezetei: 1. Ady müvei idegen nyelven, ha
tása külföldön (a külföldi hatásra vonatkozó anyag gyűjtése lényegében a 
magyar nyelvű publikációkra szorítkozott), 2. az Ady-kultusz (Ady a szép 
irodalomban és az iskolai oktatásban; alkalmi megemlékezések); 3. az 
Adyról készült képzőművészeti alkotásokra, fényképekre vonatkozó iroda
lom; 4. a megzenésített Ady-versek irodalma.

A 4764 tételnél sokkal több címet tartalmaz a bibliográfia, mivel egy-egy 
kiadvány után külön tételszám nélkül sorolja fel a vele foglalkozó cikke
ket. Az I. részben pl. a "Vér és arany” tételszáma alatt 18 ismertetés 
is szerepel, némelyikük több lelőhellyel, ha Írójának (Hatványnak, Kosz
tolányinak, Móricznak) tanulmánykötetében is megjelent később. A Féja 
Géza szerkesztésében 1936-ban megjelent 11 Jóslások Magyarországról” 
tételszáma alatt pedig éppen 44 ismertetést, vitacikket találunk. S nem 
kevésbé széles vitát kavart (tehát tételszáma mögött szintén sok kisebb- 
nagyobb cikket sorakoztat föl) az Adyró l  szóló müvek némelyike, mint 
a "Magyar fa sorsa", "Az igazi Ady”, az "Adty-dokumentumok könyve”, 
sót Hegedűs Lóránt "Ady és Tisza" cimü könyvecskéje is.
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Az összeállítók nemcsak az anyag összegyűjtésével tettek nagy szolgála
tot olvasóiknak. Hogy ez az óriási anyag igy együtt érdekes olvasmány  
is lehet, az szintén az о érdemük is. Nemcsak azért, mert a részekre 
és fejezetekre való tagolással, valamint az is mertetés elmek a müvekhez 
való csatolásával strukturáltabbá, sokkal áttekinthetőbbé tették az anya
got, hanem azért is, mert a - gyakran előforduló - semmitmondó elmek
hez rendkívül sikerült (sokszor csak két szónyi, de mindig kifejező) anno
tációkat fűztek.

A tételek sorrendbe szedésének módja azonban már zavarja a böngésző 
olvasót, s nyilván a f or r ás any agra vadászó kutatót is. A fejezeteken be
lül évek szerint csoportositják az anyagot az összeállítók, az éveken be
lül (illetve egy-egy mü vitájánál a tételszámon belül) azonban már nem 
időrendben,  hanem a szerzők betűrendjében. Pedig a bibliográfia anya
gának tartalmi sajátossága - az Ady-irodaloxn kifejezetten polemikus  
jellege - miatt célszerűbb lett volna mellőzni a hagyományosabb betűren
des formát (a szerzők neve szerinti rendezést úgyis biztosítja a névmu
tató); az időrend hiánya komoly veszteség (még akkor is, ha a folyó irat
cikkeket úgysem lehetett volna pontosan beilleszteni az újságcikkek idő
rendjébe).

Az Ady-kötetek első kiadásának hatásáról például sokat mond az a tény, 
hogy melyikre milyen gyorsan (és milyen sorrendben) reagált a sajtó; az 
olvasónak azonban fejben teljesen át kell rendeznie a bibliográfiában sze
replő 10-20 ismertetést, hogy erről képet kapjon. - Még visszásabb a 
helyzet a későbbi nagy vitáknál, pl. a Magyar fa sorsa esetében; előbb 
szerepel pl. Reményik Sándor válasza Szász Károlynak, illetve ’Végsza
va’1 az ’’erdélyi gondolat” vitájához, azután következik Szász Károly első 
támadása Makkai könyve ellen, s csak jóval odébb merül fel egy cikk 
címében az "erdélyi gondolat” kitétel. - De itt legalább, szerkesztői el
veik értelmében, egy helyre gyűjtötték a vita anyagát az összeállitók. 
Hogyan kövessük viszont nyomon Juhász Gyula ’̂Nincsen, nincsen” c, Ady- 
paródiájának vitáját, amelyet ismeretlen Ady-versként "fedeztek fel”? A 
böngésző elsőnek (968. tétel) Kosztolányi 1923. dec. 30-i cikkével talál
kozik, amely hozzászólás a kérdéshez. Csak alább (971) talál rá Lestyán 
Sándor "felfedező” cikkére, amely dec. 25.-én a vitát elinditotta. Mint 
szerző nélküli cikk, az 1923. évi anyag vége felé (987. ) kerül sorra egy 
másik dec. 30-i hozzászólás. Végül az egész 1924. évi anyagnak majd
nem a végén (1055.) következik egy valójában csupán 7nappal későbbi, 
szintén szerző nélküli irás.

Azazhogy nem is "végül”. Mert ha az egész fejezetet végigböngészi az 
olvasó, akkor majd 100 oldallal később, az 1963. évi anyagban - ezúttal 
egy tételszám (2490. ) alatt összehozva - rábukkanhat a "Nincsen, nincsen” 
ügy felelevenitésére s Péter Lászlónak a vita tanulságait összegező glosz- 
szájára. - S ez már egy másik hiányra hivja fel figyelmünket: az utalók 
hiányára.  Lehet, hogy az utalások következetes alkalmazása ekkora 
anyagban olyan többletmunkát jelentett volna, ami lényegesen hátráltatta 
volna a munka megjelenését, s ezért mondtak le róla az összeállitók.
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Tény azonban, hogy a kutatók munkáját lényegesen megkönnyítették volna 
vele. (Elvétve azért akad utalás a már említett, az életrajzi fejezetben 
a 'tanulmányokra-cikkekre visszamutató tételszámokon túl is - ilyen pl. 
az 113 6. és 1150. tétel közötti keresztutalás. )

A publikációs lehetőségek ismeretében ugyan természetesnek kell tekinte
nünk, mégis sajnáljuk, hogy sokszorosítva jelent meg a bibliográfia. Nem 
mintha a sokszorosítás nem volna technikailag igen sikerült, kifogástala
nul olvasható kiadvány - hanem mert igy az összeállítóknak le kellett mon
daniuk azokról a nyomdatechnikai lehetőségekről (ritkítás, kurziválás stb. ), 
amelyek a szerkesztői munka újabb eszközeiként még differenciáltabbá, 
áttekinthetőbbé tették volna a hatalmas adattömeg közlését.

Ezzel függ össze a példányszám kérdése is. Ez a kötet - ismét hangsú
lyozzuk - nemcsak a kutatók segédeszköze, hanem olvasmány mindenki 
számára, akit Ady költészete és foként költészetének fogadtatása, hatása 
közelebbről érdekel; az ilyen olvasók pedig 800-nál bizonyára jóval töb
ben vannak. S hogy a segédeszköznél maradjunk: oktatási segédeszköznek 
is hasznos volna ez a munka; milyen sokat érne gimnáziumi irodalom
órákon egy-egy tucat vitacikk címének puszta felsorolása az Ady-por va
lamelyik Iftárgyalásánakn anyagából! Tudjuk, hogy a bibliográfiának nem
csak az összeállítása volt nagy munka, hanem maga a kiadása is komoly 
vállalkozás, s megjelenése mindenképpen nagy eredmény. Örömünk azon
ban sokkal nagyobb és zavartalanabb lenne, ha sokkal többek számára hoz
záférhetően jelent volna meg.

KÖVENDI Dénes

Katalógus az SzKI Műszaki Könyvtárának prospektus állo
mányáról. Bp. (1973.) Számítástechnikai Koordinációs In
tézet. 659 p.

Az információk mennyiségi növekedése a dokumentumok feldolgozásának 
módjában is változást eredményez. A használó, a kutató a dokumentumok 
megjelenésével egyidejű feldolgozást igényel, s elvárja a müvekben lévő 
információk részletesebb feltárását, a sokszempontu visszakeresés lehe
tőségét. Ennek a követelménynek a hagyományos könyvtári módszerekkel 
eleget tenni nem lehet, s ezért is került sor a számítógépeknek a könyv
tári és dokumentációs munkában való alkalmazására.
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