
A szakirodalom-kutatás segédkönyvei 1-7. (Egyetemi se
gédkönyv. ) Szerk. Héberger Károly. Bp, Tankönyvkiadó.
1966-1972.

1. DERSI Gyuláné: Kémiai útmutató. 1966. 139 1. 6
теП. - 1. Kiég. (1965-66.). 1967. 63 1. (Kézirat.)
- 2. Kiég. (1967-69). 1970. 37 1. (Kézirat).

2. BISZTRAY-B. Sándor - STEINER József - SZALAI 
Pál: Gépészeti irodalomkutatás. 1967. 247 1.

3. CSAT József - HÉBERGER Károly - PÁSZTOR Jó
zsefnél Villamossági irodalomkutatás, 1969. 328 1.

4. PÜSÖK Gyuláné - ROHLA Mártonná: Társadalmi-gaz
dasági tudományok irodalomkutatása. 1970. 477 1)
1 függ.

5. FREY Tamásné - GERL.EI Ferenc: Közlekedési iro
dalomkutatás. 1971. 28 9 L

6. Építőmérnöki irodalomkutatás. Szerk. : Dr. Héberger 
Károly. 1971. 396 1.

7. GÁSPÁR Istvánná - SPÁNYI Balázsné: Épitészeti szak
irodalom-kutatás. 1972. 319 1.

Pár hónapja látott napvilágot az ''Építészeti szakirodalom-kutatás" c, egye
temi segédkönyv, teljessé téve egy 1966-ban indult sorozatot. A Budapes
ti Műszaki Egyetem hat karának és a minden karon oktatott társadalomtu
dományi tárgyaknak megfelelő irodalomkutatási útmutatók megjelentetésé
vel az egyetem Központi Könyvtára jelentős eredményről adhat számot.

nA gyorsan fejlődő technika az egyetemi oktatással szemben azt a köve
telményt támasztja, hogy az egyetemről kikerülő szakemberek az alapel
vek és a tanult szakismeretek birtokában a felvetődő problémákat önállóan 
tudják megoldani, és ehhez a munkához a szakirodalmat rendszeresen fel
használják. A megjelenő publikációk és kiadványok nagy tömege azonban a 
szakirodalomban való tájékozódást egyre nehezebbé teszi. A műszaki egye
temek könyvtárainak feladata, hogy a tanszékekkel együttműködve a mér
nökhallgatókat bevezessék a szakirodalmi kutatás módszereibe" - irta az 
elsőként megjelent "Kémiai útmutató" előszavában a sorozatot szerkesztő 
dr. Héberger Károly, a Központi Könyvtár igazgatója, 1965. augusztusá
ban. Egy évvel később, 1966 őszén jelent meg a 169/1966. (M.K. 21.)
M. M. számú utasítás a hivatalos lapban "Egyes egyetemeken a szakiro
dalmi ismeretek oktatásának bevezetéséről". .A könyvtár tehát bizonyos 
értelemben elébe sietett a hivatalos utasításnak, mint ahogy maga a mi
niszteri utasítás világviszonylatban is elsőként jelent meg. Az igények fel
ismerése, a gyors minisztériumi intézkedés és a megvalósítás feltételéül 
szolgáló segédkönyv-sorozat megjelenése tehát példamutató "osszjáték" 
eredménye volt, nagy nyeresége a magyar felsőoktatás ügyének.
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nA mérnökhallgatókat bevezetni a szakirodalmi kutatás módszereibe" - ez 
a feladat egyes karok viszonylatában sem egyszerű kérdés; az azonban, 
hogy a hatkaru Budapesti Műszaki Egyetemen nem oldható meg egységes 
jegyzet vagy tankönyv révén, az első pillanatban világossá vált* A szak
irodalom-kutatás nem egyszerű könyvtárhasználat* Az utasitás egy korai 
ellenzőjének nézetével szemben: nem arra kell megtanítani a mérnökje
lölteket, hogy hogyan emeljék le a könyvtár polcairól a könyveket, ha
nem hogy melyiket és milyen sorrendben! Ez pedig karonként, sót egyes 
esetekben szakágazatonként is más és más feladat elé állította a segéd
könyvek összeállító it. Nyilvánvaló volt előttük, hogy bizonyos általános 
ismeretekre egyként szüksége van minden mérnökhallgatónak: az ésszerű 
tanulási metódus, a szellemi munka könyvtári forrásainak eszközei, az 
általános könyvtári szakrendben való tájékozódás, a kutatómunka feltéte
leinek megteremtése, a jegyzetelés technikája, a hivatkozások rendje, a 
kézirat elkészítésének módja minden fakultás hallgatójára általános érvé
nyűén hat* De már az Egyetemes Tizedes Osztályozás szakrendje más és 
más szempontok szerint érdekli az egyes karok hallgatóit; a főosztályok 
további bontását az egyes szaktárgyak szerint kell külön-külön megmagya
rázni, mások a vonatkozó legfontosabb kézikönyvek, szakszótárak, tan
könyvek - hogy a folyóiratok és szakkönyvek rengetegéről ne is szóljunk!
S nyilvánvalóan különböző feladatok elé állitja a vegyészmérnök hallgatót 
egy szerveskémiai szintézis irodalmának felkutatása, mint pl. az épitész- 
mémököt az uj csuszózsaluzásra vonatkozó legfrissebb kutatási anyag ösz- 
szegyüjtése. A példák vég nélkül lennének sorolhatók; ebben a vonatkozás
ban a "varietas" nem csupán gyönyörködtet, hanem meg is gondolkoztat, 
mégis góndolkoztatta az egyes kötetek szerzőgárdáját.

Rendkívül alapos, megfontolt, körültekintő szerkesztői munka biztosíthat
ta csupán, hogy a különbözőségek ellenére is egységes sorozat alakulhas
son ki, s az egyes kötetek közel azonos fejezetei is a szakágazatoknak 
megfelelő igényű formálásukkal elkerüljék az egyformaság látszatát. A hét 
közül csak egynek volt egyetlen szerzője, a többinek kettő, három, sőt 
az Épitőmémöki irodalomkutatás esetében 16 (!): a szerkesztőnek tehát 
egy-egy köteten belül is figyelnie kellett az arányok megtartására, a fel
adatok helyes elosztására, a stiláris csiszoltságra. Ezt a hatalmas mun
kát dr. Héberger Károly vállalta és látta el. Nemcsak a sorozat létre
jöttének szorgalmazója volt, de minden egyes kötet gondozója és a Villa
mossági irodalomkutatás esetében egyik szerzője is.

A sorozat egyes kötetei esetében meg kell vizsgálnunk, hogy mi valósult 
meg a sorozat céljaiból. Minden alapvetően helyes kezdeményezés értékét 
a megvalósítás színvonala határozza meg, s minthogy jelen esetben egy
séges koncepciójú sorozatról beszélünk, a vizsgálatnak is az egészre kell 
irányulnia, figyelembe véve az egyes kötetek esetleges egyenetlenségét 
is. A magyar és külföldi szaksajtóban szokatlanul nagy számú ismertetés, 
bírálat jelent meg. Ezek tartalmi, érdemi része is azt a meggyőződést 
tükrözi (ha egyes kritikai észrevételeiket elfogadhatjuk vagy vitathatjuk 
is), hogy színvonalas, figyelemre méltó, úttörő kezdeményezéssel jelent
kezett a Budapesti Műszaki Egyetem - a sorozat befejezésekor éppen fenn
állása 125. évét ünneplő - Központi Könyvtára.
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A kritikák tükrében, azok érdeklődési sugarát az egész sorozatra kiter
jesztve, vizsgáljuk meg először azokat a problémákat, amelyek az összes 
kötet vonatkozásában vetődtek fel.' Az - úgy is nevezhetnénk: közös - fe
jezetek kérdése az, amelyek közösségükben is eltérően, eltéréseikben is 
közös elv szerint nyújtottak hasznos ismereteket a hallgatóknak* Az álta
lános könyvtárhasználati ismereteket feltáró, elemzó, bemutató fejeze
tekről van szó, amelyek - hosszabb-rövidebb változatban - minden kötet
ben megtalálhatók.

Szóltunk már arról,, hogy a könyvtári tájékozódás alapismereteinek okta
tása az irodalomkutatás folyamatában a kiindulást jelenti, igy összegezése 
elengedhetetlen volt a sorozatban. Ezt az egyes kötetek bírálói sem kifo
gásolták, azonban egyes Írásokban felmerült az a gondolat: nem lett vol
na-e helyes egyetlen kötetben foglalkozni ezzel a kérdéscsoporttal, s az 
egyes szakirodalmi köteteknél csak utalni az itteni megállapításokra? Már 
korábban jeleztük, hogy a karonkénti könyvtárhasználati igény nagyon el
térő, s az igényeknek megfelelő, szakonkénti bontásban részletező álta
lános kötet terjedelme meghaladná a kötetenkénti fejezetek összességét.
Ее egyéb, hallgató-centrikus meggondolások is közrejátszottak abban, 
hogy a sorozat szerkesztője és a szerzők a követett megoldás mellett 
döntöttek. A szakirodalomkutatási segédkönyvek ui. tankönyvként készül
tek. Az a cél, hogy az egyes szakok mérnökjelöltjei megvegyék és hasz
nálják a szakmájukhoz később is felhasználható, kutató-tervezó vagy üze
mi gyakorlatukban később is hasznosítható kötetet. Ha az egyes szakági 
kötetek nem tartalmaznák a szakmai beállítottságú könyvtárhasználati is
mereteket, minden hallgatónak eleve két kötetet kellett volna megvásárol
nia, vagy az utalások nyomán két kötetben kellene állandóan keresnie.
Ez az oktatás hatékonyságát csökkentó tényező lenne, nem is szólva az 
egyetemistákat érzékenyen érintő anyagi megterhelésről!

Szerkezetileg egységesnek mondható, de kötetenként ismét a szakmai kö
vetelmények alapján változó terjedelmű, felépítésű, tartalmú fejezetként 
beszélhetünk a szakirodalom forrásait bemutató szakaszokról. A könyvek, 
folyóiratok, könyvjellegű periodikák, különleges dokumentumtípusok (sza
badalmak, szabványok, vállalati leírások, disszertációk stb.) ismertetése 
minden kötetben visszatér, de milyen óriási tartalmi különbséggel! Mig 
pl. Dersi Gyuláné a sorozatot nyitó "Kémiai útmutató11-ban nagy teret 
szentelt a Gmelin- és Beils te in-féle kézikönyvek ismertetésének és a 
legfontosabb referáló folyóiratoknak, cimszerinti bontásban is; a többi 
kötetben a kézikönyvek kisebb szerepet játszanak, de megnő az egyes 
irodalmazási példák jelentősége, amelyek a kémiai kötetben alig kaptak 
teret. A műegyetemi szaktájékoztatást ismerők előtt nyilvánvaló, hogy 
ennek gyakorlati indítékai voltak: a kémiai kötet többéves oktatási tapasz
talat után, de szinte minden előzmény nélkül jelent meg, mig a további 
kötetek az előzőek tapasztalatait hasznosítva, de jórészt az irodalomkuta
tás gyakorlata elé menve, azt elősegítendő célzattal készültek. Az egyes 
kötetek tartalmi eltéréseinek vizsgálatakor azt is tudnunk kell, hogy a 
szakíró dalom-kutatás nem elszigetelt könyvtári tevékenység: az egyes kari
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tanácsok (nem egy esetben több alkalommal is) megvitatták az egyes kö
tetek tervezett tematikáját, s a kari oktatási- irodalmazási igényeknek 
megfelelő észrevételeket tettek; ezeket az egyes köteteknél természetesen 
érvényesítenünk kellett.

A Dersi Gyuláné tollából'megjelent "Kémiai útmutató" éppen ezért vi
szonylag kevesebb általános könyvtári, de rendkívül részletes szakmai is
meretanyagot közöl. Már megjelenésekor jelezte, hogy a kémiai publiká
ciók nagy mennyisége, az uj referáló folyóiratok megjelenése szükségessé 
teszi, hogy időszakonként uj, kiegészítő jegyzékkel tegye "naprakésszé" 
a kötetet. Ennek szellemében 1967-ben az első, 1970-ben a második "Ki
egészítés" is megjelent már (mindkettőt Dersiná állította össze).

A segédkönyvek 2. köteteként a "Gépészeti irodalomkutatás" jelent meg 
(Bisztray B. Sándor, Steiner József és Szalai Pál munkájaként). Szak
tárgyi követelményei miatt kevéssé hasznosíthatta a megelőző kémiai kö
tet tapasztalatait, Írásában bizonyos útkereső tapogatózás észlelhető', Uj 
elemként jelentkezik a kötetben a szellemi munka elvi, gyakorlati és 
egészségügyi kérdéseit bemutató - általános - fejezet és - s ez sokkal 
jelentősebb, előremutató kezdeményezés volt: - a praxisban dolgozó ku
tatók és üzemmérnökök munkáját, tájékozódását is figyelembe vevő rész
letes, ETO-számmal is ellátott tárgymutató.

Csát József, Héberger Károly és Pásztor Józsefné Írták a "Villamossági 
irodalomkutatás" kötetét. E kötetnél már hasznosítani lehetett az előzó 
két kötet tanulságait: ennek nyomán a kötet legnagyobb erényeként 15 
részletes irodalmazási példát is közöl, ezekben arra törekedtek a szer
zők, hogy minél több szakirodalmi forrást és módszert mutassanak be. 
Gyakorlati újítás volt az is, hogy a szakfolyóiratok adatai közt az egyes 
folyóiratokat rendszeresen feldolgozó külföldi referáló szakfolyóiratok 
jegyzékét is közlik; viszont elhagyták a külföldi műszaki egyetemek ada
tait (melyek szűk és önkényes válogatása a gépész-kötetben még olvas
ható volt). Tehették ezt annál is könnyebb sziwel, mert közben a Köz
ponti Könyvtár uj sorozatban kezdte meg közreadni az európai műszaki 
egyetemek és főiskolák szakositási rendjét ismertető köteteit. Ezekben 
teljes részletességgel - karonkénti bontásban - tárják fel az összeállítók 
mindazt a tudnivalót, amelyek összefoglalására az irodalomkutatási se
gédkönyvek esetében még vázlatosan is alig jutott tér.

A negyedik kötet (Püsök Gyuláné - Rohla Mártonná: "Társadalmi-gazda
sági tudományok irodalomkutatása") eredetileg nem szerepelt a kiadási 
tervben: a Budapesti Műszaki Egyetem igényeként valósult meg az egye
tem összes karán tanított társadalomtudományi tárgyak irodalmazási gya
korlatának segitése céljából. Nem kívánt e mérhetetlenül gazdag terület 
általános érvényű útmutatója lenni: kizárólagosan a műszaki egyetemi gya
korlat szempontjainak felelt meg. Ennek ellenére országos érvényű ered
ményeket is könyvelhet el: első Ízben közli összesítve (könyvtári lelő
helyük megjelölésével, pontos bibliográfiai adatokkal, címleírással) az 
un. "nagydoktori", a kandidátusi és egyetemi doktori disszertációk, to
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vábbá. a tudományos fokozatot életművük alapján elnyert tudósok listáját - 
összesen 1348 tételt!

A Frey Tamásné - Gerlei Ferenc szerzőpár ’’Közlekedési irodalomkuta
tás” cimü kötetének kiadását - a korábbi gépészeti, valamint villamossá
gi segédkönyvek bizonyos rokon vonatkozása ellenére - az indokolta, hogy 
azok csak részben, egyes szükebb közlekedési ágazatban használhatók, 
mig ez a kötet « teljes egészében a közlekedésmémökök információs szük
ségleteihez igazodik, s a határterületek ismeretanyagát csak nagyon vá
logatott mértékben közli. Ez a kötet már vállalkozhatott az eddigi iroda
lomkutatási gyakorlat bizonyos összegezésére is: első Ízben közli a szak
irodalomkutatás blokk-sémáját.

Rendkívül nehéz feladat előtt állott - mint már jeleztük - Héberger Ká
roly, aki szerkesztői minőségben fogta össze az ” Építőmérnöki irodalom- 
kutatás” 16 szerzőjének munkáját. Ez a kötet felépítésében jelentősen el
tér elődeitől: szakcsoportok szerinti bontásban tartalmazza a fontosnak 
Ítélt szakmai forrásmunkákat. Nehezítette a segédkönyv megírásának fel
adatát, hogy építőmérnöki szakterületen még világviszonylatban sem je
lent meg irodalomkutatási kézikönyv, ezért a szerzőknek és a szerkesz
tőnek teljesen töretlen utón kellett haladniuk.

A sorozat záró kötete volt Gáspár Istvánná - Spányi Balázsné: "Építésze
ti szakirodalomkutatás” cimü összeállítása. Elsősorban építészhallgatók 
szakirodalom-kutatási igényeit vették figyelembe a szerzők, de a kötet 
jo segítséget nyújt a tervezésben, kivitelezésben és kutatásban dolgozó 
építészmérnököknek is. Bibliográfiája - az anyag bőségét tekintve - eres 
szelekcióval, a használhatóság elsődleges szempontját érvényesítve Ösz- 
szegez, példatárában a legújabb eljárások éppen úgy szerepet kaptak, mint 
az építészet terén nem mellőzhető történetiség.

Ha figyelembe vesszük, hogy a szakirodalmi kutatás oktatása világviszony
latban a kezdő lépéseknél tart, csak aláhúzzuk a sorozat jelentőségét. Nem 
csoda tehát, ha a hazai szaksajtó éppen úgy felfigyelt rá, mint a külföldi 
irodalom. (Mindegyikkötete nemzetközi csereforgalmunk keresett darabjá
vá vált. ) Szakmai szempontú bírálata a szakfolyóiratok feladata: mit itt 
inkább arra szerettünk volna rávilágítani, hogy mint könyvtári vállalkozás 
milyen mértékben vált részesévé annak a folyamatnak, amelyben a könyv
tárak az egyetemi oktatómunkát - sajátos, eszközeikkel - segítik.

VEGH Ferenc
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