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K Ö N Y V T Á R I K IA D V Á N Y O K  A Z  A D Y -É V F O R D U L Ó R A

I.rész

Ady és Debrecen. (A z  anyagot összeállította és a bev. tanulmányt ír
ta Szabó Sándor Géza. Szerk. Simon Zoltán.) [Közread, a] Megyei 
Könyvtár, Debrecen. 1977.251 p.

A  debreceni Megyei Könyvtár fölismerte azt a lehetőséget, hogy az Ady -centená
rium megünnepléséből olyan, kiadvánnyal veheti ki a részét, amely egyrészt klasszikus for
mája a könyvtári helyismereti munkának, másrészt a jubileumi alkalmon túlmenően is ma
radandó értékkel gazdagíthatja a magyar Ady-kutatást. A kötet új adatokat szolgáltat 
Ady pályájáról, kortársaira gyakorolt hatásáról, s amint a bevezető tanulmány (7 -21 . p.) 
külön rámutat, árnyaltabbá teszi képünket Ady és Debrecen kapcsolatáról, amelynek ed
dig szinte kizárólag a negatívumai éltek a köztudatban, sőt irodalomtörténet írásunkban is 
(jórészt magának Adynak a váradi újságíró korában írt cikkei alapján).

A kiadvány anyaga három, egymással időrendben jórészt párhuzamos, de egymástól 
logikusan elkülönülő részre oszlik.

1 .  A d y  E n d r e  n a p j a i  D e b r e c e n b e n  (25—83. p.). — Időrendi átte
kintés: napról napra feltünteti előbb Ady kétszeri (1896. szept. — 1897. jún., illetve 
1898. szept. — 1899. dec.) folyamatos debreceni tartózkodásának eseményeit, beleértve 
verseinek és (a szignóból azonosítható) cikkeinek megjelenését a debreceni sajtóban; majd 
ugyanígy folytaja a krónikát 1900-tól is, jelezve Ady verseinek és főként novelláinak a 
megjelenését (általában másodközlésként) a debreceni lapokban, valamint a költő debre
ceni látogatásait.

2. A d y  D e b r e c e n r ő l  (97—131. p.) -  Néhány, Debrecent, illetve a hozzá 
való viszonyát jellemző verse, valamint szemelvények a várossal közvetlenül vagy más té
mák (kálvinizmus, Csokonai, Oláh Gábor stb.) kapcsán közvetve foglalkozó prózai írá
saiból.

3. A d y  a l a k j a  a d e b r e c e n i  s a j t ó b a n  (135—238. p.). — Ez a leg
terjedelmesebb s egyúttal leginkább eredeti része a kötetnek; tartalmának zöme eddig csak 
a korabeli debreceni lapok hasábjain szerepelt. A  négy első szemelvény még Ady debrece
ni működéséhez fűződik; majd hol mérsékeltebb, hol indulatos hangú válaszok következ
nek annak az Adynak, aki nagyváradi újságíróként sokszor élesen támadja Debrecent. Az 
igazi érdekességet azonban a debreceni sajtónak azok a megnyilatkozásai jelentik, ame
lyek az 1905-től országos hírre jutott, állandóan heves viták középpontjában álló költővel 
foglalkoznak. Már 1906-ban hangot kap ebben a sajtóban az Ady-rajongás, mások gúnyo
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san vagy felháborodva reagálnak verseire, ismét mások elismerik tehetségét, de bevallják, 
hogy sok mindent nem értenek benne. Ady tekintélyének országos növekedése, valamint 
két debreceni felolvasása (1908. febr., 1909. okt.) s a velük kapcsolatos baráti összejöve
telek érezhetően növelik tisztelőinek táborát. — Külön szint és színvonalat jelentenek 
O l á h  Gábor írásai Adyról; a debreceni tanárságba szorult Nyugat-poéta máig is érvé
nyesen fogalmazza meg Ady művészetének sok nagy értékét, gyötrő féltékenységében 
mégis elvitatja igazi jelentőségét.

A  kiadványnak ez a 3. része tehát nemcsak Ady és Debrecen viszonyáról alkotott 
képünket gazdagítja, hanem megvilágítja azt is, hogyan haladt előre Ady „recepciója”  a 
magyar vidéki városokban, milyen nézetek ütköztek össze ennek kapcsán. Helyismereti 
szempontból igen jó szolgálatot tesz a másik két rész is, amelyekbe lényegében az Ady- 
összkiadásoknak és Kovalovszky „Emlékezések Ady Endréről”  ç. művének hatalmas 
anyagából válogatták ki a debreceni vonatkozásokat.

Igen sok munka fekszik ebben az értékes kiadványban. De még valamivel több szer
kesztői gondosság kellett volna ahhoz, hogy használóinak öröme zavartalan legyen.

„Lényegében”  már kiadott anyagból válogat az első két rész — írtuk az imént. Az 
előszóból megtudhatjuk viszont, hogy az 1. rész anyaggyűjtésének alapja „az eddigi élet
rajzi irodalom és a teljes korabeli helyi sajtó” . Akkor is hasznos lett volna ez az összeállí
tás, ha kizárólag a publikált anyagból válogat — de ha kiegészítésekkel is szolgál, akkor ezt 
az egyes tételeknél is jeleznie kellett volna, hiszen nélkülözhetetlenné vált kézikönyvek 
anyagának kiegészítéséről van szó. Másrészt zavaró, hogy hiányzik ebből a gazdag króni
kából a Kovalovszky művében található — s itt fel is használt — életrajzi adatsor néhány 
lényeges ténye (pl. Ady átlépése a Debrecen szerkesztőségébe).

A 2. és a 3. rész szövegközléseiben is érezzük olykor az utolsó simítások hiányát. 
Kisebb baj, hogy a 158. oldalon található szöveg nem a 157., hanem a 171. oldal szövegét 
folytatja; az olvasó könnyen rekonstruálhatja az összefüggést, hiszen a lapcsere folytán 
két 1908-as keltezésű cikkrészlet ékelődött itt a 1904. és 1905. évi dokumentumok közé. 
Csakhogy maguknak a szövegeknek a közlése sem mindig eléggé gondos. „Ezt a várost...”  
— kezdi a közreadó egy Ady-cikk ismertetését (101. p.), s nem mondja meg, hogy Várad
ról van szó. „Neki is azt kellene magukról mondani — folytatja kiadványunk —, amit a 
váradi újságíró mondott”  — de hogy mit is mondott a váradi újságíró, azt csak akkor tud
hatjuk meg, ha felütjük az ÖPM jelzett oldalait. — A 126. oldalon közölt szemelvény így 
kezdődik: „ .. .  bajosan kaptuk volna Vörösmartyt, Petőfit, Aranyt, nem szólván az ap
róbb többiekről.”  Lemaradt az ÖPM-ben olvasható mondat két első szava, ti. „Csokonai 
nélkül... ”  — s enélkül bizony értelmetlen a szöveg.

Jegyzeteket — a publikációk megjelenésének adatain kívül' -  nem tartalmaz a ki
advány. Ez elvileg teljesen indokolt, hiszen bármilyen hasznos volna is pl. néhány szóval 
bemutatni azokat, akiknek Adyról írott cikkeit olvashatjuk itt, ez felduzzasztaná a kötet 
terjedelmét. Mégis szívesen vennénk némi következetlenséget ezen a téren, amikor a kö
zölt szemelvényt lényegesen tartalmasabbá, világosabbá tenné egy rövidke jegyzet. Pl. a 
3. résznek talán legszebb írása, „A  ’Nyugat’ a tradíciók városában” , névtelenül jelent meg; 
a helyi sajtó múltját kitűnően ismerő debreceni kartársaink bizonyára könnyen meg tud
nák állapítani írójának személyét, valószínűleg meg is állapították — de velünk nem köz-
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lik. Vagy: egy zsémbes, konzervatív kritikus kijelenti az 1909. októberi Nyugat-matiné 
után, hogy ezúttal végre érthető Ady-verseket hallott, „kivéve Ady utoljára felolvasott 
versét” ; plasztikusabb lenne a kép, ha tudhatnánk, mi volt a műsor utolsó, a kritikust 
megbotránkoztató száma.

Mindezeket a kifogásainkat őszintén el kellett mondanunk, éppen mert országos je 
lentőségű kiadványról van szó, amely más könyvtáraknak is ösztönzésül szolgálhat hason
ló vállalkozásokhoz.

PÉTER László: Ady nálunk. Antológia. [Szerk. ésjegyz.ell.- -] So
mogyi-könyvtár, Szeged. 1977. 150 p. /А Somogyi-könyvtár kiadvá
nyai 21./

A  ,piálunk”  Csongrád megyét jelenti, közelebbről Szegedet, Pusztaszert, Hódmező
vásárhelyét és Makót.

A  kötetet nyitó szemelvény Ady nevének első feltűnése a szegedi sajtóban: tudósí
tás párbajáról, a debreceni lapokból átvéve (1899. május 6.). Az első Ady-verset (Sirasson 
meg) 1900 elején közölte szegedi lap, a Versek c. kötetből ollózva. Dankó Pistáról Vára
don írt cikkei után közvetlenül Szegedre vonatkozó írásai is jelennek meg Adynak; han
goztatja ugyan bennük a város iránti becsülését, de itt is kipécézi a magyar vidék elmara
dottságának jeleit és ironikusan emlegeti, hogy a szegediek „magyar Moszkvának” , a 
leendő „nemzeti fővárosnak” érzik városukat. Helyi újságírók emlékezései szerint Ady 
többször is járt és mulatott Szegeden, sőt majdnem szerződtették is a Szegedi Napló mun
katársának (csakhogy a kiadó nem volt hajlandó ráígérni Ady váradi fizetésére, inkább a 
feleannyiba kerülő Móra Ferencet választotta). Hiteles dokumentumok azonban ebből az 
időszakból csak két szegedi látogatásáról maradtak fenn: 1902-ben öt napot ült párbajá
ért a szegedi államfogházban, majd 1905-ben a Dugonics-Társaság ülésén olvasta fel Egy 
párisi hajnalon c. versét. Ezután már csak 1917. szept. 29-én állt pódiumra Szegeden: 
megemlékezett a nemrég elhunyt Tömörkényről és felolvasta négy versét. Ez volt Ady 
utolsó nyilvános felolvasása.

Az Ady-művek szegedi recepciójának története a Még egyszer c. kötet lelkes mélta
tásával (1903) kezdődik. 1908-ban mér a Vér és arany c. kötetről ír nemcsak lelkesen, ha
nem valóban lényeges vonásokat is megláttatva a Szeged és Vidékében B a r a n y a i 
Zoltán (sajnos, itt elmarad a jegyzet, amely az ő kilétéről tájékoztatná az olvasót). — 
M ó r a  — akinek mint ifjú verselőnek alaposan a tyúkszemére taposott Ady — csak a 
költő halála alkalmával szánta rá magát méltatására, nagy tisztelettel, de némi fenntartá
sokkal. — Ady szegedi tisztelőinek sorából H o l l ó s  József orvos érdekes alakját eme
li ki az antológia.

Szegedet és Adyt azonban legmélyebben J u h á s z Gyula élete és írásai kapcsol
ják össze. „Nincs még magyar költő vagy író, aki műveiben annyiszor idézné Ady emlé
két”  -  állapítja meg róla kötetünk szerkesztője. Juhász 1904-ben írta le először Ady ne
vét szegedi lapban; az Új versek Adyját már „a fiatal modern magyarság legnagyobb költő
jének” nevezte, s a duk-duk ügyben kapott sebei sem tántorították el mellőle. Ady halá
la után is következetesen harcolt azért, hogy a költő méltó helyére kerüljön a magyar iro
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dalmi tudatban és a közvéleményben. — Ennek a harcnak a heve fűti a pályakezdő J ó - 
z s e f  Attila Adyról szóló verseit is.

Kevésbé ismeretesek a Vásárhelyre és Makóra vonatkozó Ady-dokumentumok, ez 
teszi különösen érdekessé közlésüket. A  két Páris c. cikkben üdvözölte Ady 1910-ben 
Gonda Józsefnek H ó d m e z ő v á s á r  h e l y e n  megjelenő, A  jövendő c. radikális 
folyóiratát, pozitív értelmet adva a város „paraszt Párizs”  csúfnevének. Ugyanitt élt né
hány hónapot Nagy György folyóirata, a Magyar Köztársaság, amely miatt újabb szegedi 
fogházlátogatás fenyegette Adyt; Rohanunk a forradalomba c. versét ez a lap is leközölte, 
s a vers ebben a kontextusban olyan lázítónak hatott, hogy az ügyész a költő ellen is vá
dat akart emelni izgatásért. — A  jegyzetek jóvoltából azt is megtudjuk, mit jelent a Csil
lagos, vén csatalovak rejtélyes két sora: „Még akkor nem volt hősi bajnok Se Ferencváros, 
se Makó...” ; Nagy György a Ferencvárosban lépett fel először képviselőnek köztársasági 
programmal, majd M a k ó  volt a színhelye a Köztársasági Párt első országos nagygyűlé
sének, amelynek résztvevői a gyűlést feloszlató csendőröknek is ellenszegültek, s végül ka
tonaságnak kellett helyreállítania a rendet. A  Vendégség Bottyán vezérnél pedig a Justh 
Gyula által Makón rendezett függetlenségi párti nagygyűlés alkalmával íródott.

Mindezzel csak a legfontosabbakat ragadtuk ki a füzet gazdag tartalmából. Péter 
László, akinél aligha van rutinosabb művelője és kiválóbb szakértője az irodalmi biblio
gráfiának, az antológia rokon műfajában is biztosan mozog. Jó arányérzékkel válogatta 
össze anyagát; a kis kötet végig érdekes olvasmány, sehol sem érzünk benne töltelék
anyagot, üresjáratot.

Az általunk tárgyalt négy kiadvány közül, sajnos, csak ezt az egyet becsülték meg 
az illetékesek azzal, hogy lehetővé tették nyomdai előállítását. Ez épp az ilyen, nem fo 
lyamatos szöveget közlő kiadványokban mérhetetlen előny a gépelt szöveg sokszorosítá
sával szemben. A szerkesztő maximálisan kihasználja az így adódó lehetőségeket; nemcsak 
rendkívül vonzó a kötetke külső kiállítása, hanem — ami lényegesebb — félreérthetetlenül 
különülnek el benne egymástól az Ady-szövegek, az egyéb dokumentumok, valamint a 
szerkesztői jegyzetek.

Ady versek [sic!] kottán és lemezen. (Összeáll. Papp Emma, R. Má- 
tyus Ottilia.) [Közreadja a Debreceni Zenei Könyvtár.] Debrecen, 
1977. 56 p. — Borítékcím: Ady versek kottán és hanglemezen 1945— 
1976.

Ez a kiadvány, Ady megzenésített verseinek kotta-bibliográfiája és diszkográfiája, 
valamint az Ady-versmondások diszkográfiája, szintén országos jelentőségű, s a maga spe
ciális területén különösen nagy hiányt pótol. Teljességre törekedve tálja fel az Ady-ver- 
seknek 1945—1976 között hazánkban megjelent megzenésítéseit, valamint az irodalmi 
hanglemezeken szereplő Ady-verseket (78 tétel). A  199 tétel leírását egyrészt a zeneszer
zők, másrészt az előadók és közreműködők betűrendes mutatója egészíti ki (sajnos, ennek 
használatát is megzavarja első pillanatra egy lapcsere). A  kották címleírása után jelzik, mi
lyen helyrajzi számon találhatók meg az OSzK vagy a KLTE zeneműtárában (többnyire
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mindkét helyen); a hangzó anyag egésze megvan a Debreceni Zenei Könyvtárban, így ott a 
lelőhelyet nem tűntetik fel külön.

Igen érdekes képet ad a kiadvány arról, milyen hatást tett Ady korának és korunk
nak magyar zenéjére. A k o t t á k  összesen 64 Ady-vers megzenésítését tartalmazzák. 
Ebből úgy jön ki a 97 tétel, hogy egyes zeneművek — főként a Kodály-kórusok — jó né
hány kiadással szerepelnek, némelyik verset pedig többen is megzenésítették: az Új várak 
épülnek 5, Az Isten harsonája és az Új vizeken járok 3—3, még néhány költemény pedig 
2—2 zeneszerző feldolgozásában található meg kottán. A megzenésített versek száma 
azonban még nagyobb, mert a h a n g l e m e z e n  szereplő 18 megzenésített Ady-vers 
közül 9-nek (pl. Bartók Öt Ady-dalának) a kottája nem jelent meg Magyarországon a 
tárgyidőszakban. — 39 zeneszerző neve szerepel a művek fölött, Bartók Bélától Tolcsvay 
Lászlóig. — Főként gyakorlati szempontból (hiszen nyilván a jubüeumi kampány elmúltá
val is lesz szükség megzenésített Ady-művekre különféle rendezvények műsorán) fontos, 
hogy a feldolgozások között mindenféle vokális előadási mód (több művel is) képviselve 
van: szólóének zongorakísérettel, egynemű kar, vegyeskar, férfikar, vegyeskar zenekarral, 
oratórium (szólóének és vegyeskar, zenekarral).

Az i r o d a l m i  h a n g l e m e z e k e t  —a zeneiekhez hasonlóan — analitiku
san tálja fel a bibliográfia. Adatainak böngészéséből megtudhatjuk, hogy Latinovits Zol
tán klasszikus Adydemezén kívül még 13 lemezen hallhatók Ady-versek, jelentős soroza
tot tartalmaz belőlük az LPX 3558, valamint az EP 1603, 23632 és 23659. sz. lemez. S 
talán nem e sorok írója lesz az egyetlen, aki innen értesül róla, hogy Ódry Árpád archív 
hangfelvételeiről 1959-ben hanglemezt (LPK 3530) készítettek, amely négy Ady-verset 
tartalmaz. — Ódryn és Latinovitson kívül még 23 színész és előadóművész tolmácsolja a 
verseket. Az 57 verset összesen 78 féle előadásban hallhatjuk; érdekes összehasonlításokra 
adhat alkalmat, hogy 4 vers (Góg és Magóg fia vagyok én, Magyar jakobinus dala,Páris- 
ban járt az Ősz, A Tűz csiholója) 3—3 művész, 13 másik vers pedig 2—2 művész tolmácso
lásában szerepel hanglemezen.

Ady. Verselemzések. /Válogatott bibliográfia./, (Összeáll. Rehó Éva.)
Kiadja a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár és a Szabolcs-Szatmár
Megyei Pedagógus Továbbképző Kabinet. Nyíregyháza, 1977. 30 p.
/Bibliográfiai füzetek 3/1977./

Ez a kiadvány, a másik háromtól eltérően, közvetlenül gyakorlati célra készült. A 
magyar tanárokat tájékoztatja arról, milyen folyóiratban, monográfiában, antológiában 
találhatnak e l e m z é s e k e  t azokról az Ady-versekről, amelyek az általános és a kö
zépiskolai t a n t e r v b e n  szerepelnek. — Sokat emlegetjük a könyvtárak segítségét az 
oktatásnak, a pedagógusoknak; a szakirodalom feltárása terén elképzelni sem lehet az 
ilyen segítségnek hasznosabb, hathatósabb módját ilyesféle bibliográfia szerkesztésénél. 
Kitűnő az ötlet; szinte csodálkozhatunk, hogy eddig még senkinek sem jutott eszébe.

60 Ady-versről 98 elemzés bibliográfiai adatait közli a kiadvány. A versek zöméről 
csak egyet-egyet, de pl. A föl-földobott kő elemzéséhez 4 szerző írását is ajánlja.
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Amilyen hasznos a tanár számára, ha egy-egy költemény elemzéséhez több forrásból 
is kínálnak segítséget, ugyanolyan zavaró az ál-választék:több versről ugyanis két, sőt há
rom helyen megjelent elemzést is kínál a bibliográfia (külön-külön tételként) u g y a n 
a z o n  szerző tollából. Sajnos, semmiféle annotáció nem járul a címleírásokhoz, az olva
só tehát a bibliográfiából nem tudhatja meg, hogy azonosak-e a különféle kiadványokban 
megjelent elemzések (tehát bármelyikük elolvasása fölöslegessé teszi a többiét), esetleg 
egyikük bővebb a többinél (tehát csak ezt érdemes elolvasni), vagy netán más-más szem
pontból elemezte a verset más-más alkalomra, más-más olvasóréteg számára ugyanaz a 
szerző (tehát mindkét változat elolvasása hasznos lehet).

Hely pedig bőven jutott volna ilyen annotációkra, ha jobban gazdálkodnak vele. 
A 98 tétel közül pl. 25 Király István Ady-könyvéből való, s a bibliográfia mind a 25 eset
ben közli a könyv teljes címleírását, még sorozatjelzését is (szabályszerűen, külön sorban) 
— ahelyett, hogy a szerző neve után ennyit írna: AE I. 450-453. 1. A füzet végén úgyis 
megtaláljuk a felhasznált irodalom jegyzékét, itt mindjárt a r ö v i d í t é s e k e t  is meg 
kellett volna adni, annál is inkább, mert néhány más kiadvány is 3—6 ízben szerepel a té
telekben. — Ugyancsak fölösleges Ady nagyságának 2 oldalnyi méltatása az ilyen kiadvány 
bevezetőjében. Bármilyen sikerültén tömör a fogalmazása^ ilyen terjedelemben erről a 
tárgyról nem mondhat érdemlegeset, csak a helyet foglalja.

A bibliográfiának épp a gyakorlati használhatósága követeli meg, hogy m i n é l  
k i s e b b  h e l y e n  minél több információt közöljön. Erről ne feledkezzenek meg 
azok, akik ennek a rendkívül hasznos kiadványnak a példáját követni akarják!

*

Ha a debreceniek és a szegediek irodalomtudományi értékű kiadványait egymás 
mellé tesszük, szinte hiányoljuk a társaikat: miért nem lehetett ezt a munkát valamilyen 
formában több megyében, m i n d e g y i k  m e g y é b e n  elvégezni? Ady az egész or
szág szellemi életét fölkavarta, mindenütt heves viták folytak róla, sok helyen megfordult 
maga is Nyugat-matiné vagy saját felolvasása alkalmával. Oláh Gábora vagy Juhász Gyulája 
nem minden megyének volt, de mindenfelé akadtak Hollós Józsefek, akik példájukkal ta
núsítják Ady költészetének és személyének szuggesztív hatását, s akiknek az emlékezései 
esetleg magáról Adyról is új adatokkal gazdagíthatják az eddigi impozáns anyaggyűjtés 
eredményeit. Milyen jó hasznát venné irodalomtörténetünk, ha valamennyi megyei 
könyvtár -  ha nem a maga erejéből, hát a helyi sajtótörténet külső szakértőinek segítségé
vel, akár bibliográfia , akár antológia, akár kismonográfia formájában -  ugyanígy képet 
adott volna Adynak és műveinek ottani fogadtatásáról.

Nem az elmulasztott alkalom a lényeg, hanem a továbbra is fennálló lehetőség. Meg 
lehet ezt tenni akár a jubileum után Adyival, akár más jubileum alkalmával vagy jubileumi 
ürügy nélkül is szellemi életünk más olyan jelenségeivel kapcsolatban, amelyek helyi hatá
sait érdemes volna országosan összegezni.

S az olyan konkrét gyakorlati célú kiadvány, mint a nyíregyháziaké, szintén azt a 
gondolatot sugallja, hogy a jubileumszülte értékes ötleteket a mindennapi munkában, 
tervszerűen, szélesebb körben is lehet hasznosítani. Nem feltétlenül arra gondolunk, hogy
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m á s  n a g y  í r ó i n k  műveinek iskolai feldolgozásához is készüljön ilyen segédlet — 
de épp erre is gondolhatnánk. Az a lényeg, hogy ha megyei és városi könyvtáraink számon 
tartják egymás ilyen természetű spontán kezdeményezéseit és — egymás eredményeiből és 
hibáiból tanulva — kicsiszolják a munka módszereit, akkor erőfeszítéseiket összehangolva 
á t f o g ó b b  f e l a d a t o k a t  oldhatnak meg ezen a szinten is.

KÖVENDI Dénes

VÁSÁRHELYI Pál: Gépesített tájékoztatási rendszerek egyes haté
konysági kérdései. Bp. 1977. OMKDK 158 p. /А tudományos Tájé
koztatás Elmélete és Gyakorlata 22./

„Megint egy könyv, amely nem arról szól, amiről a címe” sóhajthatnánk fel átlapoz
va a kötetet. Ezúttal azonban inkább örömre, mint bosszankodásra van okunk. Már a tar
talomjegyzék is arra mutat, hogy a szerző lényegesen szélesebb kört dolgozott fel, s az 
idegen nyelvű összefoglalókban pontosan meg is fogalmazza szándékát: mindazon számí
tástechnikai ismereteket összegyűjtve kívánja nyújtani, amelyek egy tájékoztatási szakem
ber számára szükségesek ahhoz, hogy számítógépes információs rendszer kifejlesztése so
rán sikeresen működhessen együtt a rendszerszervezőkkel és a programozókkal.

Minthogy ezúttal a cím lényegesen kevesebbet mond, mint amit a könyvben tényle
gesen megtalálhatunk, elkerülhetetlennek tűnik, hogy a megszokottnál kissé bővebben 
számoljunk be a mű tartalmáról.

A szerző kiindulópontja a tájékoztatási munkában meglehetősen nehezen meghatá
rozható „használati érték”  és „ráfordítás” , ezek értelmezése, összetevői, fontosabb aspek
tusai. Az érték és költség, mint a tájékoztatási tevékenység hatékonyságának alapvető 
megítélési szempontjai, végig kísérik a további fejezeteket is, de túlzás volna azt állítani, 
hogy a mű valódi tárgya nem terjed túl ezek nyomonkövetésén.

Második fejezetében a gépesítés és a dokumentum-feldolgozás kölcsönhatását vizs
gálja, kiemelve a feldolgozással szembeni követelmények szükségszerű módosulásait — vol
taképp magasabb szintre emelését - ,  s az emberi feldolgozás és a gépi rendszer egymást 
befolyásoló vonásait.

A szakirodalmi adatok gépi adathordozón való rögzítésével foglalkozó fejezet há
rom fő témakört tárgyal: az adatrögzítés szerkezeti kérdéseit (a rekordot és részeit), az 
adathordozók bizonyos jellemzőit és ezek hatását az értékre és a ráfordításokra, valamint 
a fontosabb — ismertebb -  adatrögzítő berendeléseket.

A z adatrögzítést az adatok bevitelével (adathordozókról és bizonylatokról történő, 
illetve közvetlen adatbevitel) foglalkozó rész követi, majd külön fejezetben kerül tárgya
lásra a készen beszerezhető gépi adattárak adaptálása, hatékonyságnövelő hatása.

A z adatok tárolásával foglalkozó rész egy „hardware”  és egy „software”  szakaszra 
oszlik, az előbbiben a külső tárolók kérdései kapnak helyet (az adattárolás módja illetve a 
különféle mágneses tárak jellegzetességei), míg utóbbiban a tárolással kapcsolatos szerve
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