
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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zési kérdések kerülnek tárgyalásra (file -szerkezetek, adathozzáférési formák, rekordszer
kezeti kérdések stb.).

Hasonlóan oszlik két részre a tárolt adatok gépi feldolgozásával foglalkozó fejezet: 
egyrészt az elektronikus számítógéppel és különféle üzemmódjaival kapcsolatos alapisme
retekre, másrészt a programozás, programnyelvek, operációs rendszerek, adatbáziskezelő 
rendszerek témakörére.

Az „Információkeresés” fejezetcím alatt a keresés folyamatát írja le a szerző, de itt 
kaptak helyet az output-berendezések különböző típusainak kérdései, valamint a kereső 
rendszerek eredményességével összefüggő problémák (kereső stratégia, profil, adatbázis- 
méret, alkalmazható keresési operátorok, műveletek stb.) is.

Külön fejezet jutott a kurrens bibliográfiák és (főként) indexek előállításának, tár
gyalva az előállítás módját, a közreadási formátumot és az index használati értékét befo
lyásoló tényezőket. Egy másik fejezet — túlságosan is röviden — egyes könyvtári munka- 
folyamatok (nevezetesen: kötetkatalógus-készítés és kölcsönzés-nyilvántartás) automatizá
lási lehetőségeivel, végül a befejező rész a munkafolyamatok integrálásának a ráfordítások
ra gyakorolt hatásával foglalkozik.

E hosszasnak tűnő, mégis igen vázlatos tartalmi ismertetés után viszont már úgy me
rülhet fel a kérdés: hogyan írhatta meg mindezt Vásárhelyi Pál alig 140 (igaz, az olvasha
tóság határáig „sűrített” ) oldalon, ábrákkal, táblázatokkal?

A magyarázat: Vásárhelyi fogalmazása ezúttal rendkívül tömör, anélkül, hogy -  cse
kélyszámú kivétellel — elnagyolt lenne. A tájékoztatásban dolgozók számára szükséges 
számítástechnikai ismeretek szinte kivétel nélkül megtalálhatók a kötetben, a voltaképp 
igen világos, logikus szerkezet révén aránylag könnyen. Sőt, inkább azt lehetne megkér
dőjelezni, hogy feltétlenül helyet kell-e kapnia egy ilyen jellegű és célú összefoglalásban 
pl. a decimális számok binárissá alakítása módjának.

Ennek a jelzett tömörségnek azonban nem tudunk fenntartás nélkül örülni. A  kö
tet ugyanis csak azok számára válik teljes egészében, „hozzáolvasás” vagy sűrű kézikönyv 
lapozgatás nélkül is érthetővé, tartalmában hozzáférhetővé, akik nem csupán — tágan ér
telmezett — könyvtárosi és dokumentációs alapismeretekkel rendelkeznek, de technikai, 
sőt, számítástechnikai szempontból sem „analfabéták” már.

Másként fogalmazva: Vásárhelyi könyve rendkívül terjedelmes ismeretanyagot te
kint át, foglal össze, és az értékelési, hatékonysági kérdések kapcsán sok újat is mond, 
olyasmit, ami közismertnek bizonyosan még a terület szakemberei körében sem tekint
hető. Aligha alkalmas ugyanakkor arra, hogy éppen azok számára, kiknek készült, „beve
zetőként” vagy önképzési segédeszközként szolgáljon.

Ez a tömör fogalmazás tehát úgy vált elérhetővé, hogy a szerző — néhol úgy tűnik, 
túlzottan — sokat „feltételez”  olvasóiról, azok előismereteiről, tájékozottságáról.

Számomra tehát a legfőbb problémának a könyv „olvashatósága”  tűnik, leginkább 
— de korántsem kizárólag — az eddig emlegetett tömörség, előismeret-igény miatt. Utal
tunk már a kötet külsejének „tömör” , rendkívül sűrűn gépelt voltára. Meg kell értenünk a 
kiadót, az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központot, hiszen papírral, 
nyomdai kapacitással takarékoskodni kell. Mégis aggasztónak tűnik az a tendencia (ko
rántsem csak az OMKDK-nál), amely ilyen indokok alapján kockáztatja az olvasó indo
koltnál gyorsabb elfáradását, a koncentráció minimálisra csökkenését.
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Végül néhány szó Vásárhelyi Pál „magyarítási”  szándékáról. Bármennyire is dicsére
tes ez, hiszen az e téren valóban hemzsegő idegen — főként angol — kifejezések megfelelő, 
találó magyar szavakkal való felváltásának igazán ideje volna, ez a tevékenység itt mégsem 
járul hozzá a könyv könnyebb olvashatóságához, hiszen mindazok, akik más forrásokból 
szerezték meg a szerző által — kimondatlanul — feltételezett előismereteket, szükségkép
pen gondolkodóba esnek „adagolt és azonos idejű feldolgozásról”  olvasván. A terminoló
gia-alkotási tevékenység ugyanakkor — érthető okokból — korlátozott, s az angol eredetű 
vagy közvetítésű idegen „számítástechnikai”  nyelv így is uralja a megfogalmazást (a talán 
Jegszebb” alcím pl. így hangzik: „Szeriális, szekvenciális, random és direkt file-szerke- 
zet”).

Szeretnénk hinni, hogy Vásárhelyi Pál könyvének kiadása nem lezárása, éppen el
lenkezőleg: kezdete egy olyan folyamatnak, amelynek végcélja a tájékoztatásban, könyv
tárakban dolgozó szakemberek felvértezése — a szerző által kitűzött módon — a számuk
ra előbb-utóbb életbevágóan fontossá váló számítástechnikai ismeretekkel. A  könyv szinte 
minden fejezetéből külön könyv volna írható, s reméljük, hogy erre belátható időn belül 
sor is kerül. Addig azonban azt kell ajánlanunk, hogy a téma iránt — önként vagy szük
ségletből — érdeklődők forgassák minél többet Vásárhelyi Pál könyvét, ne rettenjenek 
vissza az első, második, sokadik érthetetlennek tűnő fejtegetéstől és megállapítástól, ha
nem -  ha kell, kínlódva is -  „fejtsék meg” és sajátítsák el. Megéri.

SÁRDY Péter

HALÁSZ László — NAGY Attila: Hatásvizsgálat könyvtárban II.
[Közread, az] OSzK KMK. BpJslPI. 1977.122 p.

A szerzőpáros kutatási jelentésének 2. része az azonos című első kötetnek* nem 
egyszerűen folytatása, hanem a téma továbbvitele, és az elért eredmények összegezése is. 
A mű sikerrel hidalta át azt a nehézséget, amit ugyanazon kutatási témának két különbö
ző időpontban való feldolgozása és megjelentetése okoz, mivel a második kötetben az el
ső és második vizsgálat adatai közötti v i s z o n y t  hangsúlyozták, tehát anélkül dol
gozták be a második kötetbe az elsőt, hogy ismétlésekbe, visszautalásokba bonyolódtak 
volna. Ez önmagában véve is nagyszerű módszertani teljesítmény.

A  valódi értéket azonban nem a mű módszere, hanem feldolgozott anyaga és célja 
hordozza. A könyvtárnak, mint intézménynek sok tudományos igényű vizsgálata ismert, 
de a könyvtárnak, mint személyiségformáló hatásnak vizsgálatát Halász László és Nagy 
Attila alapozta meg, nevüktől ez a kutatási irány immár elválaszthatatlan. Ez viszont 
együtt jár azzal, hogy mind a tudományos világ, mind az érdeklődők tábora tőlük kéri 
számon a teljes témakört, ami nem kétlépcsős, hanem s o k l é p c s  ő s  feladat.

*Az első kötet ismertetése a Könyvtári Figyelő 1977/2. számában jelent meg. (A  szerk.)
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