
356

FÓRUM

FELKIÁLTÓJELEK A KÜLFÖLDI HUNGARIKA 
IRODALOM KURRENS BIBLIOGRÁFIAI FELTÁRÁSA KAPCSÁN

Reflexiók
Mohor Jenőnek a Könyvtári Figyelő 1981/2. számában megjelent

cikkéhez

SZENTMIHÁLY1 JÁNOS

A III. Országos Könyvtárügyi Konferencia a központi könyvtári szolgáltatások 
fejlesztésével foglalkozva határozatba foglalta, hogy „nemzeti jelentősége miatt kiemelt 
ügy a magyar nemzeti bibliográfia továbbfejlesztése. A soron következő sürgető feladat 
itt a külföldi magyar vonatkozású irodalom bibliográfiai számbavétele.” 1 A Művelődési 
Minisztérium Könyvtári Osztályának 1980. december 1-én kelt zárójelentése az Országos 
Széchényi Könyvtárban lefolytatott célvizsgálatról megállapítja, hogy „a hungarika 
irodalom számbavételét illetően törekedni kell körének, tartalmának kiterjesztésére, 
színvonalának emelésére, itt is felhasználva az együttműködés és munkamegosztás nyúj
totta lehetőségeket.”2 A IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia (1981) felhívta 
a figyelmet arra, hogy a III. konferencia által helyesen körvonalazott ajánlásokat, vala
mint az azóta felvetődött feladatokat is elsősorban a könyvtárközi és intézményközi 
együttműködés jegyében kell megoldani.

A hungarika bibliográfia és tájékoztatás jelentőségének felismerése és annak tudo
másulvétele, hogy ez csak könyvtárközi és intézményközi együttműködés alapján valósít
ható meg, örömmel tölti el e sorok íróját, aki a 11. évfolyamát most záró könyvtárközi és 
intézményközi együttműködés alapján megvalósuló Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle 
kezdeményezője és indulása óta felelős szerkesztője.

A határozatok és hivatalos állásfoglalások segítették elő a külföldi hungarikumok 
folyamatos feltárásának megindulását, és a kérdéssel való komoly törődés tükröződik 
abban is, hogy elsőként Haraszthy Gyula mint az OSZK főosztályvezetője — aki a könyv
tár bibliográfiai tevékenységet irányította — szakirodalmi tevékenységével és intézkedé
sekkel sokat tett a hungarika bibliográfia megindulásáért, majd abban, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia és a Művelődési Minisztérium Könyvtörténeti és Bibliográfiai 
Munkabizottsága, de leghatékonyabban az Országos Széchényi Könyvtár Havasi Zoltán 
h. főigazgató vezetésével működő munkaközössége foglalkozott a hungarikumok megha-
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tarozásával, a feltárással kapcsolatos feladatok kijelölésével és ezzel kapcsolatban számos 
dokumentumot dolgozott ki.3 Ez a törődés tükröződik abban a szakirodalomban is, ame
lyet Mohor Jenő cikkében idéz és amely a hivatalos állásfoglalások mellett komoly 
segítséget jelentett ahhoz, hogy a külföldi hungarikumok kurrens feltárása immár több 
mint tíz esztendeje realitássá vált és egyelőre az is maradt.4

Örvendetes és helyénvaló az is, hogy az, aki felelősséget vállalt az Országos 
Széchényi Könyvtár információs tevékenységéért a könyvtár egy információs kiadványá
nak, a Hungarika Külföldi Irodalmi Szemlének tartalmi és formai elemzésére törekszik. 
Örvendetes az is, hogy az elemzést végző a külföldi hungarikumok feltárásának szüksé
gességével egyetért.

Elszomorító és szólásra késztet azonban az, hogy Mohor Jenő  végkövetkeztetései
ben a feltárás jelenlegi formájának és tartalmának életrevalóságát célszerűségét és létjogo
sultságát vonja kétségbe, amely ítélet szükségképpen vonatkozik a Hungarika Külföldi 
Irodalmi Szemlén kívül a vele egy tőből fakadt Külföldi Magyar Folyóiratok Repertóriu
mára, jelenlegi címén a Külföldi Magyar Nyelvű kiadványokra is. Végkövetkeztetése 
— amely a bibliográfia, dokumentáció, információ fogalmak összefonódottsága miatt 
sajnos bővebb magyarázatra szorulna — röviden az, hogy „a hatvanas évek közepétől 
tervezett »hungarika dokumentációt’, a hetvenes években létező »hungarika bibliográfiát’ 
felválthatná, a »hungarika információ’ ”5.

Nem áll szándékomban vitát folytatni Mohor Jenővel, mivel a „hungarika-informá- 
ció” szükségességéről és fontosságáról magam is meg vagyok győződve. E meggyőződésem 
nem új keletű, Hankiss János nyomán már 1958-ban megjelent tanulmányomban is írtam 
erről a lehetőségről felvetve a „Miscellanea Hungarica” megindításának jelentőségét.6 
Ha azonban következetes kívánok lenni önmagamhoz nem úgy fogalmaznék, hogy 
a „hungarika bibliográfiát” felválthatná, hanem úgy, hogy kiegészíthetné a „hungarika- 
információ” . Vita helyett legyen szabad a teljesség igénye nélkül, néhány Mohor Jenő 
által is felvetett kérdésben a magam álláspontját ismertetni és a tudománypolitikánk és 
művelődéspolitikánk követelményeinek megfelelő, a hungarika-tájékoztatással kapcsola
tos legsürgősebb, a könyvtárközi együttműködésre alapozott teendőre felhívni a figyelmet. I.

I.

Külföldön megjelent megyar nyelvű irodalom bibliográfiai számbavétele

Annak a közösségnek, amelyet magyar anyanyelve kapcsol össze-az 1711 utáni, 
az RMNy valamennyi kötetének megjelenése után pedig az 1800 utáni korszakra vonatko
zóan nincs és előreláthatólag nem lesz olyan nemzeti bibliográfiája, amely az anyanyelvén 
megjelent irodalmat regisztrálja. Ez a panasz nem hangozhatna el az angol, francia, német, 
vagy spanyol nyelvközösségen belül.

Ne firtassuk azokat az okokat, amelyek a nyelvi és territoriális alapozású magyar 
nemzeti bibliográfiai rendszer, ill. az ilyen jellegű nemzeti bibliográfiai műszerek létreho
zását meggátolták. Viszont ez a hiány teszi szükségessé elsősorban a hungarika jellegű
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bibliográfiai szolgáltatások közül azokat, amelyek a külföldön megjelent magyar nyelvű 
nyomtatványok számbavételére és analízisére irányulnak. A nyelvi territoriális alapozá
sú nemzeti bibliográfiai szolgáltatásokat nem teheti feleslegessé az egyetemes bibliográfiai 
számbavétel (UBC) szervezete sem, különösen ha az még alig működik és különösen 
addig, míg nem válik alkalmassá arra, hogy könnyen és olcsón hozzáférhetővé tegye az 
egy nyelven megjelenő és a különböző territoriális alapozású nemzeti bibliográfiákban 
nyilvántartott nyomtatványokat. Az UBC, melynek célja elsősorban a könyvtárközi és 
bibliográfiai együttműködés előmozdítása, léte, vagy létrehozására irányuló kísérletek 
ellenére élnek és élni fognak a nyelvi alapozású nemzeti bibliográfiai vállalkozások: 
a Cumulative Book Index, a La Librairie Française, a Lipcsében megjelenő Deutsche 
Nationalbibliographie, az azonos anyagot regisztráló Frankfurtban megjelenő Bibliogra
phie der Deutschen Bibliothek, a spanyol Bibliográfia Hispanica stb.

A külföldön megjelenő magyar nyelvű könyvjellegű nyomtatványok nyelvi szem
pont szerinti áttekintése egyetlen külföldi, territoriális alapozású nemzeti bibliográfiában 
sem lehetséges, beleértve a Szovjetunió kurrens nemzeti bibliográfiai évkönyvét, melynek 
ugyan van nyelvi mutatója, de orosz nyelven írja le a műveket. Ez a nyelvi szempont 
általában belehullik az egységes betűrend és a szakcsoportosítás tömegsírjába. És egyelőre 
még csak könyvjellegű nyomtatványokról van szó. Ne feledjük, a magyar anyanyelvi 
közösség közel egyharmada a Magyar Népköztársaság határain kívül él. Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy a magyar nyelvű irodalmi termés közel egyharmada külföldön jele
nik meg. Mégis parancsolóan szükségessé teszi a magyar nyelvű irodalmi termés rendszeres 
bibliográfiai nyilvántartását. 1977 óta a „Külföldi Magyar Nyelvű Kiadványok” címet 
viselő bibliográfia, amely az 1972-ben indult „Külföldi Magyar Nyelvű Folyóiratok Reper
tóriuma” folytatása a külföldön megjelent magyar könyveket is regisztrálja. Ez igen 
örvendetes jelenség, viszont az 1977 előtt külföldön megjelent magyar könyvek bibliográ
fiai számbavétele még nem valósult meg. Úgy hírlik ez év végén megjelenik a csehszlová
kiai magyar irodalom ciklusbibliográfiája. E munka megindítása az Országos Széchényi 
Könyvtárban létesült hungarika-munkaközösség fáradozásainak egyik szép eredménye. 
Várjuk e vállalás folytatását, teljessé válását. Jelentősége — melyet sajnos nem lehet 
a használat mértékével mérni — vetekszik az Országos Széchényi Könyvtár egy másik 
kezdeményezésének, Kemény G. Gábor és Németh Mária munkájának, a külföldön megje
lenő magyar folyóiratok bibliográfiájának jelentőségével.7 (Ezt a hiánypótló két kötetben 
megjelent kiadványt sajnos nem méltatták eléggé.)

Elszomorító, hogy nem magától értetődő, és szót kell ejtenünk a Külföldi Magyar 
Nyelvű Folyóiratok Repertóriuma 1977-től a Külföldi Magyar Nyelvű kiadványok címet 
viselő vállalkozás jelentőségéről. Ez a kiadvány közel tíz esztendeje, egyetlen, páratlanul 
lelkiismeretes, feladatának jelentőségét átérző bibliográfus „alkotása” . Ha nem
tekintjük öncélú tevékenységnek a bibliográfiai munkát, hanem annak értékét a közlési 
effektuson, társadalmi hasznán mérjük, úgy a nemzeti bibliográfiai rendszer részét képező 
általános, de szakbeosztású repertóriumok helyét világosan ki lehet jelölni a tájékoztatási 
folyamatban. Ezt Dezsényi Béla a Magyar Folyóiratok Repertóriumának létrehozója 
világosan látta. Egy ellenőrizhető anyag, az egy országon belül és az egy nyelven megjele
nő információt tartalmazó periodika-cikkek rendszerező, folyamatos regisztrálása
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szóródásmentes bibliográfiai ellenőrzést biztosít. Szakbibliográfiai funkciót egy a terri
toriális, ill. nyelvi korlátok közé szorított feldolgozástól csak igen kis mértékben lehet 
elvárni, de a szakbibliográfiai feltárás és a szakmai információ olyan nyersanyagot kap, 
melynek értéke felbecsülhetetlen. Az a tény, hogy ez alig tekinthető szakbibliográfiának 
teszi feleslegessé annak kumulálását — ami nem vonatkozik a könyvanyagra —, annotálá- 
sát, vagy akár tartalmi kivonatokkal való bővítését. Más kérdés, hogy mivel a nemzeti 
folyóiratrepertórium nem pótolhatja a szakmai tájékoztatás céljait szolgáló egyéb szekun
dér jellegű feldolgozásokat, indokolja-e egyes szakterületek repertorizálásának teljes 
elhagyását, átutalva ezt a feladatot a szakmai tájékoztatás illetékeseire? Ugyanakkor 
a szépirodalom repertorizálása szóba sem kerül. Mivel az orvostudományi és műszaki 
közlemények száma csekély a külföldi magyar nyelvű folyóiratirodalomban, az elhagyás 
kérdése a Külföldi Magyar Nyelvű Kiadványok esetében szerencsére nem vetődött fel.

A nemzeti repertóriumok „nyersanyag” jellege — ami egyébként az idegen nyelvű 
külföldi hungarikák bibliográfiai feldolgozására is vonatkozik, — főleg abban nyilvánul 
meg, hogy ésszerű felhasználás esetében a különböző könyvtári és egyéb szakmai tájékoz
tatási műszerek gazdaságos létrehozását teszik lehetővé. A repertóriumok címleírásaiból 
készített katalóguskartonok, a könyvtári tájékoztatás műszerkészletébe beiktatva azok 
hatékonyságát feltétlenül megnövelik. Gondoljunk csak arra, hogy bármely közkönyvtár 
szakkatalógusának — sőt betűrendes katalógusának — informatív ereje, kommunikációs 
effektusa, milyen mértékben növekedik meg, ha a repertóriumok anyaga abba beleépül.

Nem kívánok szót vesztegetni arra, hogy ennek a nyersanyagnak jelenléte mit jelent 
a könyvtári és szakbibliográfiai munkában és az információs tevékenység egyéb területein. 
Mindezt a nemzeti bibliográfiai rendszerhez tartozó két repertórium jelenlegi előállítási 
formája nem eléggé segíti elő. Ez nem új felismerés. Sok szó esett már a cédula formában 
való előállításról, az egyoldalas nyomás hasznáról, vagy a perforált lapokon való forgalom
ba hozatalról.

II.

A külföldön megjelent idegen nyelvű magyar vonatkozású irodalom 
regisztrálásáról és annak hiányosságairól

Az előzőkben már jeleztem, most mondanivalóm e részének bevezetéseképpen újból 
hangsúlyozni kívánom, hogy a külföldi idegen nyelvű magyar vonatkozású irodalom 
regisztrálására szolgáló „Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle”, amely folyóiratcikkeket és 
könyveket regisztrál, általános jellegű tájékoztatási műszer. Nem véltelenül indult tehát 
a ,.Magyar Folyóiratok Repertóriuma” társlapjaként, és mint általános jellegű, határozott 
gyűjtőkörrel rendelkező bibliográfia a szakmai tájékoztatás céljait elsősorban azzal kívánja 
szolgálni, hogy annak értékes, társadalmilag jól hasznosítható, informatív értékű nyers
anyagát szolgáltatja, ill. ezt a nyersanyagot szakszerűen feltárja.

Önmagamat ismételve hadd vázoljam fel az általános jellegű hungarika feltárás főbb 
motívumait, amelyeket Mohor Jenő cikkében nem említ, csupán azokról a törekvésekről
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szól, amelyek a külföldi magyar és idegen nyelvű hungarikumok általános jellegű bibliog
ráfiai számbavételére irányultak, holott a motiváció ismerete nélkül e vállalkozások 
kritikája nem mondható teljesnek.

A motiváció röviden összefoglalva a következő: társadalmi szükséglet, azoknak 
a külföldön keletkezett dokumentumoknak feltárása, amelyek a magyar történelem, iro
dalom, művészet és kultúra, a magyar gazdasági élet megismerésének alapját képezik, 
továbbá a magyar szellemi alkotások, műszaki teljesítmények külföldi visszhangjának 
tudomásulvételét segítik elő; másfelől olyan szerzők külföldön megjelent műveinek nyil
vántartása, akiknek életműve a magyar irodalom, tudomány és kultúra megismerésének 
dokumentumai. Minden hungarikum meghatározás arra törekszik, hogy e motiváció 
alapján a feltárandó dokumentumok körét pontosan körülhatárolja.

Az e motiváció alapján induló és létrejövő vállalkozás szükségszerűen általános jelle
gű és a vállalkozásnak eleve le kell mondania a teljességről. Megvalósításának egyik lehető
sége, hogy a nemzeti könyvtár saját gyűjteményére támaszkodva igyekszik e feladatnak 
eleget tenni, hiszen gyűjtőköri feladata a külföldi hungarikumok beszerzése. Számos 
nemzeti könyvtár (Svájc, Belgium, Spanyolország, Izrael stb.) gyűjteményének feldolgo
zása révén állít elő ún. patriotika bibliográfiát. E bibliográfiák egyetlen könyvtár könyv- 
gyűjtem ényének ilyen szempontú feldolgozásai, tehát még a saját folyóiratállomány 
analízise révén elérhető viszonylagos teljességet sem közelítik meg. Az általunk választott 
út: a központi szolgáltatások igénybevételének és az intézményközi együttműködésnek 
útja. A hungarikának minősülő könyvek adatai, a Központi Katalógus révén kerülnek 
birtokunkba, míg a folyóiratcikkek, hanglemezek feldolgozására munkamegosztás alapján 
azok a könyvtárosok, bibliográfusok vállalkoznak, akik a folyóiratokhoz, ill. azok feldol
gozásaihoz szakmai tájékoztatási tevékenységük, vagy feldolgozó munkájuk során hozzá
jutnak. Elvben így biztosítható a Magyarországra járó legfontosabb szakmai folyóiratok 
magyar vonatkozású cikkeinek feldolgozása és elvben így biztosítható a feldolgozás általá
nos jellege, azaz ennek a szolgáltatásnak a nemzeti bibliográfiai rendszerhez való csat
lakozása.

A hungarikumok feldolgozásának általános jellege olyan kérdés, amellyel e helyütt 
kell foglalkoznunk. A félreértések elkerülése végett fel kell hívni a figyelmet arra a köztu
domású tényre, hogy egy dokumentumnak egy általános jellegű bibliográfiai feldolgozás
ban való szerepltetése, nem teheti feleslegessé annak szakbibliográfiai feldolgozását és 
ellenkező előjelet használva a szakbibliográfiai feltárás nem teheti feleslegessé a más 
funkciójú, más közlési effektusra törekvő általános bibliográfiai feldolgozást.

Néhány ezzel kapcsolatos konkrét tapasztalat: a Nemzetközi Magyar Filológiai 
Társaság által kiadott Hungarológiai Értesítőben8 most már rendszeresen megjelenik 
egy hungarológiai bibliográfia. A bibliográfia összeállítója a hungarológiával kapcsolatos 
külföldi anyagot a Hungarika Külföldi Irodalmi Szemléből veszi át és azt szakbibliográfiá
ja szempontjai szerint adaptálja. A feldolgozás szakbibliográfia jellegű, viszont a remélhe
tőleg jól áttekinthető nyersanyag a saját gyűjtésnél megbízhatóbb módon áll rendelkezés
re, ha a szakbibliográfus a több könyvtár folyóiratanyagára és a központi katalógusra 
támaszkodó, együttműködésen alapuló általános jellegű feldolgozásra épít. Nem hinném, 
hogy bárki tagadná a hungarológiai bibliográfia létjogosultságát. Ez a maga funkcióját
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a Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle és a Külföldi Magyar Kiadványok felhasználása 
nélkül nehezebben, akadozva és hiányosabban tudná ellátni. Ugyanez vonatkozik az 
Országos Széchényi Könyvtár vállalkozására, „A magyar irodalom és irodalomtudomány 
bibliográfiája”-ra. Ugyanezek a bibliográfiák nyilván közölnek olyan anyagot is, amelyet 
a kurrens Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája és a Magyar Nemzeti 
Bibliográfia. Időszaki Kiadványok Repertóriuma is közöl, mégpedig ugyancsak szakrendi 
beosztásban, a határvillongás gondolata azonban e két utóbbi kiadvánnyal kapcsolatban 
mégsem vetődik fel. És ez így van jól. Minden nemzeti bibliográfiai szolgáltatás egyik, 
de nem egyetlen funkciója a szakbibliográfiai feldolgozás nyersanyaggal való ellátása. 
Ezt kéri számon többek között Rózsa György abban a tanulmányban9, amelyben a hun
garika feltárásának a társadalomtudományi tájékoztatásban betöltö tt szerepére hívja 
fel a figyelmet. Itt kell emlékeztetni arra, hogy a magyar vonatkozások feltárása érdeké
ben a hungarika bibliográfia, így a Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle a feldolgozást nem 
szűkíti le egyes dokumentumtípusokra Ш. információhordozókra, hanem egyaránt 
regisztrál, könyvet, folyóiratot és újságcikket, recenziót, hanglemezt. Ez is a szakmai 
információ érdeke.

A szakbibliográfia és hungarika bibliográfia közötti viszony másik vetülete amikor 
a hungarika bibliográfia a maga anyagát egy meglévő szakbibliográfia! feldolgozásra ala
pozza. Ennek egyetlen, de igen tanulságos példája a Hungarika Külföldi Irodalmi Szemlé
ben közölt orvostudományi anyag túlnyomó többsége. Ezzel a kérdéssel foglalkozik 
Bakucz Pálné cikke az Orvosi Könyvtáros 1976. 3-ik számában és erre reflektál 
Jenő  a maga tanulmányában.10 E „duplikáció”-ra érdemes néhány szót vesztegetni. 
A hungarika szempontú feltárásnak nem célja csupán haszna a magyar vonatkozású 
szakmai tájékoztatás műszereinek előállításához nyújtott segítség. Ez a feltárás közlési 
effektusának csak egyik vetülete.

Л Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle értéke és közlési effektusa abban az anyag
ban is megnyilvánul, amely egyfelől a magyar társadalom múltjának, életjelenségeinek, 
hazánk tudományos, kulturális és művészeti eredményeinek külföldi visszhangját 
regisztrálja, másfelől abban az anyagban, amely beszámol a magyar szerzők külföldi 
publikációiról.

Ez utóbbiak regisztrálása során jöhet létre az a fordított helyzet, amikor a szak
bibliográfiai feldolgozás képezi a hungarika szempontú regisztrálás alapját. A magyar 
biológiai és orvostudományi kutatók publikációinak regisztrálása ilyen módon valósul 
meg. A Magyar Orvosi Bibliográfia az ismertetett közlemény megjelenési helyétől függet
lenül, a magyar szerzők tudományos értékű közleményeit regisztrálja. Nyilván tükrözi 
a magyar orvostudományi kutatás eredményeinek egészét, képet ad a kutatómunka fő 
irányairól. Nem tükrözi azonban azt, hogy ebből a szakirodalomból mi jelent meg külföl
dön. Ha a Magyar Tudomány 1978—1979-ben megjelent számaiban publikált széleskörű 
vita anyagát áttekintjük, nyilvánvalóvá válik, hogy igen aktuális kérdés a magyar tudo
mánypolitika számára, hogy hol publikálnak, Ш. hogy hol publikáljanak a magyar tudó
sok.11 Az állásfoglalás ebben a kérdésben nem tartozik kitűzött feladataink közé. Tény 
azonban az, hogy az e kérdésben folytatott vita résztvevőinek többsége amellett volt, 
hogy a magyar tudomány eredményeinek megismertetését a hazai publikációknál jobban
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szolgálja a világszerte elterjedt, gyakran idézett külföldi folyóiratokban való publikálás. 
Ez következik nyelvi elszigeteltségünkből és abból, hogy idegen nyelvű tudományos 
publikációink, így az MTA idegen nyelvű „Acta”-nak elterjedtsége és idézettsége hiányos. 
Nem vitatható tudománypolitikai érdek fűződik ahhoz, hogy hazai tudósaink külföldi 
publikációinak, valamint mind a hazai, mind a külföldi publikációk külföldi visszhangját 
nyilvántartsuk. Ez az általánosítható igazság indokolja és teszi szükségessé a Magyar Orvo
si Bibliográfia anyaga egy részének „duplikációját” , ami nem duplikáció, csupán egy 
anyagnak különböző szempontú feltárása. Ez a több szempontú feltárás a tudományos 
tájékoztatás gyakorlatában igen sűrűn előforduló jelenség.

Az orvosi irodalom hungarika vonatkozásainak feldolgozásával kapcsolatban 
elmondottak általánosíthatók egyrészt az ún. „személyi hungarikák” egészére, másrészt 
a természettudományos, mezőgazdasági és műszaki irodalom hungarika vonatkozásainak 
feltárására.

Az ún. személyi hungarikák kiválasztása a szerkesztő számára mind az alapelvek 
tisztázása, mind a szerkesztési gyakorlatban komoly gondot okozott. A hazánkban élő 
írók, tudósok, publikáló szakemberek külföldön megjelenő írásműveinek, valamint azok 
visszhangjának regisztrálása természetesen nem jelenthet gondot. A külföldön élők közül 
mindazok, akik már magyar nyelven publikáltak természetesen magyar szerzőknek 
tekintendők. Külföldön megjelent műveik regisztrálása nélkül személyi bibliográfiájuk 
nem lenne teljes. Életművük megismeréséhez bizonyíthatóan irodalomtörténeti és tudo
mánytörténeti jelentőségük mellett irodalompolitikai, művelődéspolitikai és tudomány- 
politikai érdekek fűződnek. A többi ún. magyar szerző esetében kénytelen a hungarika 
bibliográfia az Országos Széchényi Könyvtár hungarika-gyűjtési gyakorlatához alkalmaz
kodni. (Meg kell jegyezni, hogy ez a gyűjtés a külföldi magyar szerzők természettudomá
nyos és alkalmazott tudományos munkásságára is kiteljed.) A nem Magyarországon élő 
és magyarul sohasem publikáló szerzők munkáinak nyilvántartásáról szívesen lemonda
nék, ha gyűjtőink nem ragaszkodnának ennek az anyagnak a közléséhez, indokolva ezt 
azzal, hogy munkásságuk iránt szakmai érdeklődés mutatkozik. Ezek esetében nem 
„érzelmi színezetről” 12 van szó, hanem annak eldöntéséről, hogy a szakma magyar szerző
nek tekinti-e a közlemény íróját. A magam részéről szívesen mellőzném pl. a magyarul 
sohasem publikáló egykori budapesti aranyifjú Polnay Péter sikeres regényeinek regisztrá
lását, vagy akár a hajdan volt diplomata leányának A m óthy Jungerth Krisztina regényei
nek ismertetését — hacsak nem magyar vonatkozásúak, — de mi a teendő akkor, ha az 
Országos Széchényi Könyvtár ezeket hungarikumként jelenti be a Központi Katalógus
nak? Lehetséges-e, hogy ugyanazon mű az intézmény gyűjteményében hungarikum és 
kiadványában nem az?

Minden fenntartás és nehézség ellenére a szerzői hungarikumok regisztrálásáról 
addig nem lehet lemondani, amíg ez a nyilvántartás akár tudománypolitikai szempontból, 
akár a külföldi magyarság szellemi életének figyelemmel kísérése szempontjából társadalmi 
szükségletet elégít ki. Annak oka, hogy a meglévő igény nem jelentkezik kellő súllyal 
elsősorban a bibliográfiai kultúra hiányából, a megismerés forrásainak hiányos ismeretéből 
fakad. Ha ez nem így lenne, úgy annak a kandidátusi értekezésnek szerzője, aki egy szak
ágazat magyar vonatkozású és magyar szerzőktől származó irodalmát kívánta áttekinteni,
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mellőzhette volna a fáradságos „újraszámlálást” , amelynek során a magyar szakirodalom 
fogadtatását megvilágító külföldön megjelent recenziókat figyelembe sem vette. Az 
„újraszámlálás” eredménye ettől eltekintve is némiképpen soványabb, a Hungarika Irodal
mi Szemle által közölt anyagnál. Az a tény, hogy a nem társadalomtudományi Ш. irodal
mi és művészeti vonatkozású anyagnál nagyobb számú a természettudományi, orvostudo
mányi és műszaki vonatkozású anyag olyan „természeti csapás” amelyet el kell viselni. 
Köztudomású, hogy a természettudományok és alkalmazásának irodalma többszöröse 
a tudományos vizsgálódás alapját képező egyéb irodalomnak. Egy általános bibliográfiá
ban ennek következtében ez az arány szükségszerűen megmutatkozik. A természettudo
mányos, műszaki, mezőgazdasági és orvosi közlemények közül a hungarika feltárást csak 
a könyvekre korlátozni kissé bizarr ötletnek tűnik, hiszen a fontos, új ismereteket tartal
mazó információhordozók a nem hagyományos dokumentumokon kívül ezeken a szakte
rületeken a folyóiratcikkek. Adott tény, hogy ezeknek nagy része szerzői hungarika, bár 
a tartalmi hungarikák amelyek magyar vonatkozású kutatásokról, magyar termelési ered
ményekről, magyar termékek külföldi fogadtatásáról szólnak nem csekély számúak.

Nagyon téved azonban az, aki az elmondottak alapján úgy gondolja, hogy a külföldi 
idegen nyelvű hungarikák feltárása, a Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle körül minden 
rendben van, hogy az intézmények közötti együttműködés zavartalan, a viszonylagos 
teljességet sikerült elérni, a feldolgozás hibátlan, a kiadvány eljut mindenkihez, akinek 
érdeke annak figyelemmel kísérése, az illetékesek jól és helyesen használják fel a kapott 
információkat. Határozottan ki kell jelenteni, hogy ez nem így van. Az indulatokat 
visszafojtva, de felkiáltójelet téve ejtsünk néhány szót a bajokról.

Az alapjában véve helyes gondolat, hogy a viszonylagos teljesség a könyvtárak és 
intézmények közötti együttműködés és munkamegosztás alapján valósítható meg ingatag 
alapokra épített. A könyvtárak és intézmények közötti együttműködés korántsem mond
ható rendszeresnek. Ez vonatkozik elsősorban legnagyobb könyvtáraink közreműködésé
re. Az Országos Széchényi Könyvtár lelkiismeretesen biztosítja a könyvbázis teljességét 
azáltal, hogy rendelkezésre bocsátja a jelentős könyvtárak új magyar vonatkozású szerze
ményeinek leírását. Ugyanakkor nincsenek kihasználva azok a lehetőségek, amelyek az 
egyetlen példányban az Országos Széchényi Könyvtárba járó folyóiratok, évkönyvek 
hungarika vonatkozásainak rendszeres figyelése nyújthatna. Az OSZK különgyűjteményei 
közül a Színháztörténeti Osztályon folyik rendszeresen folyóiratfigyelés. A Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára kizárólag hálózati könyvtárai révén járul hozzá 
a hungarika nyilvántartás lehető teljességéhez. A központi könyvtár hungarika szempont
ból rendkívül érdekes folyóiratállománya feltáratlan. Ugyanez vonatkozik a budapesti 
Egyetemi Könyvtárra. A figyelésben résztvevő egyes könyvtárak és intézmények közre
működése gyakran nem rendszeres. Az MTA Történettudományi Intézetétől sem kapjuk 
rendszeresen a figyelés eredményeit. Ezt némiképpen pótolja az Országgyűlési Könyvtár 
igen aktív közreműködése. Nem sikerült a közgazdaságtudományi hungarika irodalom 
rendszeres figyelését megszervezni, — magyarán megmondva, hol kapunk anyagot, hol 
nem — kárpótlásként az MTA Közgazdasági Információs Szolgálat vezetője Földi Tamás 
felismerve a hungarika szempontú figyelés jelentőségét igen értékes az intézethez érkezett 
anyagot bocsát rendelkezésre feldolgozás céljából. Az OMKDK-val való kapcsolatok is
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javításra szorulnak annak ellenére, hogy ez az intézmény is felismerte a magyar műszaki 
eredmények és termékek külföldi visszhangja különleges nyilvántartásának és a magyar 
szerzők külföldi publikációi nyilvántartásának jelentőségét.

A könyv és folyóiratbázis korántsem teljes, pl. a bibliográfiák és másodlagos forrá
sok alapján nem sikerült még a bázist kiszélesíteni, és a figyelésben — még akkor is ha egy- 
egy szakterület figyelése látszólag biztosított — gyakoriak a kimaradások. Hosszú ideje 
pl. sportvonatkozású közlemény ismertetése nem jelent meg a Szemlében. A legkirívóbb 
példa a hiányos figyelésre, hogy néhány esztendővel ezelőtt az amerikai National 
Geographie Magazin-ban igen terjedelmes, illusztrált ismertető tanulmány jelent meg 
Magyarországról, ezt a Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle nem regisztrálta, holott 
a folyóirat igen sok magyar könyvtárba jár. A könyv és folyóiratbázis mellett több gondot 
kellene fordítani a magazinok, napilapok kulturális, tudományos és közgazdasági rovatai
ra, ill. közleményeire. Nem ritka, hogy egyes munkatársak, így elsősorban a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtárban dolgozók, napilapok, magazinok közleményeire is felhívják 
a figyelmet. Ez azonban korántsem elegendő. A magyar zeneművek, és magyar zeneművé
szek külföldi előadásainak visszhangja, magyar irodalmi alkotások, írói életművek színmű
vek és filmek fogadtatásának regisztrálása a napilapok és magazinok figyelése nélkül 
hiányos. Ezen javítani kellene. Ha a magyar szerzők külföldön megjelent közleményeinek 
nyilvántartása kettős célt szolgál, mégpedig azt, hogy tudomásul vegyük hogy mit és hol 
publikálnak a hazai szerzők, másfelől azt, hogy a külföldön élő magyar szerzőknek mik 
a publikációi, úgy a kiadványnak fel kellene tüntetni, hogy „belföldi” , vagy „külföldi” 
magyar szerző munkáját regisztrálja.

Hibát és hiányt a kiadványban bizonyára még bőven lehetne találni. A legfájóbb 
talán az, hogy azok közül, akik haszonnal tudnák felhasználni a nyújtott információkat 
jó néhányan a kiadványokat nem is ismerik. Az, hogy egyes hibák némelyike már eltűnt, 
vagy eltűnőben van, annak köszönhető, hogy igyekeztünk figyelembe venni a segítő 
szándékú bírálatokat, így többek között az elhunyt jó barátok S ebestyén  Géza és Csíiry 
István  megjegyzéseit. A hibák és hiányosságok közé szokták sorolni a kumulációk, vagy 
legalábbis a kumulált mutatók hiányát. Ismétlem, hogy ezzel a bírálattal nem tudok 
egyetérteni. A Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle a kurrens tájékoztatás műszere. Teljes 
értékű retrospektív bibliográfiai műszer sohasem válhatik belőle. Úgy érzem a szám ozott 
tételekre való utalás, évi négy füzet esetében bőven elegendő.

Végső konklúzióként úgy érzem, hogy a kezdeményezés nem volt hiábavaló és nem 
volt céltalan, valamint helyes és hasznos volt annak általános jellegét megőrizni. Ez nem 
jelenti azt, hogy nem kellene, vagy nem lehetne a túlzásokat lefaragni, de ugyanakkor 
kívánatos az általános bázis mennyiségi és minőségi erősítése.

A m egerősített általános jellegű hungarika feldolgozás fogja lehetővé tenni, egyes 
területeken, így főleg a kulturális élet egyes ágazatainak nyilvántartása terén a szelektált 
információteijesztést, a részletesebb informatív értékű feldolgozást. A tájékoztatás kor
szerű gyakorlata arra tanít bennünket, hogy a bibliográfiai feldolgozás és az információk 
szelektív, analitikus feldolgozása nem egymástól függetlenül, hanem egymást kiegészítve 
válnak hatékonnyá, a társadalom számára hasznossá. Kérem tehát M ohor Jenőt módosítsa 
cikkének záró mondatát, ill. annak egy részét, és értsen velem egyet abban, hogy jó lenne,

Könyvtári Figyelő 27(1981)5



Felkiáltójelek a külföldi hungarika... 365

ha a meglévő és még mindig fejlesztésre szoruló hungarika bibliográfiát kiegészítené egyes 
területeken, így a magyar kulturális élet jelenségeivel kapcsolatos külföldi irodalomról 
szóló alaposabb, analitikus, szelektáltan terjesztett információ. Ne feledjük, ha az orvos 
megöli betegét, lehet hogy kezelésének gondjától megszabadul, de a beteg ettől nem 
gyógyul meg.
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A BIBLIOGRÁFIAI KULTÚRA LENIN MŰVEIBEN. — Lenin bibliográfiai műveltsége 
még első szakirodalmi munkáinak publikálása előtt kialakult. Műveiben feltűnő a bibliog
ráfiai hivatkozások nagy száma s a tájékoztató apparátus árnyaltsága. Mindkét formáját 
alkalmazta a bibliográfiai hivatkozásnak: a szövegközit és a szövegen kívülit (lapalji 
jegyzeteket). A szövegközi hivatkozásokat, amelyeknek száma jóval felülmúlta a szövegen 
kívüliekét, gyakran zárójel nélkül közölte, amelyek így az irodalmi szöveg strukturális 
elemévé váltak. Lenin számára a lábjegyzetek, hivatkozások mindenekelőtt bizonyítékok, 
amit a szerző vagy megerősít, vagy tagad, de mindenképp tükröződései annak a dokumen- 
tális és tudományos fegyverzetnek, amelyre saját megfigyeléseiben, következtetéseiben 
támaszkodik. Felismerte a hivatkozások, rejtett bibliográfiák — mai szóhasználattal:

tudományos információs — értékét is. Bibliográfiai gyakorlatában pontosan nyomon 
követhető törvényszerűségek: a pártosság és tudományosság elveinek következetes meg
tartása, a művek célkitűzéseinek és olvasói rendeltetésének figyelembevétele. Kiemelkedő, 
hogy ideológiai közelítése a bibliografizáláshoz rendszerint összekapcsolódik a mű értéke
lésével és a szerző eszméinek, álláspontjának jellemzésével —, s maga a bibliografizálás 
többnyire ezt a célt szolgálja. Bízvást állítható, hogy Lenin ezért is iktatott be olyan sok 
bibliográfiai leírást a szövegbe, átalakítva őket a művek gondolati alkotórészévé. Ez 
a fogás segítette őt abban, hogy általános marxista értékelést is adhasson az irodalomról, 
s ne csak egyszerűen dokumentálja egyik vagy másik álláspontját, adatát a forrásra 
történő hivatkozással. Különösen jellemző ez a polemikus művekre, az olyanokra, mint 
pl. „Kik azok a , né pba rá tok„Mate r i a l i zm us  és empiriokriticizmus” stb. S habár 
Lenin a bibliografizálásban értékelte a megbízhatóságot, elvi jelentőségű esetekben szigo
rúan pontos és aprólékos volt, a bibliográfiai pedantéria mégis idegen volt számára. A leni
ni bibliografizálás egyik sajátossága a címleírás alárendelése a konkrét szövegrész gondola
ti, logikai, stiláris egységének, s általában a bibliografizálás egészének alárendelése a mű 
eszméinek és feladatainak. A legegyszerűbb példa erre a nehezen megjegyezhető könyv
címek rövidítése, a bibliográfiai leírás elemeinek szokatlan elrendezése.

KERTÉSZ GYULA információja 
BURÁN, V. A.: Bibliograficseszkaja kul’tura v szocsinenijah V. I. Lenina 

c. írása alapján (Szovetszkaja Bibliografija. 1980. 3.no. 12-23.p .).
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YOU'LL FIND THE ANSWERS IN „  
TORONTO'S PUBLIC LIBRARIES T i

loronto
Publié

Literary branches have encyclopedias, dictionaries and inforrnaiion of all binds. Consult them, free Library

A plakát szövege magyarul:
EBBEN A VÁROSBAN MILLIÓNYI KÉRDÉS 

VETŐDIK FEL

A VÁLASZT MEGLELHETI TORONTÓ 
KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAIBAN 

A fiókkönyvtárakben enciklopédiák, szótárak
és mindenféle információk állnak rendelkezésre. 
Vegye igénybe —, díjtalan!

Néhány év óta a torontói közművelődési könyv
tár a korábbinál is nagyobb lendülettel, és 
tegyük hozzá ötletességgel, igyekszik „becsalni” 
falai közé a lakosságot.
Képünkön a Torontót uraló, a város lakóinak 
büszkeségét használták fel, szellemese^ könyv
tári propagandára.

(Zoltán Imre híradása.)
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