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Mindenes könyv a tájékoztatásról

A gourmet az étlaptól számítja az étkezést. Minden ízt megelőlegez magának, az 
összes különlegességet megtestesíti fantáziájával, és az ismeretlen fogásokról mo-
hón meg akarja tudni mindazt, amit csak lehet. Az ínyenc értékeli az újdonságot, 
az egyedi erőfeszítéseket, de elvárja a minőséget is.  Egy-egy jó könyvtártudomá-
nyi szakkönyv a született gourmet-hez tesz minket is hasonlatossá. Hagyjuk, hogy 
elcsábítsanak a fejezetcímek, elképzeljük a befogadás élményét, s kíváncsiak va-
gyunk az új ismeretekre. Élvezzük a kivételes helyzetet, ha olyan szakmunka van a 
kezünkben, melyhez hasonló igényűt még nem lapozhattunk fel. Mint történik pél-
dául Nagy Enikő könyve esetén. 

A hosszú cím precíz fogalmazást és tudatosságot jelez. Az evolúció szó pedig azt 
hangsúlyozza, hogy bár történeti megalapozottságú a munka, és történeti ismere-
tek birtokában értékeli a szerző a különböző koncepciókat, ám az előtérben a vál-
tozás folyamata, a szolgáltatás fejlődése áll. Tulajdonképpen a könyvtár története 
is evolúciós történet: a változó események hatására, az igényekre való reagálások 
közepette módosul, s előnyös tulajdonságai továbbadásával marad fenn.
A magyarországi közkönyvtárak tájékoztatási szolgáltatásait elsőként összefoglaló 
mű ünneplést kívánna akkor is, ha kevésbé tehetséges munka lenne. Publikációs fe-
hér foltok nem véletlenül alakulnak ki. Mert viszonylag belátható vállalkozás leírni 
egy adott könyvtár vagy egy adott részleg szolgáltatásfejlődését, de egész könyvtár-
típus szemszögéből szinopszist adni a legösszetettebb könyvtári feladatvállalásról, 
az próbatétel a javából. Ahhoz tehetség, tudás, igényesség, áldozatos munka kell. 
Gondoljunk csak bele; a tájékoztató munkáról írni annyi, mint a könyvtárról magá-
ról írni. Tehát a cím „szűkítése”, nevezetesen, hogy a szerző a magyarországi köz-
könyvtárak körében kutatja a tájékoztató munka fejlődéstörténetét, nem tűnik jelen-
tős tehermentesítésnek. A tájékoztató szolgáltatást történetileg elénk állítani azért is 
nehéz, mert kevés ún. történelmi elemmel (pontos évszám, monumentális esemény, 
karakteres eszmeáramlat, tárgyiasult emlékezet) rendelkezik. A tájékoztató munka 
valójában a könyvtári mikrotörténelem része. Ismerjük ugyan az általános keresési 
stratégiákat, technikai vonatkozásokat, de valójában minden információközvetítő 
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folyamat egyedi szemiotikai jellegű kapcsolat, jelentéssel felruházott 
interakció, melyben nagy szerephez jutnak a szimbolikus elemek.
A tartalomjegyzék bősége azt sugallja, itt megkapunk mindent, olyan 
gazdag a kínálat. De kissé óvatosak is vagyunk, mint amikor a gourmet 
kétkedik a mesterséf polihisztorságában. Nem vállalta-e túl magát? 
Ugyanolyan biztonsággal készíti-e a keleti, mint a déli ételeket, vagy 
egyformán jártas-e a szárnyas és a tengeri állatok fogásai terén? Nagy 
Enikő jó főnöke a témájának. Határozottan tartja kézben vállalt felada-
tát. Megközelítése, munkamódszere hasonló a tájékoztató tevékenység 
jellegéhez: több dimenziót fog át és szolgál.

A könyv főbb tematikai egységei a következők: a tájékoztató munka 
intézményi, anyagi és személyi háttere; a tájékoztatás fogalmi és jogi 
környezete; felhasználói vizsgálatok; szakmai elvárások; tendenciák, 
kihívások. Figyelemre méltó választék. Azonban az igazi ínyencsége-
ket a beható részletkifejtések ígérik, amelyek a logikusan hierarchikus 
tartalomjegyzékből csábítanak olvasásra. Aki elolvassa majd a könyvet, 
a mű erényének fogja tartani, hogy a kedvcsináló tartalommutató nem 
túloz: több nézőpontból, sokoldalúan, ugyanakkor mélyrehatóan elemzi 
és taglalja a szerző a magyarországi közkönyvtárak tájékoztató munká-
jának fejlődéstörténetét. 
A Bevezetés mottója szerint a könyvtáros hivatás számára elengedhe-
tetlen múltja ismerete.
Ennek megfelelően az első kifejtő fejezetben olvashatunk egy 150 évet 
felölelő áttekintést a hazai tájékoztató szolgáltatások fejlődéséről, a 
kezdeti megoldásoktól az internet térhódításáig, az olvasóköröktől a 
MaNDA-ig. De korántsem kronológia rögzítéséről van szó. A történeti 
nézőpont itt eszköz és nem cél. Azzal a szemlélettel közelítette meg a 
szerző a tájékoztató munka hátterének feltárását, hogy az adott korszak 
ismerete nélkül nem értelmezhető a könyvtár információközvetítésé-
nek módja. A közkönyvtári tájékoztató munka szemszögéből vizsgálni 
korszakokat és eljárásokat, intézményeket és fejlesztéseket: újszerű és 
tanulságos. 
Az a fejezet, amely a tájékoztatás szó terminológiai változásait veti 
össze Sebestyén Géza definíciójától az online tájékoztatás fogalmáig, 
azért fontos, mert a kifejezések mögött szociológiai és lelki tényezők 
által befolyásolt jelentéstartalmak állnak. A definíciók hol felveszik, hol 
megelőlegezik egy-egy terület ismérveit, a szakterület napi gyakorlatát. 
E fejezetben is a folyamat, az evolúció felmutatása a hangsúlyos.
A tájékoztató munkára (is) vonatkozó jogszabályokat kivonatoló rész 
meglepően olvasmányos. Azért, mert nem kötelező adalékként tekint rá 
a szerző, hanem érdekeltté akar tenni minket a megismerésükben azál-
tal, hogy magyaráz, a döntő változásokat előidéző előírásokat lényegre 
törően elemzi, hatásmechanizmusokat tár fel.
A tájékoztató szolgálatban bennfoglaltatik egy szituáció, egy probléma, 
egy feladat, egy apparátus, egy kapcsolat, egy interakció. Az információ-
szerző, -átadó viszony szakmai protokollja koronként más és más meg-
ismerési szinteket, struktúrákat fog össze. Ezeket a modelleket ismerteti 
a könyv a tájékoztató szolgálatról szóló fejezetben. Vitathatatlanul ez a 
„séf ajánlata.” Remeklés a mesterművön belül. A tájékoztatás illékony 
szakmai tevékenységének több száz évét teszi megfoghatóvá, érdekes-
sé a szerző. Nagy Enikő a Szentes Városi Könyvtár szaktájékoztatója és 
szakinformatikusa lévén, benne él a tájékoztatás mindennapjaiban, ta-
pasztalati anyaga nagy. Elméleti szakemberként is hiteles; doktori disz-
szertációja, melynek témavezetője Barátné Hajdu Ágnes, szolgált alapul 
jelen könyvéhez. A tájékoztató szolgálatot bemutató fejezet a szakma 
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„boszorkánykonyhájának,” az olvasók előtti titkos, 
legalábbis rejtett, összefüggéseit tárja fel. Itt is a kor-
szakok kontextusában elemez, de mind a 80-as évek 
kiútkeresésének, mind az internet hozta paradigma-
váltásnak azon tényezőit ragadja meg, amelyek az 
információközvetítés rendszerszerű működését va-
lósítják meg. Kritikai észrevételei elégséges alapon 
születtek, különösen az online referensz szolgáltatá-
sokat taglaló részben. Itt is, mint a könyv egészében, 
azt kéri számon, amit a bevezetőben fogalmazott 
meg: hogy a közösségi tudás ideájának sajátos fel-
adattal megbízott szereplőjeként a könyvtár az infor-
mációk előállítója és szolgáltatójaként hiteles legyen. 
Különösen érdekes e fejezet egyik résztémája, mely 
a városi és megyei könyvtárak honlapjait elemzi, és 
a szerző követő vizsgálatainak eredményeit közli. A 
valós idejű szolgáltatások és a virtuális tájékoztatás 
egymás mellett élése ma a szakma egyik legizgal-
masabb kérdése és megoldandó gyakorlati feladata. 
Nagy Enikő kutatási eredményei szerint a virtuális 
referensz szolgáltatások még nem integrálódtak kel-
lőképpen a könyvtárak napi munkájába.
A szolgáltatásvizsgálatokat az 1960-as évektől átte-
kintő fejezet által az olvasói visszajelzések kapnak 
hangot a könyvben. Jó így, dokumentáltan együtt látni 
a meghatározó kutatásokat, olvasni a legendás vizs-
gálatok és a legfrissebb felmérések következtetéseit, 
átfogó képet kapni a módszertani gazdagságról.
Ha egy könyvtár gyenge pontja a szakembergárda, 
különösen a tájékoztató könyvtáros, akkor ez a ne-
gatívum meghatározza az intézmény egész létét, 
tevékenységét. A könyvtárról alkotott reprezentáci-
ókat, a sztereotípiák mellett, jelentősen befolyásol-
ják a könyvtáros és olvasó közötti interakciók. Azok 
az események a jelentéssel való felruházás legfőbb 
forrásai, amelyekben eldől, a tájékoztató könyvtáros 
képes-e releváns információt nyújtani. Ezért fontosak 
a vele szembeni kívánalmak, a tájékoztató könyvtáros 
szereprepertoárjának ismerete. Az Elvárások című 
fejezet azt fejti ki, milyen igényt támasztottak a 19. 
század második felétől napjainkig emberi és szak-
mai tulajdonságok terén a tájékoztatási szakemberrel 
szemben. Melyek azok a magatartásmódok, képessé-
gek, amelyekkel rendelkeznie kell ahhoz, hogy egy 
nyílt processzus megszólítható szakembere legyen.  
A különböző korszakok szakképzettségi szintjeit, 
könyvtáros-kép változásait ismerhetjük meg a rend-
kívül informatív és árnyalt fejezetben.
A záró fejezet a jövőképet vázolja fel. Három dimen-
zióban tekinti át a tendenciákat. A használói körre 
vonatkozóan elemzi a „türelmetlen” olvasó, majd a 
„szétnyíló olló” jelenséget. A tájékoztató könyvtáros-
sal szembeni kihívásokat Nagy Enikő a következő 
meghatározottságok, öndefiníciók mentén láttatja: 
a könyvtáros mint információs szakember, oktató, 

közösségszervező, szociális munkás. A harmadik 
tényezője a jövőképnek az információszolgáltatás. 
Ennek keretén belül átgondolt felvetéseket olvasha-
tunk a könyvtárról mint hiteles helyről, az informá-
cióhoz való egyenlő esélyű hozzáférésről, a profit és 
nonprofit információszolgáltatásról, a digitalizálás 
kérdéseiről, az online valós idejű tájékoztatásról, to-
vábbá a megőrzés és/vagy szolgáltatás kérdéséről. A 
szerző megőrizve a könyvön végigvonuló történeti 
megközelítést, rendkívül kiérlelt trendelemzéseket 
ad. Azzal a komplex látással, mely végig jellemezte 
írását, és támaszkodva a Jövő című rész mottójára, 
nevezetesen George Duby azon gondolatára, hogy 
a múlt ismerete segít a jelenről való megalapozott 
ítéleteinkhez. 
Nagy Enikő könyve a tájékoztató könyvtárosok min-
denes könyve lesz, bizonyára. Régóta hiányzott már 
egy ilyen összefoglaló mű a referensz szolgáltatások-
ról. Nincs a munkaterületnek olyan szegmense, amely 
ne jelenne meg ebben a kötetben. A könyvtárosképző 
intézmények is, valószínűleg, a sztenderd kötelező 
irodalom között fogják számon tartani a szakmunkát. 
A szerző imponálóan sok forrást mozgósít, ismeretei 
naprakészek. A fejezetek arányosak, a fejezetvégi 
összefoglalások értelmezik, kiemelik, megerősítik 
a gondolatokat. Igényes, az olvasást jól támogató 
tipográfia jellemzi a laptükröket.
Az egész könyvtáros szakma közös sikere és öröme 
ez a hiánypótló mű. Azoké a közkönyvtári szakem-
berekéi, akik valaha is, bármilyen szintű referensz 
szolgáltatást végeztek, mert mindennapi munkájukból 
táplálkozik a könyvtártudomány. Azokéi a szakmai 
nagyjainké, a kezdetektől máig, akiknek kutatásai, 
vizsgálatai, javaslatai, állásfoglalásai, szervezőmun-
kái nélkül viszont nincs mindennapi munka. Továbbá 
sikere és öröme az ELTE Irodalomtudományi Doktori 
Iskolájának, melynek Könyvtártudományi Programja 
révén számos meghatározó tudományos munka szü-
letett már, köztük e legfrissebb mű. De áttételesen 
azok a könyvtárhasználók profitálnak legfőképpen 
a könyvből, akik, többek között, az ilyen munkák 
szakmára gyakorolt hatásának köszönhetően fogják 
majd megélni a felhasználó-központúság élményét. 
A ma könyvtára ugyanis a használó könyvtára, mely 
morálisan azért jó, mert jó a közösség számára.

A gourmet vacsora legalább tíz fogásból áll, és körül-
belül este hattól tizenegyig folyik a szervírozás. Ez a 
mű is tíz szerkezeti egységből épült fel, s kétségkívül 
válhat a szakma iránt érdeklődők hosszú esti olvas-
mányává vagy akár az apró falatokban való kóstol-
gatás tárgyává.

Vörös Klára
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Hódmezôvásárhelyi 
társadalmi egyletek

Barátné Hajdu Ágnes kismonográfiája

Örökölt téma. A szerző édesapja, dr. Hajdu Géza, a közelmúlt magyar 
könyvtárügyének egyik jeles személyisége az elsők között foglalkozott 
érdemben a hajdani olvasókörök és a különféle egyesületi könyvtárak 
már-már elfelejtett élettörténetével Hódmezővásárhely példájából kiin-
dulva. Szegeden 1977-ben látott napvilágot a Somogyi-könyvtár kiadá-
sában a Vásárhelyi egyletek és könyvtárak, 1827–1944 című értekezése, 
amelynek bevezető, első része voltaképpen országos áttekintést adott, s 
számba vette az egyleti, olvasóköri mozgalom hazai jellemzőit, társadal-
mi meghatározottságát és nemzetközi összefüggéseit, kitért a könyvtá-
rak szerepének, működésének általánosítható vonásaira. Majd folytatta 
a kutatást, kiterjesztve azt a második világháború utáni időszakra, sőt 
az ún. rendszerváltozást követő évekre is, vagyis a felszámolás és az 
újjászületés tényeire, és feltárt adatait, értelmezéseit negyedszázaddal 
később Az olvasókörök városa. Vásárhelyi körök, 1945-2000 (Hódme-
zővásárhely, 2002) címmel közreadta. Ehhez a könyvhöz már Barátné 
Hajdu Ágnes állította össze a bibliográfiát, vagyis ez a momentum jelzi 
az egyértelmű folytonosságot. Most ismertetendő kötete elején megje-
lent megható köszönő szavai világosan vallanak erről: „Édesapám […] 
természetesnek vette, hogy több évtizedes kutató és oktató munkáját foly-
tatni fogom. Életműve egész életemben példaként állt előttem. Ígéretet 
tettem neki, mely fogadalom az elmúlt hét évben a legnagyobb ösztönzést 
jelentette számomra.”
Az ígéret teljesítése voltaképpen egy örvendetes folyamatba illeszkedik. 
Az egyesületek megszűntetése, illetve kikényszerített megszűnése után 
a politikai hatalom tiltása miatt az olvasókörök csak lappangva működ-
hettek – de azért néhány működött! –, aztán a hetvenes, még inkább a 
nyolcvanas években egyre több újraéledt, vagy újak alakultak, az olva-
sókörök tevékenysége lassan-lassan újra mozgalommá érlelődött. Az 
évtized végén, 1988-ban megszerveződött a Magyar Olvasókörök Szö-
vetsége (amelynek örökös elnöke Hajdu Géza, társelnöke hosszú évekig 
kolléganőnk, Nemes Erzsébet volt). Az 1991-ben létrejött Magyar Olva-
sástársaság (HUNRA) szintén odafigyel a körök munkájára. Az ezredfor-
dulótól megélénkült a kutatás is: a könyvtárak mellett a fontos forrásokat 
őrző levéltárak és múzeumok is segítik az anyaggyűjtést, a feldolgozások 
közzétételét. Képző intézményeink oktatói szintén szorgalmazzák, főként 
a lokális kéziratos és orális forrásokhoz közel lévő levelező hallgatók 
körében az olvasókörök és az egyleti könyvtárak történetének feltárását. 
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Barátné Hajdu Ágnes az érdeklődő egyetemi hall-
gatói számára külön speciálkollégiumot is hirdetett. 
Örvendetes, hogy a szemináriumi és szakdolgozatok 
egy része nyomtatásban is napvilágot látott.
Szerzőnk szó szerint folytatta édesapja korábbi kuta-
tásait. Messzemenően támaszkodott az ő könyveiben 
olvasható adatokra, megállapításokra, alkotó módon 
újragondolta egyes meglátásait. Sokat hozzá is tett 
azokhoz, hiszen hihetetlen lelkesedéssel és energiával 
búvárkodott. Igyekezett minden, a könyvtárakban, 
levéltárakban és nem utolsó sorban a magánszemé-
lyeknél fellelhető kéziratot és egyidejű nyomtatványt 
(plakátokat, szórólapokat, hirdetményeket, statiszti-
kákat, a korabeli lapokat stb.) kézbe venni, lehetőleg 
minden fényképet, rajzot lemásolni, az olvasókörök 
hajdani állományának még rejtőzködő, fennmaradt 
példányait megismerni. Alaposan tanulmányozta 
a sok-sok jogszabályi rendelkezést. Az elsődleges 
források mellett figyelembe vette a vonatkozó szak-
irodalmi közleményekben foglaltakat is – talán csak 
Reisz László Olvasóegyletek a dualizmusban című 
tanulmányának (Könyvtári Figyelő, 2007. 2. szám) 
említése hiányolható. Mindennek meg is lett az 
eredménye: a tanulmány rendkívüli adatgazdagsá-
ga példamutató, gyakran és általában találóan idéz, 
egyszóval nagyon sokat tud a több mint másfélszáz 
vásárhelyi egyletről. Igen jó érzékkel, jókora emo-
cionális töltéssel rajzolja meg az egyedi színeket, 
eleveníti meg a helyi sajátosságokat. Szinte minden 
során érződik, hogy a szerző kifejezetten élvezte az 
anyaggyűjtést és a feldolgozás menetét. Különösen 
megragadóak a gondosan válogatott függelék kép- és 
szöveges dokumentumai. Jó néhány különlegességet 
is elénk tár. Például mindjárt az első fejezetben az 
olvasókörök társadalmi megbecsülését, elfogadott-
ságát, közismert voltát egy igazán érdekes esettel 
bizonyítja: amikor 1942-ben egy mezőőr megtalálta 
a földeken a hetven esztendővel korábban megszűnt 
Vásárhelyi kör átázott iratkötegét, azt azonnal elvit-
te az illetékes település elöljáróságához, ahonnan 
átküldték a városi polgármesteri hivatalhoz. A má-
sik példa Kossuth Lajos 1885-ben kelt, a IV. Olvasó 
Népkörhöz írt eredeti köszönő levele. S ezzel már túl 
is lépett a város határain.
Az igényes, színvonalas kismonográfia látszólag 
szorosan vett helytörténeti tanulmány – a címe is 
ezt sugallja. Akárcsak a kiadó neve: a közzétételre 
a helyi Németh László Városi Könyvtár vállalko-
zott. Megírásának közvetlen indítéka – az egyetemi 
habilitációs értekezés benyújtása mellett – a város-
történeti összefoglalásban való közreműködés. (Rá-
adásul a szerkesztő, Marjanucz László e kötet lektori 

teendőit is ellátta.) A szintézis szerkezeti felépítését, 
tartalmi, megközelítési szempontjait, terjedelmi kö-
töttségeit nyilvánvalón figyelembe kellett venni; rész-
ben ezzel magyarázható, hogy időben korlátozta az 
áttekintést: döntően a címben jelzett időszakra, ám 
elkerülhetetlenül vissza-visszapillantott a dualizmus 
korára és az 1918–19-es eseményekre. Ezért maradt 
el a gazdasági, a politikai és a kulturális háttér felvá-
zolása, valamint a társadalmi viszonyok részletezőbb 
tárgyalása. S nyilván ezért hiányzik az összehasonlí-
tás más településekkel, vidékekkel.
Mindazonáltal Barátné Hajdu Ágnes állandóan szem 
előtt tartotta és következetesen kiaknázta azt a lehe-
tőséget, hogy a történetírásban a lokális és az orszá-
gos szint között nincs merev válaszfal. Vagyis meg-
ismételve édesapja egykori kísérletét, a vásárhelyi 
tényanyag alapján olykor rejtetten, máskor nyíltan 
az országos összefüggésekre is rámutat. Nem egyszer 
megfordul a sorrend: előbb az általános jellemzőket 
ismerteti, majd ezekhez hozza fel – mintegy bizo-
nyító jelleggel – a helyi példákat. Így van ez már az 
első, jellegzetes, mert az egész mondanivalót előre 
vetítő címet viselő – „Hódmezővásárhely és az egy-
letek” – fejezetben is: előbb általánosságban szól az 
olvasókörökről és a társadalmi egyesületekről, aztán 
röviden, tömören a város és az olvasókörök kapcso-
latát taglalja kitérve az egyletek csoportosítására. A 
következő fejezetet a meghatározó jelentőségű doku-
mentumoknak szentelte. Alighanem a dolgozat egyik 
legfontosabb eredménye, hogy a szerző kellő haté-
konysággal rakott rendet a jogi szabályozások dzsun-
gelében. Egyebek között megtalálta és a mellékletben 
teljes terjedelmében közli a gyakran hivatkozott, de 
elveszettnek hitt 544000/1944. BM rendelet szöve-
gét; bár ennek végrehajtására, vagyis a szigorúan 
előírt adatszolgáltatásra a háború miatt már nem ke-
rült sor. Itt esik szó, helyi példákkal illusztrálva az 
alapszabályok szerepéről, kötelező normáiról.
Az általános és az egyes dialektikája végigvonul az 
opuson: a szerző számtalan társulást, olvasókört em-
lít, de nem egyenként tárgyalja azokat, hanem a tele-
pülés és a szétszórt tanyavilág egyleti mozgalmának 
tipikus vonásait emeli ki, és ezen keresztül – mint 
utaltunk rá – az országos jellegzetességek megraga-
dására törekszik. A lokális információk és az orszá-
gos tanulságok ötvözésének egyértelmű szándéka a 
tanulmány valamennyi szerkezeti egységében, sőt a 
belső tagolásban is megfigyelhető. Barátné Hajdu 
Ágnes markánsan és a történelmi igazsághoz híven 
megkülönböztette az 1945 előtti és az 1945 utáni 
időket. Az előbbiekről részletesen akart és tud írni, 
hiszen szinte tobzódhatott az anyagbőségben.
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Lényegi mondanivalójának java részét a harmadik 
fejezetben („Kitűzött célok és a tevékenységi for-
mák”) fejti ki, ez foglalja el az értekezésnek több 
mint a kétharmadát. Olvashatunk arról, hogy Vá-
sárhelyen nemcsak sok, hanem sokféle egyesület 
működött, a külön-külön meglehetősen differenciált 
tagság összességében átfogta a társadalom minden 
rétegét. A vállalt feladatok szintén eltérőek voltak: 
néhol a gazdasági ismeretterjesztés vagy az erkölcsi 
nevelés, esetleg az éneklés vagy a jótékonykodás, 
netán más egyéb az elsődleges, bár gyakori az át-
fedés. Az olvasókörök sem csupán a könyvek és az 
időszaki sajtótermékek olvasását, tágabban a műve-
lődést tartották fontosnak, szinte mindig gondoltak a 
szórakozásra (leginkább táncmulatságokra). Számos 
helyen szerveztek népművelési és közegészségügyi 
előadásokat, különféle tanfolyamokat; irodalomtör-
téneti szempontból sem érdektelenek az író-olvasók 
(Tömörkény István, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, 
majd Féja Géza, Illyés Gyula részvételével). Va-
lószínűleg további vizsgálódást igényelnek a most 
igencsak szűkszavúan érintett olvasóköri, egyleti 
politizálás formái, módszerei és tényei. A tagság 
feltételeit jogszabályok és a mindenkori alapszabály 
határozták meg. A kiadások fedezésére a fő bevételi 
forrás a tagdíjakból és a különféle rendezvényekből 
(például a színi előadásokból), ünnepélyekből, társa-
dalmi gyűjtésekből, az ingatlanok, a sátrak, a bútorok, 
evőeszközök és más vagyontárgyak stb. bérbeadá-
sából származott, olykor csekély állami vagy városi 
támogatás is csurrant-cseppent.
Minekutána a szerző könyvtáros és jó ideje a könyvtá-
ros képzésben tetemes részt vállaló oktató, magától 
értetődik, hogy a vásárhelyi olvasókörök és egyle-
tek könyvtáraira, a választott tisztségviselőként te-
vékenykedő könyvtárosaira az átlagosnál nagyobb 
figyelmet fordított. Noha ez a kérdéskör történetileg 
viszonylag jól feltárt, e téren is hoz újat – főként 
a levéltári iratok és a korabeli újságközlemények 
nyomán. Legalább két mondatát okvetlenül célsze-
rű idézni; azokat, amelyekben mély elismeréssel, 
empátiával nyilatkozik az egyesületi könyvtárosok 
személyéről, hosszú soráról: „Igyekvő, tiszteletremél-
tó emberek, akik a szabályok pontos betartásával, a 
nyilvántartások vezetésével, a könyvek ismeretével 
és ajánlásával igyekeztek segíteni az érdeklődőknek. 
Tudásukat elődeiktől, illetve egymástól lesték el.” E 
fejezet számottevő érdeme, hogy „a könyvvel való ta-
lálkozás egyéb lehetőségei” gondolat jegyében a köz-
könyvtári mozgalom század eleji és két világháború 
közötti előzményeinek tekinthető kultuszminisztéri-
umi vagy közművelődési, gazdasági és iskolai nép-

könyvtárakkal kapcsolatos elemi tudnivalók zömét 
összefoglalja, sőt új, helyi adalékokkal is szolgál. A 
lokális mélyfúrások alkalmasint hozzájárulhatnának 
az egykori olvasóköri, népkönyvtári állományok fel-
térképezéséhez, még ha hézagos lenne is ez a kép. A 
kötetben láthatunk erre példát.
„A körök életében kiemelkedő szerepet játszottak 
a tanítók, tanárok, ügyvédek, lelkészek” – hangsú-
lyozza a szerző. Különösen nagy megbecsüléssel 
szól a néptanítók áldozatos és önzetlen munkájáról 
(sokszor ők voltak az elnökök vagy a könyvtárosok). 
Felveti a tanyai tanítók érdekvédelmének megoldat-
lan problémáját. Bravúros ötlettel külön fejezetet 
szánt – tökéletes összhangban a könyv témájával 
– a Csongrád Vármegyei Általános Tanítóegyesület 
működésének.
Ezúttal is szomorú olvasmány az olvasókörök, egyle-
tek ellehetetlenítéséről, haldoklásáról, szikárabban: a 
megszűnés körülményeiről szóló utolsó fejezet. A ko-
alíciós években néhány társulás még csak-csak műkö-
dött, megvolt a székházuk, a könyvtáruk, de részben 
a háborús pusztítás, részben a pártharcok, politikai 
bizonytalanságok, részben a nehéz gazdasági helyzet 
már előrevetítették a kimúlás árnyékát. A bekövetke-
zett radikális, totalitárius hatalmi fordulat aztán véget 
vetett a spontán megindult széthullásnak: 1949-ben 
állami akarattal feloszlatták a vásárhelyi egyesülete-
ket (köztük az olvasóköröket) is. Minderről Barátné 
Hajdu Ágnes szintén közöl eddig ismeretlen infor-
mációkat. Egyebek között idézi – nem szó szerint! 
– az akkori polgármester álláspontját, amelyet az új 
vezetés nyilván országszerte maradéktalan osztott. 
Szerintük az olvasókörök, társadalmi egyesületek de-
mokráciaellenesek (sic!), konkrétabban, őszintébben: 
veszélyesek a központi hatalom számára.
A történelmi fejlődés spirális vonala azonban meg-
cáfolta ezt a védhetetlen állítást. Az olvasókörök, az 
egyesületek (a ma divatos kifejezéssel: a civil szer-
vezetek) újjászülettek. Kétségkívül megváltozott 
vagy legalábbis módosult funkcióval; például ma 
már nemigen van szükség saját könyvtárakra. Lát-
hatjuk, hogy az újjáalakult olvasókörök, kulturális 
egyesületek még keresik pontos helyüket, igazi szere-
püket. Az egész magyar művelődésügy, közelebbről 
a könyvtári kultúra, frissebb kifejezéssel: a digitális 
műveltség jelenének és jövőjének egyik sarkalatos 
kérdése, vajon megtalálják-e. Barátné Hajdu Ágnes 
kismonográfiája azt sugallja, hogy a hajdani örök-
ség talaján ez lehetséges. Tegyük hozzá: ebben mi, 
könyvtárosok is segíthetünk.

Bényei Miklós
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„Kezembe vészem, olvasom, 
és arról elmélkedem”
Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és 
könyvtárosi mûködésének 50. évfordulójára

Tudós könyvtárost köszönt a szűkebb és tágabb szakma. Jó lenne hinni, 
hogy már csak kevesen vannak, akik kétségbe vonják a könyvtártudo-
mány tudomány voltát, és a társdiszciplínák tamáskodó képviselői is 
hajlandók elismerni a mi szakterületünkön nyújtott tudományos telje-
sítményeket. Az ünnepelt, Fekete Csaba személyes példája, kiterjedt és 
gazdag életműve azt bizonyítja, hogy napjainkban, a számítástechnika, 
az informatika világában is tovább élhet a hellenizmus korában született 
modell, a tudós könyvtáros eszménye és valósága. S ismételten, sokadjára 
megerősíti azt a tapasztalati tényt – amelyről az oktatás- és könyvtárpo-
litika időnként hajlamos elfeledkezni –, hogy a mi pályánkon igencsak 
előnyös, ha a könyvtáros a határterületek némelyikén szintén magas 
szintű ismeretekkel, felkészültséggel rendelkezik. Bárki, aki elolvassa 
a most ismertetett, a Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemé-
nyek kiadásában megjelent kötet előszavát (Ösztönösség és fegyelem) 
– Gáborjáni Szabó Botond igazgató tollából –, vagy a végére lapozva 
átforgatja a személyi (auto-) bibliográfiát, teljes mértékben igazolva látja 
mindkét megállapítás igazságát. Személyes ismerősei (néhány évtizede 
jómagam is közéjük tartozom), közeli kollegái ugyancsak tanúsíthatják, 
hogy Fekete Csaba sokoldalúan művelt, kiválóan képzett könyvtáros, aki 
lenyűgöző tudás birtokában van. S ezt készséggel, örömmel osztja meg 
másokkal; a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának olva-
sói, kutatói alighanem úgy tekintenek a már korosodó, ám mindig fiata-
los férfira, aki a bibliotékában is úgy végzi a munkáját, mint felszentelt 
református lelkészként és kántorként a templomban: szolgálatként.
Kissé rendhagyó módon célszerű a Festschrift ismertetését az utolsó köz-
leménnyel, a bibliográfiával kezdeni. Az ünnepelt maga állította össze 
Fekete Csaba fontosabb kiadványai és tanulmányai (válogatás) címmel; 
alcímként megjegyezte: A szerző annotációival. Kihagyta az előadásai 
többségét, a napilap- és folyóiratcikkek egy részét, valamint a kiállítási 
megnyitókat, előszavakat, lektori és opponensi véleményeket. A lista 
így is impozáns: az önálló szerzőként, szerkesztőként, társszerkesztő-
ként megjelent, sajtó alá rendezett, jegyzetelt és fordított munkák száma 
huszonnégy (ezeket időrendben sorolta fel); a biblika-teológiai, egyház-
történeti, irodalomtörténeti, könyv- és könyvtártörténeti, könyvművé-
szeti, liturgiai, himnológiai, egyházzenei tanulmányok, közlemények, 
előadások száma százkilencvenöt (ezeket a címek betűrendjében közölte; 
az előbbinél 2012-ig, az utóbbiban 2014-ig halad). Az iménti tematika 
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világosan jelzi a tudós sokoldalúságát. Továbbá sej-
teti (a műcímek természetesen még egyértelműbben 
kifejezik) a könyv- és könyvtári kultúra, annak múltja 
iránti elkötelezettségét; különösen jártas a régi ma-
gyar könyvek, könyvtárak, aztán a protestáns énekes-
könyvek világában. Régi magyar könyv címmel egy 
ideig a Debreceni Egyetem informatikus könyvtáros 
szakán speciálkollégiumot is vezetett.
A tiszteletkötet szintén ezt a sokoldalúságot tükrözi. 
A szerkesztők – Gáborjáni Szabó Botond és Oláh 
Róbert – ilyen irányú szándékát a felkért szerzők 
elfogadták, és igyekeztek rangos tanulmányokkal 
hozzájárulni a kiadvány sikeréhez, valóban tiszte-
legni Fekete Csaba személye, munkásságának értékei 
előtt. A közreműködők (szám szerint huszonnyolc) 
fele debreceni, ám szívesen adtak írást budapesti, sőt 
erdélyi kutatók is. A könyv két nagyobb és három 
kisebb részre tagolható (nem számítva a már emlí-
tett címjegyzéket), de formális bontás nincs, illetve 
a tartalomjegyzékben igen. 
Sorrendben haladva először a történelem, az egyház- 
és neveléstörténet témakörébe tartozó nyolc dolgozat 
olvasható. Szabó András Antitrinitáriusok, refor-
mátusok és jezsuiták Gyulafehérvárott, 1557–1588 
címmel az újonnan szerveződő erdélyi fejedelem-
ség jelzett időszakának valláspolitikai és a háttérben 
közpolitikai harcairól értekezett. Győri L. János egy 
konkrét helyi példa kapcsán (A Debreceni Reformá-
tus Kollégium – mint anyaiskola – és a kiskunhalasi 
református iskola évszázados kapcsolatai) a régóta 
tisztázatlan kérdés, a partikula fogalmának, miben-
létének pontosabb, megbízhatóbb értelmezéséhez, 
utóéletének felvillantásához kívánt újabb támponto-
kat, adatokat nyújtani. Végkövetkeztetése helytörté-
neti szempontból számos településen (azaz számos 
könyvtárban) fontos lehet: „a partikuláris-rektorális 
iskolahálózat a mai értelemben véve nem volt ugyan 
központilag szervezett intézmény, a maga patriar-
chális, családias módján azonban mégis nagyon jól 
működött”. Kolumbán Vilmos József szintén erdélyi 
témához nyúlt, kiemelve a patrónusok aktivitását a 
ritkuló egyházközségek fenntartásában: A Dési Re-
formátus Egyházmegye a 17–18. században. Egy 
protestáns értelmiségi karrier (később báró, erdélyi 
ítélő táblai ülnök lett) kezdeti szakaszára pillantott 
vissza Kovács Teofil (az ünnepelt közvetlen mun-
katársa, egyik tanítványa), aki Hírek Európából. 
Szilágyi Sámuel peregrinus tudósításai, 1728–1732 
címmel írt tanulmányában a poroszországi és itáliai 
levelekből szemezgetett, és megállapította, hogy a 
fiatal diák figyelmét a politikai események mellett a 

katasztrófák, a színes hírek és egyéb érdekességek is 
felkeltették. A maga nemében érdekes adalék Hegyi 
Ádám Komáromi H. Mihály (1690?–1748) debreceni 
lelkész prédikációja Mária Terézia cseh királynővé 
koronázása alkalmából című írása. Mint ahogy ki-
derül, a szerző a szentesi Horváth Mihály Gimnázi-
um egyik kolligátumában megtalálta a szóban forgó, 
1743-ban elmondott ünnepi szentbeszéd szövegét, és 
azt a forrásközlés szabályainak megfelelően közzé-
tette, és ismételten emlékeztette olvasóit arra, hogy 
a kora újkorban „a templom mint kommunikációs tér 
volt az egyik kulcsszereplője a közvélemény formálá-
sának.” A papok véleményformáló szerepét hangsú-
lyozta Gáborjáni Szabó Botond is Polgári Mihály és 
Debrecen. A város szerepe egy 1752-ben felségsértési 
perbe fogott református lelkész ügyében címmel. Vá-
zolta hőse különleges életútját, külföldre menekülé-
sét, és valószínűsíthető részvételét az 1753-as alföl-
di parasztfelkelés előkészítésében. Noha debreceni 
oktató, Erdély, még közelebb Székelyföld felé és 
időben előre, az 1870-80-as évekre tekintett Kovács 
Ábrahám A teljesítményorientált német oktatáson 
túl. Egy volt edinburghi diák, Felméri Lajos peda-
gógiai programja. Fekete Károly (az egyházkerület 
új püspöke, a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem volt rektora) egyetemtörténeti kutatásainak 
egyik termékében – Csikesz Sándor és a debreceni 
egyetemi templom – sok-sok adattal és fényképekkel 
illusztrálva azt mutatta be, hogy a híres teológiai pro-
fesszor miként álmodta meg az 1942-ben felavatott, 
Borsos József által tervezett épületet.
A második blokk feltehetően közelebb áll a könyvtá-
rosok érdeklődési köréhez (a könyv- és könyvtörté-
nettel foglalkozókéhoz egész bizonyosan). Itt a kilenc 
nyomdászat-, könyv-, könyvtár- és olvasástörténeti 
munka kapott helyet. Monok István rendkívül sok hi-
vatkozással alátámasztott, a könyvtár- és olvasmány-
kultúrát egyaránt fürkésző, eszmetörténeti elemeket 
is bevonó A bázeli, a genfi és a zürichi könyvkiadás 
hatása a magyarországi szellemi áramlatok történe-
tének alakulására a 16. században a kortárs könyvtá-
rak vizsgálata tükrében című tanulmányában világo-
san bizonyította, hogy a bázeli humanista műhelyek 
és a helvét protestantizmus alkotói jelentősen befo-
lyásolták a korabeli hazai szellemi fejlődést. Jórészt 
éppen Fekete Csaba egyik korábbi cikkére reflektált 
Bánfi Szilvia Kit ábrázolhatott a debreceni városi 
nyomda első nyomdászjelvénye, avagy Debrecen 
város címere? címmel. Raphael Hoffhalter metsze-
te szerinte sem a jeles püspök, Melius Juhász Péter 
hiteles arcképe, sokkal inkább „a korszak tudósának 
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sematikusra sikeredett megjelenítéséről van szó.” 
Debreceni vonatkozásokra is utalt Ősz Sándor Előd, 
aki Szegedi Gergely könyvtárának néhány darabjáról 
közölt fontos, eddig nem ismert kolozsvári és nagy-
szebeni információkat. Csaknem egészen friss, 2014 
szeptemberében a hajdani egyetem könyvtárában 
folytatott külföldi vizsgálódásainak eredményeit tárta 
elénk IMRE Mihály irodalomtörténész, a Herborni 
kutatások az Alte Bibliothek állományában címmel. 
Az azonosított régi magyar nyomtatványok bibli-
ográfiai leírásait függelékben tételesen regisztrálta. 
Részben a hatásvizsgálat, részben a példánytörténet 
kategóriájába sorolható Perger Péter pár oldalas köz-
leménye. Címe és alcíme elég pontosan tájékoztat a 
tartalmáról: Újabb adalék David Pareus magyaror-
szági kapcsolataihoz. Heidelbergi professzorok aján-
dékozó sorai Lővei Pellionis György kötetében. Kál-
vin főművének (Institutio) 1612-es kiadásáról szólt, 
és megerősítve látta a témába vágó írások (egyebek 
között Fekete Csaba folyóiratcikke) azon állítását, 
hogy a kezébe került kiadás volt a kálvini tanok egyik 
közvetítő csatornája a magyarországi protestánsok 
felé. Ugyanez az alapvető teológiai munka az első 
darabja a Csorba Dávid által elemzett négy könyv-
nek: Miskolci Csulyak Gáspár könyvtárának néhány 
példánya. Négy kötet – négy könyvtár. Az elsőt a 
Bukaresti Nemzeti Könyvtárban, a negyediket a Sá-
rospataki Református Kollégium Nagykönyvtárában 
őrzik, a második (a Debreceni Református Kollégi-
um Nagykönyvtárában) és a harmadik (a Dunántúli 
Református Egyházkerület Ráday Könyvtárában) 
kolligátum, mindkettő vegyes összetétellel. Rövid 
tisztelgés Sipos Gábor írása Porcsalmi András isko-
lai jegyzeteiről. Alcíme – Egy botcsinálta könyvtáros 
feljegyzései – a szerzőre céloz. A kolozsvári reformá-
tus kollégium tanárának, Apáczai Csere János kortár-
sának kéziratait vette szemügyre, és azok könyvtári 
kezelésének változatos históriáját vázolta. Szervesen 
illeszkedett saját kutatási programjába V. Ecsedy Ju-
dit A magyar Bésaléél (az ószövetségi hagyomány 
szerint ő készítette a frigyládát) című tanulmánya az 
alighanem legjelesebb tizennyolcadik századi erdélyi 
tipográfusról, akinek a képzőművészet történetében 
is helye van, alcíme: Páldi Székely István kolozsvári 
nyomdász grafikai munkássága. A halálára kiadott 
prédikációgyűjteményt, tömören nyomdaipari tevé-
kenységét, és részletesen, tizenhárom metszet máso-
latával illusztrálva grafikai alkotásait (rajzait, könyv-
díszeit) ismertette. A kötet másik szerkesztője, Oláh 
Róbert állományfeltáró feladatai közben találkozott 
a tárgyalt témával: Bod Péter könyvei a Debrece-

ni Református Kollégiumban. A Nagykönyvtárban 
nyolcvanegy művet azonosított hatvanhat kötetben 
(és regisztrált még néhányat). Egész röviden szólt 
a cívisvárosba érkező könyvek sorsáról, majd szép 
sorjában gondosan leírta a tételeket.
A jubilánstól nem idegen az irodalom-, nyelv- és 
kutatástörténet sem, ennél fogva az emlékkönyv 
harmadik része, négy tanulmánya ezt a tárgykört 
öleli fel. A. Molnár Ferenc Szenci Molnár Albert 
zsoltárfordításai a mai magyar evangélikus énekes-
könyvben címmel összehasonlította (táblázatosan) a 
prédikátor-költő eredeti szövegét és a mostani, mo-
dernizált helyesírású változatot. A gályarabságot ösz-
szekéregetett váltságdíjjal megváltó prédikátor esete 
nemcsak egyháztörténeti, hanem irodalomtörténeti 
szempontból is figyelemre méltó; Petrőczi Éva írása 
– Csúzi Cseh Jakab losonci-debreceni lelkipásztor 
három verses laudáció tükrében – új adatokat és új 
szempontokat egyaránt felszínre hozott. A tizenhe-
tedik század második felének jelentős filozófusa 
és teológusa, sárospataki, majd erdélyi professzor, 
Pósaházi János kevésbé ismert, ám egyre gyakrabban 
emlegetett, Kolozsvárott megjelent fordítását mutatta 
be P. Vásárhelyi Judit Caspar Sibelius magyar nyelvű 
imádságai című közleményében. A Bethlen Kata-
kritikai kiadás előkészítése során szembesült a fiatal 
Fazekas Gergely Tamás a mintegy negyven eszten-
deje elhunyt kolozsvári levéltáros, Markos András 
hátra maradt kézirataival, céduláival. Ezek egy részét 
dolgozta fel a tiszteletkötet számára Egy levéltáros 
hagyatéka. Markos András alig ismert kutatásai Árva 
Bethlen Katáról, Bod Péterről és Málnási Lászlóról. 
(Az utóbbiról nyilván kevesen tudják, hogy a nagy-
asszony másik udvari papja volt.) 
A következő szakasz a legkisebb, ahol két biblia-
filológiai értekezés olvasható. Az első szerzője, 
Karasszon István azzal indított, hogy elárulta: a 
bibliai tudományok terén annak idején Fekete Csa-
ba gondolatai jelentékeny mértékben befolyásolták. 
Részben ezt a szellemiséget követi itteni esszéje: Az 
Ószövetség magyarázata – negyven éve most. Majd-
nem bizonyos, hogy a hívő könyvtárosokat és azokat, 
akik ettől független vonzódnak a művelődéstörténet-
hez, érdekelni fogja a forráskritika változásainak ez 
az összehasonlító elemzése. Kustár Zoltán egy igen 
komoly nyelvi problémával foglalkozott, a bibliai 
héber nyelv egyik sajátos lexémáját szemügyre véve: 
Wáw explicativum a 20. századi magyar protestáns 
bibliafordításokban. A történeti visszatekintésben 
Károli Gáspárig visszanyúlt, a közelmúltból és a je-
lenből pedig bőséges példatárat állított össze.
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A Festschrift utolsó előtti egysége a tartalomjegy-
zékben az „Egyházzene” címet viseli. Tájékozottabb 
könyvtáros körökben tudott, hogy Fekete Csaba egy-
házzenei munkássága számottevő (sokat írt az énekes-
könyvekről, az orgonákról, a kórusokról) és tisztelet-
re méltó. Nyilván így gondolta az az öt szerző is, akik 
e tárgykörben fogalmazták meg mondanivalójukat. 
Karasszon Dezső „Ite in viam meam…” A dramatikus 
megjelenítés példái az Isztambuli Antifónáléban cím-
mel hozott latin és magyar nyelvű szövegeket, négy 
kottával feldúsítva. H. Hubert Gabriella a többnyelvű 
magyarországi evangélikusság vallási-kulturális kap-
csolatainak becses, Murán túli emlékét, annak példá-
nyait ismertette: A Martjanskapesmarica (Martyánci 
énekeskönyv) és a 16–17. századi magyar gyülekezeti 
énekek. Szabadi István a Tiszántúli Református Egy-
házkerület múltjából idézett fel egy mozzanatot, az 
akkori superintendens (később püspöknek nevezték 
e tisztséget) körlevelét és kedvezőtlen fogadtatását: 
Zoványi György és a református énekeskönyv. Újabb 
adalékok az énekeskönyv-revízió 1729-es kísérleté-
hez. Kurta József dolgozatának címe részben a jubi-
láns javaslatára formálódott: A Küküllői passionális 
Lamentatiójának szövegfordításai. A kötet utolsó 
tanulmánya, Kinczler Zsuzsanna munkája a neves 
német zeneszerző zsoltárok ihlette szimfóniájáról 
szól, Minden lélek dicsérje az Urat! Felix Mendels-
sohn Bartholdy: Lobgesang címmel.

Tehát a tiszteletkötet kivétel nélkül a tudományosság 
igényével és követelményeinek megfelelően szüle-
tett tanulmányai lényegi információkkal, maradandó 
értékekkel gyarapítják a magyar történettudomány 
több ágát. A könyvtár- és információtudomány inter-
diszciplináris jellegéből fakadóan a könyvtárosokat 
természetesen valamennyi közlemény érdekelheti, 
hiszen a tájékoztató munkában, elsősorban az érintett 
szak- és tudományos, továbbá a nagyobb közkönyv-
tárakban – ilyen vagy olyan mértékben – bármelyiket 
felhasználhatják. 
Számos dolgozat szerzője név szerint is köszönetet 
mond az ünnepeltnek. Soraikból, főként a fiatalab-
bak írásaiból közvetlenül kiolvasható, hogy Fekete 
Csabára mesterükként tekintenek. Mások a lapaljai 
hivatkozásaikban utalnak a közvetett segítségre. 
Könnyen kikövetkeztethető az elismerő, hálálkodó 
szavakból az is, hogy a kiváló könyvtáros és kutató 
sokak szemében emberi példakép is: az roppant tudá-
sa, szilárd elkötelezettsége, kimagasló szorgalma és 
megnyerő személyisége révén. Mivel is zárhatnánk e 
rövid könyvismertetést? Gratulációval és egy szívből 
jövő jókívánsággal: éltesse Isten Fekete Csaba kol-
legát sokáig, hogy jó egészségben, töretlen munka-
kedvvel dolgozhasson még hosszú évekig a magyar 
tudományosság, református egyháza és könyvtára, 
az egész magyar könyvtárügy javára.

Bényei Miklós

NET! Mindenekfelett?

Kompetenciák a digitális univerzumban

A Pécsi Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Tanszék oktatóinak  
a közelmúltban jelent meg a fenti címû empirikus kutatáson alapuló kötete. (Jó hír, hogy  

a MEK-bôl szabadon letölthetô.)
A tanszék oktatói, Sipos Anna Magdolna, Varga Katalin és Egervári Dóra 2014-ben  

2611 fôs mintán vizsgálták az információs kompetenciák érvényesülését.  
Arra a kérdésre kerestek választ, hogy az átlaghasználók mennyire ismerik és  
mennyire használják a világhálót, rendelkeznek-e az internet használatához  

szükséges jártassággal, kompetenciákkal. 
Az eredmények azt jelzik, az átlaghasználók meglehetôsen alacsony szintû jártassággal  
rendelkeznek az információk kezelését és hasznosítását illetôen. Az emberek többsége  
nincs tisztában azzal, miként boldoguljon az interneten található információk között. 

A szerzôk nemcsak a diákok, hanem a munka világában élôk kompetenciáit is vizsgálták.  
Az elemzés általános érdeklôdésre tarthat számot mindazok részérôl, akiket érdekel  
a napjainkban zajló információhasználati kultúrában jelentkezô paradigmaváltás.

(A Könyvtári Figyelô rövidesen bemutatja a kötetet. A szerk.) 
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GANTERT, Klaus
   Erfolgreich Recherchieren : 
Linguistik / Klaus Gantert. – Berlin 
; Boston : de Gruyter; Saur, 2013. 
– VI, 157 p. : ill. – (Erfolgreich 
Recherchieren, ISSN 2194-3443 
;  De-Gruyter-Saur-Studium) 
ISBN 978-3-11-029900-7 ; 
eISBN 978-3-11-029901-4

Sikeres kutatási stratégiák: 
Nyelvészet

A de Gruyter Saur kiadó Studium sorozata ad otthont a 2012 óta gyara-
podó Erfolgreich Recherchieren címmel megjelenő kutatási segédlet kö-
teteinek. A kiadó angol címfordítása közelebbről is utal a sorozatjellegű 
kiadvány tartalmára: Successful Research Strategies – Sikeres kutatási 
stratégiák. Az egyes kötetek egy-egy szűkebb ágazatra fókuszálnak a 
bölcsészet-, a társadalom- és a természettudományok köréből. Az eddig 
megjelent tematikus részek egy-egy szűkebb ágazat tanulmányaihoz 
nyújtanak segítséget a szakirodalmi és egyéb szakmai információforrá-
sokról. Az anglisztika és amerikanisztika, germanisztika, romanisztika, 
jog, művészettörténet, történelem, nyelvészet, neveléstudomány, po-
litikai- és társadalomtudományok, matematika, informatika, élettudo-
mányok és orvostudomány területét fedik le; s előkészület alatt áll az 
ókortudománnyal és a gazdaságtudománnyal foglalkozó füzet. Az olva-
sók között elsősorban a tanulmányaikat folytató egyetemi hallgatókra 
számítanak, az összeállítások azonban szélesebb körben is érdeklődésre 
találhatnak. Az Erfolgreich Recherchieren: Linguistik kötetét közelebb-
ről is megismerve, meglátásunk szerint a kiadványt a diákokon kívül a 
gyakorló nyelvészek is haszonnal forgathatják, főként, ha szélesíteni, 
pontosítani, rendszerezni szeretnék az információforrásokról való tudá-
sukat vagy tudatosítani szeretnék keresési szokásaikat. Az összeállítás 
tartalma általánosan nyelvészeti vonatkozású, a szűkebb részterületek 
közül az elméleti és összehasonlító nyelvészet, a germanisztika, ang-
lisztika és romanisztika szerepel a leghangsúlyosabban.
A nyelvtudományról szóló kötet szerzője maga a sorozatszerkesztő, 
Klaus Gantert. Három fő részre tagolódik a tartalom: Alapok (Basics, 
1–4. fejezet), Haladó (Advanced, 5–9. fejezet) és Információfeldol-
gozás, azaz a szakirodalmi kutatások eredményeinek felhasználása 
(Informationen Weiterverarbeiten, 10–12. fejezet). Mindez kiegészül a 
függelékben egy tárgymutatóval, valamint a könyvben említett honlapok 
címeinek gyűjteményével. Fogalomgyűjtemény helyett internetes hivat-
kozást találunk egy folyamatosan frissített könyvtárinformatikai honlapra 
(informationskompetenz.de), amelyet a német tartományi könyvtárak kö-
zösen tartanak fenn a korszerű információs műveltség képzési formáinak 
és az információs kompetenciák fejlesztésének segítésére. 
A Basics a három legalapvetőbb keresési eszközzel, a könyvtári kataló-
gussal (OPAC), a szakbibliográfiákkal, valamint az internetes kereső-
programokkal foglalkozik. Bemutatásuknál a szerző külön-külön is nagy 
hangsúlyt fektet azok előnyeire és hátrányaira, s hasznos tanácsokkal látja 
el a kezdő „kutakodót”. A fejezetben fontos helyet kapnak a könyvtári 
katalógusfelületek modern funkciói: az adatkészlet bővítése (például a 
könyvborító képével, linkekkel, fülszöveggel), fazettás csoportosítás (a 
találatok szűrése és rendezése különböző kritériumok alapján), az aján-
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ló funkció (hasonló művek megjelenítése), mobilal-
kalmazások, értesítő funkció, keresés eredeti nyel-
ven, megismerő vagy felfedező keresés (discovery 
search), amely lehetővé teszi a katalóguson túl más 
információforrások bevonását és csatolását töb-
bek között a külső, lincencelt adatbankokhoz. Az 
OPAC-ok erőssége a tematikus keresésekben rejlik; 
hátrányuk azonban, hogy a nem önálló kiadványok 
(folyóiratcikkek, könyvfejezetek) többnyire nem je-
lennek meg bennük.
A hagyományosabb elektronikus felületek bemu-
tatásától eljutunk a közös katalógusokig, közöttük 
a legtöbb adattal operáló és legszélesebb használói 
körrel büszkélkedő WorldCat-ig, amelynek felülete 
számos korszerű funkcióval teszi vonzóvá a haszná-
latot, például azzal, hogy a felhasználó által megadott 
helyhez legközelebbi gyűjtemények találatait csopor-
tosítja előre. Itt kerül megemlítésre a nagyrészt német 
nyelvterülethez kötődő, huszonöt könyvtári adatbázis 
tartalomjegyzékeinek hatalmas adattömegét kezelő 
keresőmotor és portál, a Dandelon, amelynek keresési 
eljárása beépített tezauruszon valamint számítógépes 
szövegfeldolgozáson alapszik. 
A könyvtári, közös és virtuális katalógusokról szólva 
Gantert didaktikusan ismerteti a keresési műveletek 
– például a Boole-operátorok, címszavak és tárgysza-
vak, csonkolás (helyettesítő karakterek) használatát, 
példákkal illusztrálva. Mint a könyvben sokhelyütt 
később, itt is ábrák és képernyőképek segítenek a 
tájékozódásban
A második fejezet a szakbibliográfiákkal foglalkozik. 
A szerző a könyvtári katalógusokkal összehasonlítva 
kiemeli megkülönböztetett szerepüket abban, hogy a 
helyhez kötött gyűjteményektől függetlenül tájékoz-
tatnak, valamint tartalmazzák a nem önálló megjele-
nésű publikációkat, azaz a gyűjteményes kiadványok 
egyes tanulmányait is külön-külön dolgozzák fel. A 
szakbibliográfiákban való kereséseket éppen ezért ki 
kell egészíteni hozzáférhetőségi kereséssel is; egyes 
bibliográfiák ezt linkfeloldók beiktatásával segítik, 
amelyek az adott mű lelőhelyeit mutatják meg, el-
vezetnek a helyi példányadatokhoz vagy magához 
az elektronikus dokumentumhoz. A szerző felhívja 
a figyelmet a bibliográfiák által referált időinter-
vallumokra, valamint a nyomtatott és elektronikus 
források megoszlására is. Ebben a fejezetben a be-
vezetésben említett nyelvészeti részdiszciplínák 
legfontosabb nemzetközi bibliográfiái is részletesen 
bemutatásra kerülnek (például MLA, Bibliography 
of Linguistic Literature, Linguistics and Language 
stb.). Az adatbázisokkal foglalkozó bekezdésekben 

sok adat szerepel, emiatt ez a rész kézikönyvsze-
rűen is használható: a szerző gondosan feltünteti a 
bibliográfiák indulási, illetve megjelenési idejét, az 
adatbázisok nagyságát, a keresési és egyéb kiegészítő 
funkciókat, tájékoztat a tematikáról, az elérhetőségről 
(az előfizetési kötelezettségről) és keresési tippeket is 
ajánl. A sok információ miatt ez természetszerűleg a 
könyv egyik legkevésbé olvasmányos része.
A harmadik fejezet témája az internetes keresőprog-
ramok tudományos információforrásként történő 
használata és bemutatja az általános és a tudomá-
nyos keresőprogramokat is. Az általános internetes 
keresők használata a szerző szerint akkor előnyös, ha 
kevés publikáció létezik egy adott témában, vagy ha 
egyszerű információra (például definíció; első tájé-
kozódás) van szükség. Nagy előny továbbá a gyors 
(és a sokszor ingyenes) elérhetőség. Szintén nagy 
lehetőségeket rejt az internet a legnagyobb és leg-
könnyebben hozzáférhető szövegkorpuszként is. A 
szerző hangsúlyozza, hogy az internetes keresés nem 
mentes a problémáktól, egyrészt mert ritka a közzé-
tett tartalom fölötti minőségi kontroll; másrészt, mert 
nem minden tudományos cikk érhető el, sok a nem 
kereshető, nem hozzáférhető, ill. a láthatatlan weben 
(deep web/invisible web) van; harmadrészt túl általá-
nos keresőkifejezés alkalmazásakor, áttekinthetetlen 
mennyiségű találatot kapunk. Gantert az internetes 
keresők három típusát különíti el: az általános kereső-
ket (pl. Google, Yahoo), a tudományos keresőket (pl. 
BASE, Google Scholar), valamint a metakeresőket 
(pl. a német Metager2 ‒ http://metager2.de).
A Basics rész utolsó fejezetében a szerző didaktikus 
formában keresi a választ három kérdésre: hogyan ta-
láljuk meg a megfelelő adatbázist, hogyan keressünk 
a keresőkifejezésekkel, és hogyan az osztályozási 
rendszerek használatával. Ezeket a célközönség szá-
mára korántsem triviális kérdéseket a szerző lépésről 
lépésre, precízen válaszolja meg, miközben bevezet 
az adatbázisrendszer (Datenbank-Infosystem, DBIS) 
használatába, tippeket ad a keresőkifejezések megfo-
galmazásához és a logikai operátorok használatához, 
felhívja a figyelmet, hogy mennyire fontos reflektálni 
a kapott eredmények mennyiségére, illetve minőségé-
re. Bemutatja azt is, hogyan lehet hatékonyan keresni 
az osztályozási rendszerekkel. Lezárásaként a három 
fő információforrás előnyeit és hátrányait foglalja 
össze, és rámutat, miként egészíthetik ki hatékonyan 
egymást az egyes keresési típusok.
Az Advanced rész az előző fejezet alapozásra épít-
ve kibővíti a tájékozódási lehetőségek forrásainak 
körét. Az itt tárgyalt speciális információs eszkö-
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zök közé tartoznak a különféle bibliográfiák, a 
periodikumokhoz kapcsolódó adatbázisok, az elekt-
ronikus szövegkiadások, a virtuális szakkönyvtárak, a 
szakportálok és a kézikönyvek. A 9. fejezet más irányt 
vesz, ebben a nyelvvel mint kutatási tárggyal kapcso-
latos információkeresés kerül a középpontba.
Az 5. fejezetet a szerző az általános és szakbibliog-
ráfiáknak szenteli. Megemlíti a bibliográfiák szoká-
sos csoportosítási szempontjait is (tematika, műfaj/
médium, terület). Bővebben a nemzeti és regionális 
bibliográfiákról szól, utóbbiak közül kiemeli a né-
met nyelvészeti stúdiumok szempontjából sajátos és 
fontos típusokat. Ezek között vannak többek között 
az adott régió nyelvéről szóló szakirodalmat feltáró 
összeállítások, amelyek az adott régió nyelvésze-
ti adatainak forrásait is számba veszik. Bemutatja 
a felsőoktatásban használható ajánló jegyzékeket 
(Studienbibliographie, 45–46.), majd a speciális 
nyelvészeti bibliográfiákkal foglalkozik, többek kö-
zött ilyen a német grammatika témájú Bibliografie 
zur deutschen Grammatik, a ritkán tanított nyelvek 
oktatási anyagainak felkutatását segítő Language 
Materials Project, a pragmatikáról összeállított 
Bibliography of Pragmatics. A fejezet zárásaként a 
másodfokú bibliográfiák kerülnek sorra. Leírásuk 
itt is kézikönyvszerű részletességgel és alaposság-
gal történik.
A 6. fejezet a folyóiratokkal foglalkozik. Megkü-
lönbözteti a folyóiratcím-nyilvántartásokat, a tar-
talomjegyzékeket, a tartalmi összefoglalókat és a 
teljes szövegeket tartalmazó adatbázisokat. Egyes 
részleteken keresztül utal a modern könyvtár funkci-
óinak változásaira is, a könyvek fizikai beszerzésén 
túl például egyre fontosabb szerepet játszik a külön-
böző adatbázisok előfizetése. Több portál az adott 
gyűjteményben hozzáférhető anyagokat többnyire a 
közlekedésilámpa-elv alapján jelöli (nyílt hozzáférés: 
zöld, előfizetéssel hozzáférhető: sárga, távolról nem 
hozzáférhető: piros). Léteznek azonban olyan gyűjte-
mények is, amelyek csak a nyílt hozzáférésű műveket 
tartalmazzák (pl. DOAJ – Directory of Open Access 
Journals). A szerző a fontos folyóirat-adatbázisokat 
egyenként jellemzi, így például az Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek (EZB) portált, a Periodical 
Index Online-t vagy a Web of Science-t is részlete-
sen bemutatja egyedi eszközeikkel, lehetőségeikkel 
együtt, kitérve az idézettség alapján való kurrens és 
retrospektív keresésre, a hasonló találatok összegyűj-
tésére vagy az idézési térképre. 
Teljes szöveges, előfizetéshez kötődő tartalmat olyan 
szolgáltatóknál találunk, mint a Swets, SpringerLink 

vagy Science Direct, ahol jellemzően túlsúlyban van-
nak a természettudományos művek, ám jelentős nyel-
vészeti kiadványokat is magukban foglalnak. A teljes 
szövegű gyűjtemények másik típusában, a folyóirat-
archívumokban (pl. JSTOR, DigiZeitschriften) az 
előfizetés alapján hozzáférhető cikkek néhány éves 
késleltetéssel (a moving wall elve alapján) követik 
az aktuális szakirodalmat, hogy ne jelentsenek kon-
kurenciát a legújabb évfolyamoknak; a lejárt szerzői 
jogú szövegek elérése ingyenes.
A könyv 7. fejezete a hagyományos, ill. a digitális 
és virtuális könyvtárakról szól, és elsősorban a né-
metországi helyzetre koncentrál. A szakirodalom 
beszerzésének egyik érdekessége, hogy a Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG, Német Kutatási Ala-
pítvány) támogatásával a különböző területek irodal-
mának gyűjtése egy-egy könyvtár feladata, minek so-
rán az intézmény specifikus különgyűjteményre tesz 
szert, és országos szakkönyvtári feladatokat lát el. A 
nyelvészeti és a germanisztikai kiadványok például 
Frankfurt am Main-i Deutsche Nationalbibliothek ki-
emelt gyűjtőkörét képezik. A szerző a nyelvtudomá-
nyi források felkutatása szempontjából hangsúlyozza 
a nemzeti könyvtárak és katalógusaik szerepét, de 
sorra veszi a jelentősebb szakkönyvtárakat is.
A digitális gyűjteményeknek számos előnye van 
(idő- és térfüggetlen olvasás, példányok többszörös 
hozzáférhetősége, keresés a teljes szövegben, mentés, 
nyomtatás vagy sokszorosítás lehetősége). A gyűj-
temények egy nagy része előfizethető, de a szerző 
felhívja a figyelmet a szabad hozzáférésű OLAC 
(Open Language Archives Community) lehetőségeire 
is, amely 45 gyűjteményből mintegy 140 000 oldal 
szöveget és 50 000 további cím anyagát teszi hozzá-
férhetővé ingyenesen. Az elektronikus gyűjtemények 
felületei is korszerűsödtek (fazettás keresés, értesítési 
funkció, RSS stb.). Bár a német digitális könyvtárak-
ban hatalmas mennyiségű dokumentum található, a 
nyelvészeti témákhoz kevés anyag áll rendelkezésre 
– elsősorban a szerzői jogvédelem alól már mente-
sült szakirodalom vált elérhetővé. Mivel a szerzői jog 
korlátozza a digitalizálást és hozzáférést, korszerű 
szakirodalom alig található szabad hozzáférésben 
a hálózaton, inkább csak a kevésbé aktuális, elavult 
művek böngészhetők. Kiterjedt anyaga miatt fontos 
(nyelvészeti) információforrások közé sorolható a 
GoogleBooks, a benne való kereséshez, keresési be-
állításokhoz hasznos tippeket kapunk a 72. oldalon. 
Egyéb terebélyesedő állományú elektronikus gyűjte-
mények is kialakulnak, melyek közül említésre méltó 
a nagyrészt díjköteles HathiTrust digitális könyvtár.
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A virtuális könyvtárak alapelve az egy felületről 
való kiindulás – többféle távoli adatforráshoz való 
hozzáférés. Ilyen például a modulokból felépülő 
új Lin|gu|is|tik portál (egyebek közt metakeresést, 
adatbankjegyzéket, linkgyűjteményt és folyóirat-
jegyzéket tartalmaz), de a Germanistik im Netz, a 
(kelet- és középkelet-európai vonatkozású) VifaOst, 
a Propylaeum vagy a Slavistik-Portal is. Részben más 
jellegűek a nyelvészeti szakportálok (pl. LinguistList, 
LINSE, PortaLingua), amelyek a szakirodalmi adat-
bázisok mellett olyan szolgáltatásokat tartalmaznak, 
mint konferenciafelhívások, állásajánlatok, hírleve-
lek, recenziók. Az egyetemi oktatásban különösen je-
lentős a PortaLingua, amely az oktatás, önálló tanulás 
vagy vegyes oktatási formák (blended learning) kere-
tében alkalmazható digitális tananyagokat kínál.
A következő (8.) fejezet a kézikönyveket és szak-
szótárakat veszi szemügyre. A minőségi, megbízható 
kézikönyvek közül elsőként a két sokkötetes, széles 
körben használatos kézikönyv, a HSK (Handbücher 
zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, né-
met, angol, francia nyelvű cikkekkel) és az angol 
Blackwell Handbooks in Linguistics kerülnek bemu-
tatásra, amelyek remek bevezetéseket tartalmaznak a 
nyelvészeti témákba. A szaklexikonokkal kapcsolat-
ban a szerző mindenekelőtt a tájékozódás fontosságát 
emeli ki: a már említett szakbibliográfiákon kívül 
speciális adatbankok (pl. N-Zyklop) is segítik az el-
igazodást címszavak, tárgyszavak és osztályozási jel-
zetek szerinti kereséssel. Ezután két terjedelmes szak-
lexikont (Encyclopedia of Language and Linguistics, 
valamint a készülőfélben lévő Wörterbücher zur 
Sprach- und Kommunikationswissenschaft) és né-
hány kisebb enciklopédiát ismerhetünk meg. A szá-
mos „kislexikon” közül szó esik a beszerzésre érde-
mes klasszikusokról (pl. Bußmann, Metzler, illetve 
Crystal) is. Információkat kapunk továbbá az egyes 
nyelvekhez, illetve nyelvészeti részterületekhez kap-
csolódó lexikonokról is. 
A fejezet egyik legérdekesebb témaköre a Wikipedia 
használhatóságának, illetve idézhetőségének prob-
lémája. Gantert számos érvet sorol fel a Wikipedia 
mellett kiindulásként használt tájékozódási eszköz-
ként, így a nagy terjedelmet, a többnyelvűséget, az 
állandó aktualizálást, a külső információkhoz vezető 
linkek használatát, a hipertext-szerkezetet (a szok-
ványos merev betűrenddel szemben) és a sokrétű 
keresési lehetőségeket. Kérdéses a cikkek minősé-
ge, ellenőrzöttsége (noha az önkéntes munka nem 
törvényszerűen eredményez rossz minőséget), va-
lamint az idézhetőség. A szerző ezzel kapcsolatban 

rámutat arra, hogy kivételes esetektől eltekintve más 
enciklopédiákra sem szokás hivatkozni tudományos 
művekben, így a Wikipedia is a nyomtatott encik-
lopédiákhoz hasonló szerepet tölthet be. A hasonló 
módszerrel készülő – önkéntesek által írt, szabad 
hozzáférésű – Glottopedia még a felépítés szakaszá-
ban van, szerzői szakemberek, és a már nyelvészeti 
alapismeretekkel rendelkező olvasóközönséget céloz-
za meg. A fejezet végén említésre kerülnek az egyes 
személyek (itt: nyelvészek) életével kapcsolatos bio-
gráfiai kézikönyvek is.
A kötet logikus szerkezetében feltűnést kelt a szak-
irodalmi kutatással foglalkozó részek közé mintegy 
beékelődő 9. fejezet, amely a nyelvről mint a ku-
tatások tárgyáról való információgyűjtést hivatott 
segíteni. Itt a legkülönfélébb információforrások – 
szövegkorpuszok, nyelvatlaszok és referenciaművek 
– szerepelnek, ami egyrészt a célközönség (hallga-
tók) számára meglehetősen nagy kihívást jelenthet, 
másrészt azonban a szerző olyan érthető áttekintést 
nyújt ezekről a forrásokról, amelyet valóban kár lett 
volna kihagyni a könyvből. Ez a kissé gyűjtőláda-
szerű fejezet csaknem 30 oldalon keresztül (88–115.) 
tárgyalja a nyelvjegyzékeket, nyelvatlaszokat, szótá-
rakat és szövegkorpuszokat (összehasonlításképpen: 
a többi fejezet közül a legrövidebb három, a leghosz-
szabb 17 oldalas). 
A nyelvjegyzékeknél egy speciális bibliográfiával 
is megismerkedhetünk. A nyelvek nemcsak önma-
gukban jegyezhetők, hanem lehetőség van a köztük 
lévő (genetikai, areális) kapcsolatok szemléltetésé-
re (jó példa erre a MultiTree – A Digital Library of 
Language Relations) vagy a nyelvi struktúrák alapján 
való összehasonlításra is (World Atlas of Language 
Structures Online). A szerző bevezet a nyelvi atlasz 
fogalmába is, bemutatva a nyelveket átfogó, ill. egy 
adott nyelvet felölelő típusait. A német, angol és 
francia (érintőlegesen: olasz) nyelvi atlaszok rész-
letezésénél utal az újfajta digitális atlaszok lehető-
ségeire, ilyen például a modern vizualizálás vagy a 
hanganyaggal való gazdagítás. 
Olvashatunk a különböző szótártípusokról és az ún. 
lemmák elrendezési lehetőségeiről. Szó esik a digi-
tális szótárkiadásban rejlő lehetőségekről (pl. ren-
dezés, audiofájlok csatolása), valamint a szótárak 
kereséséről is (az említett adatbázisokon, bibliográ-
fiákon kívül speciális adattárak, pl. OBELEXdict). 
Sor kerül a különböző típusú és nyelvű (digitális) 
szótárak részletes bemutatására, újdonságként pedig 
megjelenik a szótárhálózatok kiépítése (részben mint 
éppen zajló projekt).
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A nyelvről való tájékozódás utolsó alfejezeteként 
az írott és beszélt nyelvi korpuszok használata sze-
repel, egy tömör korpusznyelvészeti bevezetéssel 
(fogalmak, tipológia) egybekötve. A szerző a már 
megszokott alapossággal mutatja be a legfontosabb 
korpuszokat. Ezt a részt egy terjedelmes korpuszjegy-
zéknek (a tübingeni DFG-különkutatási szakterület 
honlapján) és a nemzetközi Corpuseye korpuszgyűj-
teményének említése egészíti ki.
A könyv utolsó modulja, a 10–12. fejezet a szakiro-
dalmi anyag felhasználásához nyújt segítséget. Ez a 
4. fejezethez hasonlóan ismét inkább didaktikus, ki-
fejezetten a (hallgatói) célközönség igényeire szabott 
rész. A 10. fejezet – a jellemzően túl sok, nehezen 
áttekinthető találat ellensúlyozására – támpontokat 
kínál a talált szakirodalmi tételek megítéléséhez 
(pl. megjelenési adatok, anonim bírálati rendszer, 
absztraktok), majd praktikus tanácsokkal lát el a 
bibliográfiai adatok exportálásával és kezelésével 
kapcsolatban. Ez utóbbiaknál a hangsúly ismét az 
egyre fontosabbá váló modern eszközök, a bibliog-
ráfiakezelő programok megfelelő használatán van. A 
11. fejezet az állományfüggetlen adatbankokban talált 
tételek beszerzéséről szól. Itt kulcsszerepet játszanak 
a linkfeloldók, a könyvtárközi kölcsönzés és az online 
távkölcsönzés fogalmai. Egyre fontosabb szerep jut a 
dokumentumküldő szolgáltatásoknak, amelyek köz-
vetlenül a felhasználóhoz juttatják el a különböző tí-
pusú dokumentumokat (például Subito. Dokumente 
aus Bibliotheken e.V.). A könyv záró fejezetében a 
helyes hivatkozás fontosságáról és mikéntjéről ol-
vashatunk. Az idézés funkcióinak tudatosítása és a 
plágium fogalmának tisztázása után Gantert a hivat-
kozás aranyszabályait írja le (mit, milyen forrásból 
érdemes vagy ildomos idézni). Az idézési stílusok és 
a bibliográfiai adatok áttekintése után a hivatkozások 
szövegbeli megvalósításával (folyószöveg, lábjegy-
zet, végjegyzet) és az irodalomjegyzék megformálá-
sával zárul a könyv.
A mű a technikai és tartalmi újításokra, újdonságokra 
fókuszál, ezzel a hallgatók és oktatók körében egy-
aránt jó segítséget nyújthat magasabb, digitális szak-
irányú műveltségi szint kialakításához. Ráirányítja 
a figyelmet könyvtárak modern funkcióira és a kor-
szerű forrásokra: foglalkozik a digitális szótárakkal, 
bibliográfiákkal és korpuszokkal; hangsúlyozza a vir-
tuális könyvtárakban rejlő lehetőségeket; feltételezi a 
bibliográfiakezelő programok ismeretét és rendszeres 
használatát és így tovább. A szerző minden tekintet-
ben széles és naprakész tájékozottságról tesz tanúbi-
zonyságot. Mivel több előkészületben levő nagyobb 
szabású projektről is beszámol, a könyv feltehetőleg 
néhány év múlva sem lesz elavult. 

Az egyes adatbázisokról korrekt összefoglaló infor-
mációkat kapunk. Az alkalmazott ábrák, a keresőfe-
lületekhez mellékelt képernyőkivágatok jó segítséget 
nyújthatnak és megkönnyíthetik a kezdő kutatók dol-
gát. Különösen szemléletes az idézési térkép (citation 
map, 56.) ábrája, amelyből megtudhatjuk többek 
között, hogy a tudományos keresőprogramokban ta-
lálható „hasonló találatok” ajánlás az azonos hivat-
kozásokon alapul.
A szerző által feltételezett tudásbázis ugyanakkor né-
mileg heterogén: például akik még csak ismerkednek 
a lábjegyzet fogalmával (135.), nem valószínű, hogy 
magabiztosan használják a bibiliográfiakészítő(?) 
programokat. A könyv stílusa kissé száraz, a témából 
adódóan sok a felsorolásszerű rész. A műre összes-
ségében tárgyilagos, jól érthető, lendületes és friss 
nyelvezet jellemző (ezt bizonyítja a neologizmusok, 
anglicizmusok bátor használata). Egyúttal tükröződik 
az új tudományos „kétnyelvűség”, az angol ismereté-
nek alapvető elvárása. Ezt mi sem példázza jobban, 
mint a könyv első két fő részének címe (Basic és 
Advanced), vagy a catalogue enrichment (katalógus 
kiterjesztése), a drill-down (kibontás) és az alert 
(értesítés) funkciók állítólag németesíthetetlen, ill. 
németül nem használatos nevei (1. fej.). 
A kötet kiváló kiegészítője lehet a kutatás-módszer-
tani bevezetőknek, segítséget nyújthat a tanuláshoz, a 
szakirodalmi és egyéb információforrások megisme-
réséhez és használatához, a kutatómunka megkezdé-
séhez. Jól jön mind az önálló könyvtári vagy interne-
tes eszközökkel folytatott általános és germanisztikai 
nyelvészeti stúdiumokhoz, mind a szakirányú digitá-
lis bölcsészeti vagy tágabb digitális műveltségi fog-
lalkozásokhoz. A szokásos, szakirodalom keresésébe 
és feldolgozásába bevezető tankönyvekkel összevet-
ve újdonságot jelent a korszerű, elsődleges adatokat 
gyűjtő nyelvészeti adatbankok, szövegkorpuszok 
és a számítógépes szövegfeldolgozással támogatott 
keresések tárgyalása. Gyakorló tanárok, nyelvészek 
és könyvtárosok vezérfonalként vagy kézikönyvsze-
rűen használhatják, tágítja a szakterületi forrásokra 
való rálátást, új perspektívába helyezi ismereteinket, 
és segíti a rendszerezést. Abból, ahogyan például 
bemutatja, hogyan lehet elkezdeni feldolgozni egy 
teljesen új, ismeretlen témát, az oktatók is meríthet-
nek, és e módszereket átadhatják a hallgatóknak. A 
legfontosabb nemzetközi és német nyelvészeti segéd-
forrásokat széleskörűen tárgyaló, jól megszerkesztett, 
szemléltető anyagokban bő, információkban gazdag 
művet tarthat kezében az olvasó.

Modrián-Horváth Bernadett – Dudás Anikó
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http://ki.oszk.hu

a szakkönyvtár honlapja:
http://ki.oszk.hu/konyvtar

az online katalógus (LibriVision):
http://nektar.oszk.hu 

könyvtárközi kölcsönzés, dokumen-
tum-szolgáltatás:

kszk@oszk.hu

MANCI, THES adatbázis:
http://w3.oszk.hu/manci.htm
ProQuest Library Science  

adatbázis
(helyben használható)

Könyvtári Figyelő:
http://ki.oszk.hu/kf

HUMANUS adatbázis:
http://www.oszk.hu/humanus/ 

konyvtartud/konyveskonyvtartud.html
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közös kereső:
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http://libinfo.oszk.hu
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