
1986-ban vettünk utoljára részt labdarú-
gásban világbajnokságon, ennek legem-
lékezetesebb momentuma a szovjetektõl
elszenvedett vereség volt Irapuatóban
(0–6). Európa-bajnokságon még régeb-
ben voltunk, 1972-ben. Most újra re-
ménykedünk benne, hogy legalább a 
pótselejtezõig eljutunk Dárdai Pál veze-
tésével. Kis különbség, hogy 1972-ben 
négyes döntõt rendeztek, most 24 csapat
juthat be. Igaz, hogy a négyes döntõben
negyedikek lettünk, de odáig el is kellett
jutni, például a negyeddöntõben Romá-
nia ellen, harmadik mérkõzésen, Belg-
rádban. Egyszer már játszottunk pótselej-
tezõt a finneknek köszönhetõen, de 
annak az eredménye a Jugoszlávia elleni
1–12 lett két mérkõzésen (0–5, 1–7).
Most is épp a románok elleni döntetlen és
a finnek legyõzése után reménykedünk.
Idõközben rajtunk kívül szinte minden
ország válogatottja eljutott valamilyen
világversenyre, olyan országok is, ame-
lyek 1986-ban önállóan egyáltalán nem
léteztek. Így a lettek is, jelentõs részben
annak köszönhetõen, hogy 2003-ban,
nagyrészt Verpakovskis két góljával,
3–1-re gyõztek ellenünk. A magyar csa-
patban a ma is aktív Király védett, de ját-
szott Dárdai, s még többen, akiket most
visszasírunk. S hogy szidtuk azokat, aki-
ket a 2003-as csapathoz képest sírtunk
vissza! Régebbrõl, mai szemmel dicsõsé-
ges korszakból származik Feleki László
értékelése a bajok okairól: keveset
edzünk és rosszul. (Valamikor az 1970-es

években jelenhetett meg a Képes Sport-
ban, jelen pillanatban nem található az
interneten, de bennem nagyon megma-
radt. Talán Lakat T. Károlyt kellene meg-
kérdezni róla.)

A lettekre 2003-ban már figyeltem,
mivel 2001 januárjában a vilniusi 
BOBCATSSS után eljutottam Rigába, s
ott hozzájutottam nemzeti bibliográfiá-
juk 2000. szeptemberi és októberi számá-
hoz. Csodálkoztam, milyen sok cikket
dolgoznak fel havonta, de mondták, hogy
ez nem az összes, adatbázisban három-
szor annyit dolgoznak fel. Egy füzetben
3000 cikk, a háromszorosa 9000 havonta,
az egy évben 100 000-nél is több. Nem
bizonyult szerencsésnek a mi szempon-
tunkból az MNB Könyvek Bibliográfiája
és az MNB IKR azonos idõszakban meg-
jelent füzeteivel összehasonlítani a ka-
pott lett füzeteket. Különösen feltûnõ
volt, milyen az idõbeli elmaradás a fel-
dolgozott anyagot tekintve.1
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bibliográfiák (fõleg a cikkanyag feltárásának) összehasonlítása.

= Könyvtári Figyelõ, 2001. 1. sz. 93–101. o.

A könyvek feldolgozásánál azt lehetett megfigyelni, a 2000. ok-

tóberi lett bibliográfiában 370 tételbõl 354 volt 2000-es, az

MNB KB 200. november 15-ei számában 374-bõl 116, keve-

sebb mint 1/3 rész. 100. o. 

A cikkanyag feldolgozásában az volt megfigyelhetõ, hogy a ha-

vi vagy ritkábban megjelenõ lapok esetében a letteknél a legrit-

kább esetekben fordult elõ, hogy egy folyóiratból több számot is

feldolgoztak volna egy havi füzetben, míg a magyar folyóiratok

esetében ez elég gyakori jelenség volt, s a csúszás is egyre na-

gyobb volt a ritkábban megjelenõ lapok esetében. A szeptembe-

ri füzetben a napilapokból a júliusi, a hetilapokból a júniusi sze-

repelt, a havi folyóiratok esetében az áprilisi volt a legújabb, az

októberiben a májusi, míg a letteknél az esetek döntõ többségé-

ben az adott füzeten megjelölt hónapból származó cikkek voltak

megtalálhatók. 94–97. o. 



Idõközben, 2001 tavaszán kikerült a
hálózatra az IKER adatbázis, s ugyanígy
a letteké, így lehetõvé vált az adatbázisok
összehasonlítása. Erre alkalom is kínál-
kozott, mivel meghívást kaptam a lett
nemzeti bibliográfia 75. évfordulója al-
kalmából rendezett konferenciára. Az 
látszott 2002-ben, hogy nem lenne sze-
rencsés, ha magyar részrõl is csak a nem-
zeti könyvtár által készített adatbázist 
veszem be az összehasonlításba, szüksé-
gesnek látszott az összes számba jöhetõ
magyar adatbázis bevetése. Az összeha-
sonlítás a konferencia kiadványa után
magyarul a Könyvtári Figyelõben jelent
meg.2

Az is kiderült, hogy az Országgyûlési
Könyvtár PRESSDOK adatbázisának kö-
szönhetjük azt, hogy versenyben tudunk
maradni. Nyilvánvalóvá vált, hogy 1991-tõl
minden évben több rekord került be a
PRESSDOK adatbázisba, mint az összes
többibe együttesen, a legközelebb 1994-ben
álltak egymáshoz, amikor a PRESSDOK
67 159 rekordja mellett 65 032 szárma-
zott a többi adatbázisból. (A vizsgált
adatbázisok: OSZK: IKER, MANCI,
MEDINFO: MOB, OmgKDK: MAB,
BME OMIKK: CIKK (2001-ig), MMR
(2002), OIK: Nemzetiségi, Mûfordítás,
OPKM: PAD, FSZEK: Irodalmi, Szocio-
lógiai, OGYK: Jogi.)

A legnagyobb aránykülönbség az utol-
sóként vizsgált, még nem teljes évben
volt, amikor a PRESSDOK 2002. évi 
1. lemezén 28 613 darab 2000-es cikk
volt, míg az összes többi adatbázisban
4 087.3 Abban az idõben a PRESSDOK
(a HUNDOK adatbázissal együtt) évente
kétszer jelent meg CD-ROM-on, s a
gyorsaságát abban tapasztalhattuk meg,
hogy az adott félév anyaga nem sokkal a

tárgyidõszak után megérkezett, például
augusztusban az elsõ lemez, amely egé-
szen június 30-áig tartalmazta az anya-
got. (Lehettek szerencsésebb felhaszná-
lók, akik más formában gyorsabban ju-
tottak hozzá az anyagához, de errõl nincs
tapasztalatom.) 

Mindezek kellõ mértékben magyaráz-
zák azt, hogy részletesebb összehasonlí-
tásra a lett cikkadatbázis és a PRESS-
DOK között került sor.4

Az akkor több mint 10 000 rekorddal
rendelkezõ tizennégy magyar periodi-
kum között az elsõ négy helyen szerepelt
a négy most is megjelenõ politikai napi-
lap, mögöttük a két gazdasági napilap, öt
ma már nem megjelenõ napilap (Új 
Magyarország, Esti Hírlap, Napi Ma-
gyarország, Pesti Hírlap, Reggeli Kurír),
továbbá három hetilap (HVG, Figyelõ,
Vasárnapi Hírek).

Voltak mások is, akiknek az adatbázi-
sai szintén CD-ROM-on jelentek meg,
például a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárnak (FSZEK-nek) épp 2002-esek vol-
tak az utolsó lemezei, s 2004-ig kellett
várni, amikor az adatbázisok a hálózatra
kerültek ki. De mire 2003 nyarán Ver-
pakovskis berúgta nekünk a két gólt, már
leállították a 2001-ben a hálózatra kike-
rült IKER adatbázist (az MNB CD-
ROM-on egy darabig még a könyvek és
az idõszaki kiadványok adatbázisa mellett
változatlan formában megjelentették a
Sajtórepertóriumot, az MNB IKR alapján
készülõ cikkrepertórium CD-ROM-os
változatát). A PRESSDOK még a 2008-as
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tárgyévig megjelent CD-ROM-on (de az
utolsó, 2008/2 lemez nem sokakhoz jut-
hatott el, mert a megrendelés naptári év-
re szólt, ez a lemez meg természetesen
már 2009 elején készült el, amikor az
elõfizetõk az interneten érhették el 
az adatbázist. Intézményünkbe korábban
járt a CD-ROM, az internetes elõfizetést
már nem lehetett vállalni. Megyénkben
összesen egy elõfizetõje volt az adatbá-
zisnak, de amikor ott meg akartam nézni,
épp nem lehetett használni. Az a hír járta,
hogy országosan is jelentõsen csökkent
az elõfizetõk száma. Így hiába lehetett
azt hallani, hogy a napilapok cikkeit már
aznap (sõt aznap délelõtt) feldolgozzák,
ezt nem sokan élvezhették. Az adatbázi-
sok 2000 és 2005 közötti anyaga kedv-
csinálóként hozzáférhetõ lett ugyan a
honlapon, de ez azért korlátozott ahhoz
képest, amit a frissen feldolgozott anyag
jelenthet. 

A lett adatbázis esetében nem voltak
ilyen korlátozások, a nemzeti bibliográ-
fia, ezen belül a cikkeket feldolgozó
adatbázis is szabadon használható bárki-
nek bárhonnan (ugyanígy többek között a
közös katalógusuk is). Így az is lehetsé-
ges volt, hogy az órákon a hallgatókkal
figyelhessük, hogyan növekszik a lettek
cikkadatbázisa. Egy évben 100 000 cik-
kel és 250 munkanappal számolva egy
napra 400 cikk jut, csaknem egy cikk
percenként. S amikor egy hallgató késle-
kedett a többiekhez képest, akkor õ már
valóban több találatot kapott. Máskor di-
rekt kivártunk valamennyi idõt, hogy lás-
suk, mennyit gyarapodott az adatbázis
idõközben. Amikor az elemzést az idõ-
közben elindult HUMANUS adatbázis-
sal végeztük, ott is végrehajthattunk
összehasonlításokat, legfeljebb nagyobb

idõközönként kellett nézni, s gyakran azt
is megállapíthattuk a keresési lehetõsé-
geknek köszönhetõen, hogy melyik az az
egy folyóirat, amelynek az aktuális évbõl
egy számát valaki épp feldolgozza. Ösz-
szehasonlításokat különösen az év elején
volt érdemes végezni, amikor a találati
halmazok még könnyebben áttekinthetõ-
ek. Az interneten használt keresõrendsze-
reknek azért vannak korlátai az Arcanum
szoftveréhez képest, amelyet CD-ROM-on
a PRESSDOK, az MNB CD-ROM és a
FSZEK adatbázisai is használtak.

Idén is megnéztük január közepén a
cikkek számát a lett adatbázisban, s elég
magasnak találtuk (1200 felett). De ami-
kor a magyar adatbázisokat próbáltuk, ta-
láltunk egyet, amelyben még magasabb
volt ez a szám. Melyik volt ez az adat-
bázis? 

2014 elején még nem végezhettük vol-
na el ezt az összehasonlítást. Az Ország-
gyûlési Könyvtár 2014 márciusában je-
lentette be, hogy Szakirodalmi adatbázis
és Sajtóadatbázis néven szabadon hozzá-
férhetõvé teszi adatbázisait. Ez lehetõvé
tette a lett adatbázissal való összehason-
lítást. Erre január 18-án, vasárnap került
sor abban a reményben, hogy ekkor nem
változnak a tételszámok. Hétköznapra
ugyanis érvényes az a régi vicc, hogy úgy
mozognak, hogy nem lehet megszámolni
a rekordokat, folyton újak kerülnek be az
adatbázisokba.  

A lett cikkadatbázis 2015-ös tételei
2015. január 18-án

Az összehasonlításhoz elõször a lett
cikkadatbázist vizsgáljuk meg. Elérésé-
hez elsõ lépésben a lett nemzeti könyvtár
oldalára megyünk: www.lnb.lv.
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A lett nyelvû változatra jutunk, de ha
nem tudunk elég jól lettül, akkor a képer-
nyõ közepén felül a LAT/ENG felirat
megfelelõ részére kattintva az angol vál-
tozatra jutunk. (Ha már itt tartunk, akkor
érdemes egy kicsit az új lett nemzeti
könyvtárral is megismerkedni a megfele-
lõ menüpontok alapján. Amikor elõször
Rigában jártam, akkor a nemzeti könyv-
tár különbözõ részlegei elszórva, sok kü-
lönbözõ helyen mûködtek Rigán belül.
Késõbb a honlapon feltûnt egy új könyv-
tár makettje, de kétséges volt, hogy jut-e
rá pénz, megvalósul-e. 2014 augusztusá-
ban azonban átadták az új könyvtárat,
amelyet angolul Castle of Light (a fény
palotája) néven emlegetnek. Hogy mi-
lyen a könyvtár, mit szimbolizál az épü-
let és elnevezése, annak felfedezését az
olvasókra hagyom.) Most próbáljuk a
nemzeti bibliográfiát megkeresni. A felsõ
menüsorban a negyedik lehetõséget vá-
lasztjuk (Catalogues and databases), ezen
belül a negyedik, utolsó lehetõség a

National bibliography. A 12 menüpont
közül a tizedik, alulról a harmadik az
Articles in periodicals, ehhez kapcsoló-
dik a legtöbb magyarázat. A többi cso-
portnál, dokumentumtípusnál is érdeke-
sek lehetnek a megadott évszámok, de
most nem ez a témánk. Megtudhatjuk,
hogy 1951-tõl találhatóak az adatbázis-
ban a cikkek adatai (korábbról még 1917,
1918, 1919, 1937 és 1938 anyaga szere-
pel), s a könyvtár beiratkozott olvasói
2005 májusától a cikkek teljes szövegé-
hez is hozzájuthatnak.

Ha az adatbázis nevére kattintunk, ak-
kor ismerõs Aleph-felületre juthatunk.
Persze ez történik akkor is, amikor a
nemzeti bibliográfia valamelyik másik
kategóriáját választjuk, vagy pedig az el-
sõ menüpontot (amely szintén a
Catalogues and databases címet viseli,
benne a lettek közös katalógusával és
nemzeti könyvtáruk katalógusával). Nem
érvényes ez a köztük levõ két menüpont-
ra (Scanned card catalogues, Online sub-
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scription databases), de az látható, hogy
az összes fontosabb könyvtár, a nemzeti
könyvtár, a nemzeti bibliográfia, a közös
katalógus ugyanazt a rendszert használja.

Gondoltam arra, hogy pontos áttekin-
tést adok a feldolgozott lett lapokról, ezt
azonban több okból nem teszem. Az
egyik az, hogy a magyar olvasók számá-
ra ez nem lenne túl érdekes, másik oldal-

ról pedig olyan csoportosítást nem lenne
lehetséges készíteni, mint a Sajtóadatbá-
zisról, mert nem olyan kifinomult a kere-
sõrendszere. Addig, amíg a szintén az
Alephet használó Sajtóadatbázisban ke-
reshetünk a Füzet dátuma mezõ segítsé-
gével a közlemény megjelenési idejére,
addig a lett adatbázis a Number (szám)
keresési lehetõséget kínálja fel, ebben
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azonban benne van az is, hogy hányadik
számról van szó, a hónap napja és az ol-
dalszám is. Ha a legtöbb tétellel rendel-
kezõ lapokat nézzük, akkor az állapítható
meg, hogy ugyanazokat a lapokat talál-
hatjuk itt meg, mint amelyek 2002-es
vizsgálataim során az élen álltak, a Sajtó-
adatbázissal összehasonlíthatóan a napi-
lapokat. Láthatjuk azonban feltûnni 
néhány közleménnyel azokat is, ame-
lyeknek megfelelõt nálunk másik adatbá-
zisban találhatunk, mivel a lett adatbázis
egyszerre tölti be valamennyinek a funk-
cióját. 2015. január 18-án 1381 2015-ös
rekordot találtam az adatbázisban. A leg-
több tétellel rendelkezõ lapok természe-
tesen napilapok voltak: Diena, Dienas
Bizness 277, Latvijas Avize 158,
Neatkarîgâ Rîta Avîze Latvijai 147.

Az Országgyûlési Könyvtár 
Sajtóadatbázisának 2015-ös tételei
2015. január 18-án

Foglalkozzunk azonban részleteseb-
ben saját adatbázisunkkal. Az Ország-
gyûlési Könyvtár honlapjára menve
(www.ogyk.hu) szerencsére egybõl felfi-
gyelhetünk a jobb oldalon, a katalógus

alatt a Sajtóadatbázisra és a Szakirodalmi
adatbázisra. (Azok összetevõit is felso-
rolják, így láthatjuk, hogy a Sajtóadatbá-
zis a valamikor csak külön kereshetõ
Pressdokból és a Hundokból tevõdik ösz-
sze.) Egy kattintás, és máris az Aleph-
ben vagyunk, a kiválasztott adatbázisban,
ahonnan azonban könnyen átválthatunk
bármelyik másikba is. Most azonban a
Sajtóadatbázist nézzük, nem próbálva el-
különíteni részeit.

Érdekesnek látszik, hogy mit lehet
tenni az egyszerre felkínált Egyszerû ke-
resés / Böngészés esetén. Az egyszerû
keresésre felkínálja mindazokat a keresé-
si lehetõségeket, amelyeket máshol kom-
binálhatunk egymással, s láthatjuk, hogy
melyek azok a mezõk, amelyek esetében
indexlistát is kaphatunk. Ennek az az ér-
dekessége, hogy a szerzõk nevei, a cik-
kek címei és a folyóiratok címei mellett
együtt is láthatjuk a cikkek szerzõit és cí-
meit. Például Hankiss Elemér neve alatt a
szerzõi indexben 50+ szerepel, vagyis
50-nél több cikke található az adatbázis-
ban. Rákattintva, a keresést elvégezve
87-et kapunk, ezeket idõrendben tudjuk
áttekinteni. A szerzõk és cikkek címei
böngészés esetén a szerzõn belül a címek
betûrendjében kapjuk meg a közlemé-
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nyeket, s ezeket nem kell feltétlenül az
elejétõl a végéig megnézni, ha kell, egy-
bõl például egy adott betûvel kezdõdõ cí-
mekre ugorhatunk. Hankiss Elemér ese-
tében sajnos mostanában inkább a róla
szóló megemlékezéseket, nekrológokat
kereshetjük, ilyet a Sajtóadatbázisban
13-at is találhatunk, a FSZEK irodalmi
adatbázisában 5-öt, a MATARKA-ban 
3-at, a Humanusban pillanatnyilag még
egyet sem.

Ezt azonban kombinált kereséssel
kaphatjuk meg, választhatunk a többme-
zõs keresés és az összetett keresés között.
A többmezõs keresés különbözik a lett
adatbázisétól, ott kötöttek a választható
mezõk s csak AND-del kapcsolhatók
össze, itt a felkínált három sor bármelyi-
kébe bármelyik mezõt választhatjuk, s az
ÉS-t átválthatjuk VAGY-ra vagy ÉS
NEM-re. Elõnye, hogy egybõl meg-
kapjuk a találati listát, de ha új keresést
végzünk, akkor kezdhetjük elölrõl a beál-
lítást. Épp ezért az ezután következõ táb-
lázat elkészítéséhez sokkal hasznosabb
volt az összetett keresés választása. Ez

sok mindenben hasonlít az elõzõhöz,
csak soronként állíthatjuk be, hogy a sza-
vak egymás mellett legyenek-e. Az egyes
sorok mindenképp ÉS-sel kapcsolódnak
egymáshoz, s amikor a keresést elvégez-
zük, akkor nem a találati listát kapjuk
meg, hanem a találatok számát, s nem
csak a keresés végeredményére, hanem
az egyes összetevõkre is, s bármelyik
számra kattintunk, megkapjuk az ahhoz
kapcsolódó rekordok egysoros listáját.
A leglényegesebb az, hogy ha meg is néz-
zük a találati listát, ha visszamegyünk, ak-
kor is megkapjuk ugyanazt a beállítását a
mezõknek, sõt a korábban beírt keresõsza-
vakat is. Így például akkor, amikor napról
napra meg akarom tudni az egy adott lap-
ból bekerült tételek számát, sokáig csak az
utolsó számjegyet kell megváltoztatni a
Füzet dátuma mezõben.

Január 18-án a Sajtóadatbázisban
1561 2015-õs cikk adatait találtam meg,
tehát 180-nal többet, mint a letteknél. Az
akkori helyzetrõl az adatbázis keresési
lehetõségeinek köszönhetõen lapokra és
napokra bontott táblázatot adok.
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A megszûnt napilapok kivételével
ugyanazokat találjuk ezen is listán is,
amelyek a 2002-es cikkben az élmezõny-
ben voltak, plusz további hetilapokat az
ott szereplõ három mellett. A lapokon ál-
talában csak egy dátum szerepel, néha
napilapok a szombati számon a vasárna-
pi dátumot is feltüntetik, hetilapok ese-
tenként az egész hetet. Ezekben az 
esetekben a kezdõ dátumnál vettem fel a
lapot, így lehet az adatbázisban is keres-
ni, s a napilapok esetében ez a tényleges
megjelenési idõ is. A hetilapoknál nem
feltétlenül, legalábbis a Figyelõ és a Ma-
gyar Fórum elsõ száma biztosan nem ja-
nuár 1-jén jelent meg. 

18-án, vasárnap, 17-ei dátummal csak
a HVG szerepelt, a nyilvánvalóan elõre-
dátumozott lapot legkésõbb a rajta sze-
replõ dátum elõtti napon, tehát pénteken
feldolgozhatták. Hétfõn, 19-én már beke-
rültek az adatbázisba a négy politikai na-
pilap szombati számának tételei is (16,
25, 34, 23), s természetesen az aznapiak
is. A Vasárnapi Hírek 18-ai számának té-
telei február elejéig sem kerültek be az
adatbázisba. 

A Reformátusok Lapja egyetlen köz-
leményére az elsõ 1000 tétel átnézése
közben sikerült rábukkanni, az egyes na-
pokra való keresésnél csak a felette sze-
replõ lapok jöttek elõ, így a január 4-ei
dátumra keresve csak a Vasárnapi Hírek
10 tételét kapjuk meg. (A lett és a magyar
adatbázis esetében is érvényes, hogy a
kereséskor megtudhatjuk a találatok szá-
mát (akár több százezres szám is lehet
ez), de csak 1000 tétel jeleníthetõ meg.)

A politikai napilapok közül a Magyar
Nemzet és a Népszabadság január 2-ai
számának anyaga nem volt megtalálható
január 18-án. Gondoltam arra, hogy eset-

leg megszokásból még az elõzõ évet tün-
tették fel, de ott sem volt. Könnyítené az
áttekintést, ha a dátum mellett azt is fel-
tüntetnék, hogy az adott évfolyam hánya-
dik számáról van szó. (Így történik a lett
adatbázis esetében, ahonnan megtudhat-
juk, hogy a legismertebb napilap, a Diena
elsõ száma január 5-én jelent meg, így
nem hiányolhatjuk a korábbiakat.) Az
kérdésesnek látszott, hogy a Magyar
Nemzet január 2-ai számából Katona
Mariann kimaradt interjújáért (Tóbiás:
A tüntetõk nagy része szocialista) meny-
nyire kárpótolja a szerzõt az, hogy a 
január 7-ei számban szereplõ írása (Ma-
rakodnak Veszprém miatt) kétszer is sze-
repel az adatbázisban, ahogyan Farkas
Melinda két írása (Nem látogatják a gye-
rekeket a gyámok I. 7., Kisebb lett a non-
profit szektor I. 21.), Nagy Árontól egy
(Sikerek és kudarcok 2014-ben, I. 7.), to-
vábbá Zord Gábor Lászlótól is egy
(Szovjetizálódik az amerikai média? 
I. 15.). A Népszabadság esetében egyet-
len ilyet sem találtam. (De hogy nem
csak erre a lapra vonatkozó jelenségrõl
van szó, azt bizonyítja a Mozgó Világ
2014. szeptemberi számából Csepeli
Györgynek A maffiaállam használt ruhá-
ja címû írása.) Késõbb azonban bõsége-
sen kárpótolva lettünk, pótlólag bekerült
az adatbázisba a két január 2-ai lapszám
anyaga, az adott nap tételeinek száma 29-
rõl 84-re nõtt, a növekedésbõl 2–2 kö-
szönhetõ a Heti Új Szónak és a Kárpátal-
jának, a további 51 a korábban kimaradt
két napilap anyaga. (A könyvtár február
2-án, a Merkel-látogatás idején is zárva
volt, hogy a könyvtárosok mégis dolgoz-
tak, azt onnan tudhattuk, hogy akkor is
bekerültek az aznapi meg a szombati na-
pilapok cikkei az adatbázisba, meg a 
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Vasárnapi Hírekben megjelentek is. Biz-
tos vagyok benne, hogy mire ezeket a so-
rokat olvashatják, a január 18-ai cikkeket
is pótolják.

Eddig a Sajtóadatbázisra koncentrál-
tunk, de könnyen átválthatunk más adat-
bázisra is, s együtt is végezhetünk kere-
sést több adatbázisban.

A többi magyar adatbázisban 
található 2015-ös közlemények 
2015. január 18-án

Természetes az, hogy a napilapokból
könnyebben dolgozható fel nagyobb
mennyiségû anyag, így a többi adatbázis-
tól nem is várunk el ilyen tömeget, külö-
nösen azoktól nem, amelyek elsõsorban
havonta vagy ritkábban megjelenõ folyó-
iratokat dolgoznak fel, mégis érdemes le-
het megvizsgálni, hogy mit találhatunk
bennük. Az adatbázisok tételszámának
összegzésével is óvatosan kell bánni,
mert jelentõs átfedések lehetnek köztük.
Amikor hallgatóinkkal öttalálatosokat
kerestettem, vagyis olyan közleménye-
ket, amelyeket öt különbözõ adatbázis-

ban feldolgoznak, valakinek egy nyolcta-
lálatost is sikerült találnia.

Az Országgyûlési Könyvtár másik
adatbázisában, a Szakirodalmi adatbázis-
ban 21 darab 2015-ös tétel volt található,
14 a Rubiconból, 5 a Valóságból, 1-1 
a Cégvezetés különszámából és a Vigi-
liából.

Az alkalmazott tudományi területen
sem a Magyar Orvosi Bibliográfiában
(MOB), sem a Magyar agrárcikkekben
(MABI) nem találhattunk még 2015-ös
cikkeket, a mûszaki területen pedig olyan
adatbázist sem az MMR utódjaként vagy
folytatásaként, amelyben érdemes lenne
megpróbálni keresni.

A Humanus adatbázisban 88 darab
2015-ös közleményt találhattunk, ezek
elég kevés lapból származtak: Tiszatáj 38,
Forrás (Kecskemét) 21, Jelenkor 12, Lel-
kipásztor (Magyarbóly) 12, Evangélikus
Élet 3, Evangélikus naptár az … évre 1.

2014-bõl 7165 tétel került be az adat-
bázisba, 14 olyan lap volt, amelybõl 100-
nál is több, ezekbõl összesen 4142 tétel
származott, már az elsõ 11-bõl, a Hitellel
bezáróan is összejött az éves mennyiség
több mint fele (Napút 799, Tiszatáj 365,
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Székelyföld 359, Vigilia 334, Kortárs
313, Jelenkor 296, Alföld 266, Irodalmi
Szemle 264, Forrás 255, Korunk 238, Hi-
tel 231, Lelkipásztor 161, Közös Út 131,
Szombat 129).

Azzal a 11-gyel szembe tudnánk állí-
tani egy legalább hasonlóan erõs csapa-
tot, de ezeknek az anyagát nem nagyon
érdemes a Humanusban keresni. A felso-
rolásban a 2014-es tételszámokat adjuk
meg (2000 1, Bárka 0, Élet és Irodalom
1, Életünk 2, Holmi 0, Kalligram 0, Ma-
gyar Napló 0, Mozgó Világ 0, Palócföld
0, Tekintet 0, Új Forrás 0).

A két résznek egyenletesebben feldol-
gozott idõszakát még 2003 elõttrõl talál-
hatjuk meg, ezt még nem a Humanus 
részére készítették, hanem az IKER adat-
bázisból töltötték át. Abban az idõben
még napilapcikkeket is feldolgoztak, ha
azok tartalmuk szerint beleillettek az
adatbázisba. 

A FSZEK Irodalmi adatbázisa tovább-
ra sem zárkózik el a napilapok feldolgo-
zásától, de ugyanúgy az Élet és Irodalo-
métól sem. Nem olyan könnyû azonban a
valódi 2015-ös közleményeket megtalál-
ni, mert január közepén többségében
2014-es közleményeket láthattunk a talá-
latok között, amikor a dátum szerint
2015-re kerestünk. (Ahogy haladunk elõ-
re az évben, egyre nagyobb lesz az ideiek
aránya.) Úgy tûnt, hogy nem a megjele-
nés, hanem a feldolgozás ideje a dátum,
ami a keresés szempontjából nem mond-
ható igazán szerencsésnek. Az természe-
tes, hogy az év elején még feldolgoznak
elõzõ évi közleményeket (a legjobb példa
talán egy december 31-ei írás a Magyar
Nemzetbõl), de azokat jobb lenne 2014-
nél megtalálni. Ugyanakkor feltûnõ az,
hogy még ebben a kis mintában is

mennyivel nagyobb mértékben szerepel
több lap, mint a Humanusban. Ez azt mu-
tatja, hogy itt sokkal inkább a gyûjtõkö-
rükbe tartozó tartalom feltárására töre-
kednek, nem tételek könnyen meg nem
határozható elvek alapján történõ terme-
lésére.

A valódi 2015-ös közlemények:
Élet és Irodalom 17 (7+10 az 1–2., il-

letve a 3. számból)
Napilapok: Magyar Hírlap 3, Magyar

Nemzet 7, Népszabadság 4, Népszava 4
Havi folyóiratok: BBC History 1,

Kortárs 3, Szombat 1,
Hetilapok: 168 óra 1, Élet és Tudo-

mány 1, Evangélikus Élet 1, HVG (Heti
Világgazdaság címen) 1, Magyar De-
mokrata 2, Magyar Narancs 4 (1+3), Re-
formátusok Lapja 1, Vasárnapi Hírek 1 

2014-esek, amelyeket a 2015-re vo-
natkozó keresés eredményeként kaptunk
meg: Bárka 8, Esõ 3, Ex Symposion 3,
Forrás 3, Föveny 2, Gömörörszág 1, He-
likon 3, Irodalmi Szemle 3, Irodalomis-
meret 9, Jelenkor 7, Kalligram 4, Kárpát-
aljai Hírmondó 1, Kortárs 10, Literatura
9, Magyar Mûhely 3, Magyar Nemzet 1,
Nagyvilág 4, Napút-füzetek 8, Palócföld
6, Pannonhalmi Szemle 2, Prae 2, Prágai
Tükör 1, Székelyföld 3, Tekintet 7,
Tiszatáj 8, Új Dunatáj 2, Vár 5, Vár Ucca
Mûhely 16.

Külön ki kell emelni, hogy január 
18-án, vasárnap megtalálhattuk a Nép-
szava elõzõ nap, szombaton megjelent
közleményét Várkonyi Tibor tollából
Gyarmati Fanni naplójáról. Vannak saj-
nos olyan lapok, amelyekbõl már nem
kerülnek ki 2015-ös közlemények. Már a
vizsgált idõszak után jelent meg a Holmi
legutolsó, 2014. decemberi száma, az eb-
bõl származó közleményeket (az eddigi-
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ek alapján már nem meglepõ) a 2015-ös
dátum és a folyóirat címének kombiná-
ciójával kaphatjuk meg.

A szociológiai adatbázisban a vizsgá-
lat idején összesen 1 darab 2015-ös
könyvet találhattunk.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
adatbázisaira még egyértelmûbben jel-
lemzõ az, hogy kifejezetten a gyûjtõkö-
rükbe tartozó közlemények felvételére
törekednek. Így a Mûfordítás adatbázis
esetében néha éveken át figyelhetik az
Alföldet, amíg abban újra feltûnik egy
világirodalmi mû fordítása. 2015. január
18-áig a Jelenkorral volt szerencséjük
három mûvel, továbbá a Szombatból vet-
tek fel egyet.

A Nemzetiségi adatbázisban az addigi
30 darab 2015-ös tétel is jól reprezentál-
ja, milyen lapokat dolgoznak fel. Megta-
lálhatjuk itt a magyarországi nemzetisé-
gek lapjait, határon túli magyar lapokat,
továbbá a sajtóadatbázisban is feldolgo-
zott magyarországi napi- és hetilapokat:
L’udové Noviny 9, Magyar Szó 7,
Porabje 4, Magyar Hírlap 2, Magyar
Nemzet 2, Neue Zeitung 2, Heti Válasz 1,
Hrvatski Glasnik 1, Magyar Fórum 1,
Népújság 1.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum (OPKM) PAD adatbázisának
10 tétele közül 7 a Tanító 1. számából ke-
rült be az adatbázisba, 1-1 az Élet és Tu-
dományból, a Heti Válaszból és az Új
Emberbõl.

A legfrissebb adatokat egy tartalom-
jegyzék-adatbázisban várhatjuk, így min-
denképp szükséges volt a MATARKA
megvizsgálása is. Itt a megjelenési év
csak szûkítésre használható, önmagában
való keresésre nem. Így annak megállapí-
tására, hogy melyik lapokból találhatók

már benne 2015-ös számok, azt a mód-
szert lehetett választani, hogy a Folyó-
iratok betûrendes listáját betûnként meg-
néztem, a Folyóirat címe oszlopban a 
feldolgozott éveket is megtalálhatjuk,
minden esetben, amikor 2015 szerepelt a
végén, rákattintottam, hogy lássam, mely
számok kerültek be. Azoknál jelzem
csak, ahol ez nem az 1. szám volt, 20 lap
közül 5 volt ilyen: Agrofórum, Élet és
Tudomány 1., 2., 3. sz., Express Polymer
Letters 1., 2. sz., Figyelõ 1-2., 3. sz., Fi-
zikai Szemle, Hetek 1., 2., 3. sz. (a 2. hi-
ányosnak látszott), Hitel, HVG 1., 2. sz.,
Koinónia, Közgazdasági Szemle, Ma-
gyar Állattenyésztõk Lapja, Magyar Ké-
mikusok Lapja, Magyar Napló, Magyar
Tudomány, National Geographic Ma-
gyarország, Orvosi Hetilap, Rádiótechni-
kai Évkönyv, Színház, Természet Világa,
Vigilia.

Hasznos lenne, ha könnyebb áttekinté-
si lehetõség lenne arra vonatkozóan,
hogy mely folyóiratok esetén tekinthet-
jük át egy adott év anyagát.

Összefoglalás

Nem álltam meg, hogy meg ne nézzem,
hogyan szerepelnek az írás elején emle-
getett nevek az adott ország adatbázisá-
ban. 

A lett adatbázisban a Verpakovskis
névre keresve 296 találatot kapunk, ebbõl
50 származik 2003-ból. Király Gábornak
lõtte Verpakovskis két gólját. A Sajtó-
adatbázisban nevére keresve 11 találatot
kaphatunk, ezekbõl 5 vonatkozik kapu-
sunkra, aki a válogatottságok számát te-
kintve már megelõzte Grosics Gyulát.
A cikkek közül 2004-es a legrégebbi:
Nem vágyik a Realba (Heti Válasz, 2004,
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Király zurück in der Bundesliga (Die
Welt 2009), Nem levezetni jön Szombat-
helyre (Magyar Hírlap, 2011), Boldog,
mert a hobbijából élhet meg (Magyar
Hírlap, 2012), Lyukas védelemmel nem
lehet nyerni (Magyar Hírlap, 2013). Ter-
mészetesen még sok cikk jelenhetett meg
Király Gáborról, de a magyar adatbázis-
ba nem kerülnek be túlságosan nagy
számban a sporttal kapcsolatos közlemé-
nyek. 

Fontosabb azonban megnéznünk, ho-
gyan alakult évrõl évre a feldolgozott
közlemények száma a két adatbázisban.
Kis számban kerültek be 1987-es és
1988-as közlemények is a magyar adat-
bázisba, de az elsõ teljes évnek 1989 te-
kinthetõ. 

A fenti adatokat érdemes a lett adatbá-
zis korábbi idõszakára való utalással ki-
egészíteni. 1978 és 1986 között évente

30 000-hez közeli a tételek száma az
adatbázisban, 1961 és 1977 között min-
dig 20 000 feletti, 20 000 és 26 000 kö-
zött, 1951 és 1960 között 20 000 alatti,
de a legkevesebb is több 13 000-nél.
1937-ben és 1938-ban 45 203 és 37 049,
1917 és 1919 között 12 958, 12 858,
16 281. Az látható, hogy a lett adatbázis-
ban 2008-tól kezdve fokozatosan csök-
kent a feldolgozott tételek száma, s 2014
hosszú idõ után az elsõ olyan év lehet,
amikor 100 000 alatt marad. 

Az elõzõ évtizedek számait áttekintve
nem látszik valószínûnek, hogy sokáig
megtarthatjuk elõnyünket a lettekkel
szemben. Várható, hogy elõször a Sajtó-
adatbázisban található idei tételek számát
múlja felül a lett adatbázisé, amit a többi 
magyar adatbázis még kiegyenlíthet egy
darabig. De nem is igazán számít, mert
valójában nem egymással versenyeznek,
az számít, hogy mennyire teljesítik azt a
feladatot, amelyet magukra vállalnak.
(A többi magyar adatbázissal sem verse-
nyezni kell, hanem ezeknek jobban
együtt kellene mûködniük egymással.)

A cikkben az elején kicsit többet fog-
lalkoztam a focival, felidézve Feleki
László korabeli értékelését: keveset
edzünk és rosszul. Amikor elgondolkod-
tam a lettek eredményeinek titkán, akkor
azt ennek a fordítottjában találtam meg:
sokat dolgoznak és jól. Az összesített
számadatok, a feldolgozás gyorsasága
stb. alapján az OGYK Sajtóadatbázisá-
nak készítõire is igaz ez. A sportban ez
nem szokás, itt azonban lehetséges, hogy
két gyõztest is hirdethessünk. S gyõzte-
sek a használók is, akik munkájuk ered-
ményeként naprakészek lehetnek (de ez
még nem is jó kifejezés a gyakran per-
cenként frissülõ adatbázisokra). ■
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