
Tény azonban, hogy a kutatók munkáját lényegesen megkönnyítették volna 
vele. (Elvétve azért akad utalás a már említett, az életrajzi fejezetben 
a 'tanulmányokra-cikkekre visszamutató tételszámokon túl is - ilyen pl. 
az 113 6. és 1150. tétel közötti keresztutalás. )

A publikációs lehetőségek ismeretében ugyan természetesnek kell tekinte
nünk, mégis sajnáljuk, hogy sokszorosítva jelent meg a bibliográfia. Nem 
mintha a sokszorosítás nem volna technikailag igen sikerült, kifogástala
nul olvasható kiadvány - hanem mert igy az összeállítóknak le kellett mon
daniuk azokról a nyomdatechnikai lehetőségekről (ritkítás, kurziválás stb. ), 
amelyek a szerkesztői munka újabb eszközeiként még differenciáltabbá, 
áttekinthetőbbé tették volna a hatalmas adattömeg közlését.

Ezzel függ össze a példányszám kérdése is. Ez a kötet - ismét hangsú
lyozzuk - nemcsak a kutatók segédeszköze, hanem olvasmány mindenki 
számára, akit Ady költészete és foként költészetének fogadtatása, hatása 
közelebbről érdekel; az ilyen olvasók pedig 800-nál bizonyára jóval töb
ben vannak. S hogy a segédeszköznél maradjunk: oktatási segédeszköznek 
is hasznos volna ez a munka; milyen sokat érne gimnáziumi irodalom
órákon egy-egy tucat vitacikk címének puszta felsorolása az Ady-por va
lamelyik Iftárgyalásánakn anyagából! Tudjuk, hogy a bibliográfiának nem
csak az összeállítása volt nagy munka, hanem maga a kiadása is komoly 
vállalkozás, s megjelenése mindenképpen nagy eredmény. Örömünk azon
ban sokkal nagyobb és zavartalanabb lenne, ha sokkal többek számára hoz
záférhetően jelent volna meg.

KÖVENDI Dénes

Katalógus az SzKI Műszaki Könyvtárának prospektus állo
mányáról. Bp. (1973.) Számítástechnikai Koordinációs In
tézet. 659 p.

Az információk mennyiségi növekedése a dokumentumok feldolgozásának 
módjában is változást eredményez. A használó, a kutató a dokumentumok 
megjelenésével egyidejű feldolgozást igényel, s elvárja a müvekben lévő 
információk részletesebb feltárását, a sokszempontu visszakeresés lehe
tőségét. Ennek a követelménynek a hagyományos könyvtári módszerekkel 
eleget tenni nem lehet, s ezért is került sor a számítógépeknek a könyv
tári és dokumentációs munkában való alkalmazására.
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Hazánkban már évek óta készülnek e g y e s  dokumentációs kiadványok, el
sősorban indexek, elektronikus számitógépek közreműködésével, azonban 
egy meghatározott állománynak, gyűjteménynek ilyen módon való feldol
gozására tudomásunk szerint még nem került sor. Ezért is kell örömmel 
üdvözölni a Számítástechnikai Koordinációs Intézet most megjelent kitűnő 
kiadványát, mely az Intézet műszaki könyvtárának és számitógép labora
tóriumának közös munkája.

A katalógus a Számítástechnikai Koordinációs Intézet Műszaki Könyvtárá
nak prospektusállományáról készült. A kötetben a prospektusokon kivül 
(kisebb számban) műszaki leírások, katalógusok, speciális kézikönyvek, 
általában műszaki dokumentációs források leírását találjuk. E gyűjtemény 
kiválasztását indokolhatta a dokumentumok nagy száma, gyors növekedé
sük, az irántuk megnyilvánuló fokozott érdeklődés, valamint az a tény, 
hogy e müvek cimleirása egyszerű, megjelenési nyelvűk általában angol 
és német, igy kisebb karakterkészlettel is leírhatók.

A katalógus két részből áll. Az első részben a dokumentumok leírását ta
láljuk a gyártó cégek betűrendjében. A címleírás első sorában a raktári 
jelzet áll, ezt követi a második sorban a cégnév, majd a cim és az 
impresszum. Minden esetben közük a dokumentum típusát és nyelvét. A 
címleírás utolsó sorában a dokumentumot jellemző tárgyszavak találhatók. 
Minden tétel folyamatos sorszámozást kapott. A katalógus második része 
a tárgyszó szerinti betűrendes mutató, amely a nyomtatási sorszámokra 
utal. A kiadványhoz cégmutató is készült; ez a cégeket nevűk betűrendjé
ben sorolja fel, s lapszámra hivatkozik. Az egyes számítástechnikai cé
gek neve több formában is ismert, ezért cégnévmutatót is állítottak ösz- 
sze, amely az eltérő elnevezések esetén a kötetben használt formára utal. 
A katalógushoz negyedévenként, folyamatos sorszámozással kiegészítő kö
tetek készülnek, s a tervek szerint a teljes anyagot évenként kumulálni 
fogják.

Az összeállítás talán egyetlen vitatható pontja, hogy tárgyszókészlete meg
lehetősen szűk, igy egyes tárgyszavak visszakeresésénél előfordulhat, hogy 
több tucat dokumentumhoz kell visszanyúlnunk. A gyakorlat bizonyára vagy 
igazolja az összeállítók elképzeléseit, vagy a szükséges korrigálást köny- 
nyen végrehajtják, amihez segítségükre lehet a készülő számitógépes szak
tezaurusz is.

A program a British National Bibliography által is alkalmazott MARC-rend 
szer alapján készült. Óriási előnye, hogy rendkívül rugalmas, bővíthető, 
egyéb feldolgozásokhoz adaptálható, s különböző kiírási képet is produkál.

A kötet összeálütói jól használták ki a gépi feldolgozás előnyeit. Csak azt 
végeztették el a géppel, ami szükséges, s ezért a katalógus jól áttekint
hető, logikusan szerkesztett kiadvány, ami elsősorban a programozó mun
káját dicséri. Reméljük, hogy a kiváló gépi katalógus lendületet és ötlete
ket is ad a könyvtárainkban folyó gépesítési munkákhoz.

SZAB^ Sándor

4 7 0


