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Meister Róbert

Létezik-e erdélyi társadalomtudományi bibliográfiai műhely, hiányoznak-e alapvető bibliográfiák, vannak-e szakképzett, elkötelezett bibliográfusok Erdélyben? Ilyen és ehhez hasonló kérdések sokszor elhangzottak már különböző tudományos fórumokon és összejöveteleken.Vannak bibliográfusok, készülnek szakterületi bibliográfiák, gyarapodnak a bibliográfiai adatbázisok, de valószínűleg nem ismerik őket eléggé.írásomban ezért a társadalomtudományokat feltáró bibliográfiai munka néhány fontosabb termékét fogom bemutatni.A Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár dokumentációs osztályának kutató bibliográfusaként rám hárult a romániai magyar nyelvű kiadványok, folyóiratok feldolgozása. Munkám eredményeként a Procite 2. bibliográfiai programmal készített adatbázisban és nyomtatásban is megjelent kötetekben a következő társadalomtudományokkal foglalkozó bibliográfiák állnak a kutatók rendelkezésére:

1. A zsidókérdés irodalma a Kolozsvári Központi 
Egyetemi Könyvtárban (Probléma evreiascá ilustratä in colectiile. B.C.U. din Cluj-Napoca. Editat de Biblioteca Centralä Unicversitará, Cluj-Napoca, 1995. 190 p.)A bibliográfia 670 magyar, angol és román nyelven megjelent könyv tematikus bibliográfiája. Adatbázisban is használható. Az adatbázis bővített és javított változatában 1400 annotált cím található, további 400 pedig annotáció nélkül. A gyűjtött anyag 70%-a magyar nyelvű és magyar vonatkozású.2. Az Izraelita-Magyar Irodalmi Társulat kiadványai 
1895-1914. Monográfiák évkönyvek. (Biblioteca Centaralá „Lucián Blaga”, 1995. 138 p.) Háromnyelvű (magyar, román, angol), annotált tematikus bibliográfia. Adatbázisként is használható. A Soros Alapítvány támogatásával készült.3. Társadalomtudományi tanulmányok a románi
ai magyar sajtóban 1946-1993.
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(Presa Universitarä Clujeanä, Cluj-Napoca, 1998. 1. köt.: Korunk, 298 p.; 2. köt.: Utunk, 
Igaz szó, A Hét, Echinox, 169 p.)Tematikus bibliográfia, magyar és román nyelven, összesen 3177 címmel.4. A romániai magyar társadalomtudományi iro
dalom válogatott bibliográfiája. Cikkek, tanulmányok, 1946-1989. (Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002. 213 p.)Az előző, azonos tematikájú köteteknek a Művelődés, a TETT és a NYIrK c. folyóiratok anyagával bővített, időben jobban behatárolt változata. A kiadvány megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az Oktatási Minisztérium és az Illyés Közalapítvány támogatta. Adatbázisként magyar és román nyelvű címekkel, mutatókkal áll a felhasználók rendelkezésére.5. A romániai magyar társadalomtudományi iro
dalom bibliográfiája 1990-1999.Egyelőre még csak adatbázisban használható. A munka a Pro-Print kiadásában megjelent kötet folytatása, az abból származó tapasztalatok fel- használásával, a korábbi hibák kiküszöbölésével, az anyaggyűjtési, feldolgozási szempontok, valamint a szerkesztési elvek jelentős javításával, a tematikus mutatók számának bővítésével. Lényeges különbség, hogy míg a kötet válogatás volt, addig az adatbázis a feldolgozott társadalomtudományi folyóiratok anyagának teljességét tárja a kutatók elé. A tanulmányokon kívül kibővült a riportokkal, interjúkkal, recenziókkal, továbbá irodalomtörténettel és irodalomelmélettel, esszékkel, politikai publicisztikával, vagyis mindazzal, ami műfajától függetlenül, tartalmi vonatkozásban releváns adatokat szolgáltat a társadalomkutatás különböző területei számára.

Szerkesztési problémák

Annak meghatározása, hogy mi kerüljön be egy adatbázisba, nem annyira az írások tárgyától, mint inkább a szövegkörnyezettől, a gazdasági, politikai, kulturális helyzettől, az értelmező ideológiai beállítódásától függ. Az interpretáció és a recepció társadalomtörténeti determináltságának felismerése miatt vált fontossá az irodalomtörténet és irodalomelmélet is a társadalomtudományok számára. Sok esetben a társadalomtudományi és irodalomelméleti fogalmak szinte bekebelezik, átfedik egymást. A szövegértelmezések, nyelvészeti, nyelvtörténeti tanulmányok szemantikai és szemiotikái eszmefuttatásainak társadalomtudományi jelentőségét, multi- diszciplinaritását már meg sem említem.Biztos, hogy egy társadalomtudományi bibliográfia készítője, különösen, ha erdélyi, nem tekinthet el ettől, bár jól tudja, hogy itt két egymástól nagyon is különböző szövegtípusról, megközelítési módról van szó.
Jacques Derrida mondta erről nagyon találóan az 
Autrement szerkesztőivel folytatott beszélgetésben: 
„Azt azért ne feledjük, hogy a közöttük lévő kölcsön
hatások sokkal többrétűek, bonyolultabbak, koránt
sem annyira természetesek, ugyanakkor sokkal törté
nelem függőbbek, mint első megközelítésben feltéte
lezhetnénk [...]. A két típus érdekes módon egybeöt
vöződhet, összefonódhat egy szövegtesten belül, és 
ennek az egybeötvöződésnek a tanulmányozása 
nem csupán egy érdekes és új diszciplína létrejöttét 
teszi szükségessé, hanem egyben megoldandó problé
mát jelent számunkra. [...] tanulmányozni kell 
mindazokat a konvenciókat, intézményeket, interp
retációkat, amelyek létrehozták és működtették ezt 
az érdekes kölcsönhatást, és az ezzel együtt járó el
határolódásokkal, normákkal, kizárásokkal.”1Az összefonódások annyira nyilvánvalóak, hogy nehezen kezelhető problémát jelentett számomra is
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az adatbázis szerkesztése során, a műfajilag szinte meghatározhatatlan, de politikai vonatkozásukban fontos írások kategorizálása. Szász János, Lászlóffy 
Aladár, Fodor Sándor -  és mások -  nyilvánvalóan többet érdemlő' írásait, jegyzeteit ezért minősítettem (át) politikai publicisztikává. Ugyanilyen nehéz volt Szőcs István vagy Szabó Gyula írásait besorolni. Itt is a bibliográfia tematikája által megkövetelt társadalmi-politikai relevancia volt a döntő kritérium.Az anyaggyűjtés és feldolgozás során, egy analitikus társadalomtudományi bibliográfiát készítő szakembernek azt az episztemológiai tételt is figyelembe kell vennie, hogy a történések nem önma- guktól, hanem csak a kontextus-függő értelmezések nyomán szerveződnek ténnyé. Ez alatt nemcsak a társadalmi megalapozottságot értem, hanem azoknak az egyéni kommunikációs szűrőknek a működését is, amelyek az individuális tapasztalatokból eredő előzetes ítéletekből és a szocializáció folyamán átörökített előítéletekből szövődve, szelektív látásmódhoz vezetnek. A bibliográfusnak arra kell törekednie tehát, hogy a tárgyilagosság biztosítása érdekében különböző szintű információs anyagokat, változatos értelmezési lehetőségeket tárjon a kutató elé. Következésképpen, a tudományos igényességgel készülő tanulmányok mellett, a politikai vagy kulturális személyiségekhez kapcsolódó interjúkat, a társadalmi kibontakozást a mindennapok perspektívájából szemléltető riportokat, visszaemlékezéseket is fel kell dolgoznia. Ezt a célt szolgálja pl. az erdélyi £56-os, vagy a marosvásárhelyi 1990-es márciusi eseményekhez kapcsolódó, a tudományosság igényével fel sem lépő élménybeszámolók szerepeltetése az adatbázisban. Szociológiai, mentalitástörténeti, társadalomtörténeti szempontból ugyanilyen relevánsak a bukaresti bolhapiacról, a prostitúcióról, a gyermekkereskedelemről vagy a romániai egészségügy helyzetéről írott riportok is.

Ezek a motivációs eszmefuttatások elhatárolódást is tartalmaznak: senki ne keressen ebben az adatbázisban -  és a majdan kinyomtatásra kerülő kötetben sem -  olyan verselemezést vagy recenziót például, amely az ismertetett szelekciós kritériumoknak nem felel meg.A jelzett szemléletváltásnak is köszönhető, hogy a most készülő bibliográfia terjedelme -  és ezzel információs, valamint művelődéstörténeti dokumentumértéke számottevően megnőtt. Míg az előző kötet csupán 3200 címet közölt egy csaknem 50 éves periódus (1946-1989) publikációiból, az adatbázis várhatóan mintegy 11 ezer címet tartalmaz majd, az 1990 és 1999 között eltelt évtized tudományospublicisztikai munkájának terméséből. Az sem elhanyagolható, hogy a munka a feldolgozott folyóiratokban megjelent társadalomtudományi bibliográfiákat, valamint azok recenzióit is tartalmazza, tehát bibliográfiák bibliográfiájaként is használható. A kötettel szemben előnye még, hogy a folyóiratok számmutatója lehetővé teszi az adatbázis részbibliográfiaként való használatát is. Ha a kutatás csak egy bizonyos folyóirat tartalmát célozza, e mutató segítségével a keresett anyag könnyen leválasztható. A statisztikai pontosság kedvéért, no meg azért, hogy a munka terjedelmét, a különböző folyóiratok súlyát, bibliográfai forrásértékét számszerűen szemlélhessük, valamint azért, mert ezek a számok önmagukban is információt hordoznak, megadjuk a címek folyóiratonkénti megoszlását. Erdélyi Múze
um 377, A Hét: 4000, Hitel: 74, Kellék: 126, Korunk: 2388, Látó: 300, Nyelv-és Irodalomtudományi Közle
mények: 93, Magyar Kisebbség: 354, Művelődés: 1472.2A feldogozott címek arányát a folyóirat profilja határozza meg: a Magyar Kisebbség, Kellék, vagy Erdé
lyi Múzeum, Hitel anyagának 99-100%-a szerepel, a Korunk anyagából kb. 90% (a versek és novellák kimaradtak).Más a helyzet az irodalmi lapok esetében. Ezek feldolgozása során elsősorban a politikai publicisztikára, valamint a művelődés-és irodalomtörténeti
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témákra összpontosítottan válogattam. (Volt mit, hiszen a bibliográfiában követhető az irodalmi folyóiratok -  az irodalom Erdélyben hagyományosan politikai szerephez kapcsolódó, majd ennek folyamatos csökkenését tükröző -  arculatváltozása is. Jelzés értékű, hogy a feldolgozás intervallumában a politika és irodalom kapcsolatával, az irodalomköz- pontúság-vita hátterével, vagy az irodalmárok politikai szereplésével közel száz írás foglalkozik. Gondolom, ezt senki sem tartja meglepőnek, hiszen, hogy mást ne mondjak -  az RMDSZ eddigi vezetői-  valamennyien irodalmárok.)A rendszerváltás első éveiben a politikai publicisztika és a történelmi, társadalomtudományi tematika túlsúlyos volt még az irodalmi folyóiratokban is, aztán 1994-1995-től kezdődően már a Helikonban és a Látóban is az irodalmi művel közlése került előtérbe. Hasonló folyamat tanúi lehetünk egy másik, nem irodalmi folyóirat, A Hét esetében is: a napi politikát elemző, közvetlenül az eseményekhez kapcsolódó publicisztika helyett az ismeretterjesztő írások kerülnek előtérbe. A néhol szinte már hisztérikus hangú, érzelmi alapon folyó politizálás helyét a-  helyzetünk bonyolultságához viszonyítva -  higgadt politikai elemezés vette át. A kilencvenes évek közepétől a tudományos, kulturális és politikai sajtóban jellemzővé válnak a változások esélyeit szociológiai pontossággal feltáró, a politikai eredményeket felmutató, intézményépítési stratégiákat tartalmazó írások. Ilyenek természetesen a jelzett periódus előtt is felbukkantak, de akkor hatásuk elveszett a hangzavarban, íróik pedig éppen tárgyilagosságuk miatt, szinte gyanússá, néha gyanúsítottá váltak. Elég, ha itt Szilágyi N. Sándor, Cs. Gyimesi Éva, 
Bíró A. Zoltán, Magyari Nándor László írásaira, vagy Kötő József és Veress Károly között -  a magyar egyetem kérdésében -  kibontakozott vitára utalok. Még, ha a cél végeredményben azonos is, a morális elkötelezettség pedig kétségbevonhatatlan, a szociológiai elemzés tárgyilagossága és a nemzetiségi retorika -  a két megközelítési mód közötti különbség nyilvánvaló, a reakciók önmagukért beszél

nek, stílusuk egyben önminősítés is. Az említett példák szimptomatikusak, és nem egyedülállóak. Ugyanígy hivatkozhatnék Magyari-Vincze Enikő szociálpszichológiai és intézményszociológiai írásainak fogadtatására is.
A romániai magyar társadalom
tudományi irodalom bibliográfiá
ja 1990-1999 c. bibliográfiai 
adatbázis építése

Visszatérve az adatbázishoz, ebben az összefüggésben emelem ki, hogy a bibliográfiai törzsanyag jelentős számbeli növekedése önmagában is sokatmondó, de ennél fontosabb, hogy az anyaggyűjtési kritériumok megváltozása miatt -  széles körű rálátást biztosít az erdélyi tudományosság célzott szegmentumára, egy olyan időszakban, amikor a társadalmi-politikai változások paradigmaváltás(oka)t kényszerítettek ki. A társadalomtudományi szemléletmód és tematika gyökeres változása mellett ekkor jelentkezett az az új (vagy csak közlési lehetőséghez jutott) kutatói gárda is, amelyek írásaival évtizedekre meghatározza majd az erdélyi társadalomtudományok fejlődését és oktatását. Ez a bibliográfiai adatbázis munkásságuk első, folyamatos és összefüggéseket felmutató felmérése.A bibliográfiai felmérésre kiválasztott folyóiratok arculatának, szemléletmódjának és elkötelezettségének változatossága a biztosítéka annak is, hogy az erdélyi magyar társadalomtudományos irodalom aspektusai a lehető legkomplexebb módon nyerjenek megjelenítést az információfeldolgozás során. A feldolgozás intervalluma eléggé átfogó ahhoz, hogy a társadalomtudományi és politikai folyamatokat megjelenésüktől kezdve a kibontakozás folyamatosságában követhessük. (Itt elsősorban olyan vitákra, publicisztikai forrongásokra gondolok, mint a kisebbségi jog- és érdekvédelem, az autonómia különböző (lehetséges és kívánatos) formái, a kisebbségi intézményrendszer kiépítése, a magyar
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egyetemszervezés és oktatás kérdései vagy a művelődéstörténeti és kisebbségtörténeti témák sok szempontú elemzése.)Hogy ezek a folyamatok a készülő bibliográfiban tárgyszerűen, a tudománytörténészek és a kultúr- szociológusok számára statisztikailag is feldolgozható megbízhatósággal nyomon követhetőek, kimutathatóak legyenek, csak aláhúzza a munka kötetben való megjelentetésének fontosságát is. Az információ kiválogatása és a feldolgozás szempontjainak változása már a feldolgozott címek egyszerű olvasatával lehetővé teszi annak kimutatását, hogy milyen szerepet játszottak ezek a kapcsolatok az erdélyi magyarság saját történelméhez való visszakapcsolásában, jelenének alakításában a kulturális folytonosság újrateremtésében.Bár munkám bemutatása során episztemológiai elvekre, interpretációs problémákra hivatkoztam, távol áll tőlem az a szándék, hogy a bibliográfiai, információfeldolgozási munka fontosságát túllicitáljam. Természetesen, nem a bibliográfus feladata a rejtett összefüggések bemutatása, a kodifikált tartalmak felfedezése, értelmezése, vagy a kanonizálásba való szelektív „besegítés” (egy elfogult, irányított válogatás ugyanis ezt eredményezhetné). De a bibliográfuson is múlik, hogy a növekvő informá- cióözönben megkönnyítse a tájékozódást. Munkánk felelősséggel is jár: a nem jelzett vagy hibásan jelzett, a nem megfelelően közölt információ, ma már szinte elveszettnek tekinthető. Következésképpen az értelmezés problémája, a hozzáértés képessége, a széles körű szakmai tájékozottság és a tárgyilagosságra való törekvés, valamint a lelkiismeretesség kiemelt fontossággal bír a számunkra.Nem lenne baj, ha a kutatási technika alapvető elemeit és a szakmai deontológia kérdéseit a könyvtáros oktatás is szem előtt tartaná. Akkor nem találkoznánk azzal a jelenséggel, hogy katalóguscédulák másolásával készítenének bibliográfiákat, anélkül, hogy kézbe vennék a könyveket vagy repertóriumokat, vagy hogy túljutnának egy folyóirat tartalom- jegyzékén.

Végül, társadalomtudományi képzettségű bibliográfusként elmondhatom, hogy a bemutatott adatbázis szakszerűségében, információértékében és terjedelmében minden eddigi hasonló tematikájú erdélyi bibliográfiát felülmúl, és becsülettel kiállná az összehasonlítást nemzetközi téren is más, hasonló tematikájú munkákkal. Egyetlen „hátránya” a hagyományos fejezetesítés hiánya, melyet viszont eredményesen pótol a részletes tárgymutató, az analitikus feltárás, a leíró fogalmak többirányú visszakereshetőségének lehetősége. Mivel a tárgymutató a mai erdélyi társadalomtudományok tematikáját többé-kevésbé ismerő kutató számára túlzottan analitikusnak tűnhet, talán nem szerénytelenség, ha megemlítem, hogy egy üyen munka nem évekre és nem is évtizedekre készül. Indokoltsága megmutatkozik majd az idő múltával, amikor a ma égető kérdésekkel foglalkozó irodalmat a múlt hamujából kell majd felderíteni. Fontos érv még mellette, hogy ilyen mennyiségű (10 500 tétel) adat esetében az analitikusság elengedhetetlen, funkcionális és a felhasználás eredményességét biztosító követelmény.
Az adatbázis szerkezete© Előszó (A jelen írásban már jelzett problematika kibontása, más elméleti kérdések ismertetése, valamint technikai jellegű útmutatások a kutatók számára a használat megkönnyítése érdekében.)© A feldolgozott folyóiratok (Erdélyi Múzeum, A Hét, Hitel, Helikon, Kellék, Korunk, Látó, Magyar Kisebbség, Művelődés, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Web, valamit a KAM-kiadványok, az Antropológiai Műhely, Átmenetek, Interdialog Füzetek) technikai kazettá

inak elkészítése.© Tartalomjegyzék (A bibliográfiában szereplő társadalomtudományi területek felsorolása)© Törzsanyag (Közel 11 000 cím, bibliográfiai adatokkal, betűrendben, ezen belül időrendben.)
818 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2005. 4.



© Szerzői névmutató (Oldalszámmutató -sok szerzőnél a feldolgozott címek oldalakat töltenek meg, ezért a sorszámmutató itt fölösleges lenne.)© Tárgymutató (Több mint 2000 a tanulmányok, esszék stb. tartalmára utaló leírásfogalom; az ismert szakmai tezauruszok egységesített fogalom- készlete mellett, az erdélyi tematika és tudományos nyelvezet sajátosságainak messzemenő figyelembevételével. Nyomatékosításként: a magyarságkutatás számára a tárgymutató a „magyar” és a „romániai magyarok” leíró fogalmakat közel 150 különböző vonatkozásban, tematikus összetételben kínálja).© Szaktárgy-mutató. (A törzsanyag tudományágak szerinti osztályozása. Filozófia, szociológia, politológia, történelem, közgazdaság, jog, etnográfia, szociálpszichológia, sőt a teljesség érdekében irodalomtörténet, irodalomelmélet, irodalmi analízis, esszé és kritika is, amennyiben művelődéstörténeti, intézménytörténeti,szociográfiai stb. vonatkozásai vannak. Több mint 200, a bibliográfiában szereplő szaktudományt és tudományágat ölel fel.)© Intézménytípusok mutatója (Politikai, kulturális, gazdasági intézmények, oktatási intézmények, tudományos intézmények, alapítványok stb. számmutatója)© Intézményi és sajtó névmutató (Az intézmények, sajtótermékek címét, a rendezvények megnevezését stb. tartalmazza.)© Névmutató (A feldolgozott anyagban szereplő több mint 3000 referencia-név jegyzéke. Fontos scientometriai mutató, elemzésével számszerűen szemléltethető, hogy ki kit idéz, kire hivatkozik, kit hányszor említenek, és milyen összefüggésben. Felhasználható a scientometriai adatszolgáltatása mellett más, tudományos információ szolgáltatásához i s . )© Földrajzinév-mutató (Az adatbázis a toponimiai tanulmányokat és a folyóiratokban, főleg a NyírK-ben megjelent topográfiai bibliográfiák jegyzékét is tartalmazza).

© Folyóirat-mutató (Külön-külön, egy tömbben 
tartalmazza az egyes folyóiratok sorszámmal jelzett címeit. Segítségével az anyag önálló bibliográfiákra bontható.

VégülA Kolozsvári Egyetemi Központi Könyvtárának dokumentációs osztályán egy közel 17 ezer címet tartalmazó, gazdag adatbázis várja a kutatókat. A ro
mániai társadalomtudományi irodalom bibliográfiá
ja 1990-1999. c. adatbázis végleges lezárása és korrektúrája után akár nyomtatható CD-re írható vagy internetre tehető.Az információs anyagok a Teleki László Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem munkatársainak felkérésére és támogatásával készültek. Bekapcsolódtunk a Teleki László Intézet „Kisebbségek régi és új szerveződései” c. (Bárdi Nándor által irányított) programjába is. Megtisztelő a magyarországi kutatók érdeklődése, de fájlalom, hogy az erdélyi kutatók kevéssé ismerik és használják, holott az anyag nagy része mégiscsak erdélyi vonatkozású.Jó lenne, ha Erdélyben is felismernék egyrészt a tudományos élet képviselői, másrészt azok, akik a támogatásokról döntenek, hogy korszerű adatkeresés, -feldolgozás és -szolgáltatás nélkül ma már nem létezhet a tudományos kutatás, s hogy egy korszerű bibliográfia, ill. egy bibliográfiai adatbázis szerkesztése, feltöltése komoly szakmai felkészültséget igényel, melyet a bibliográfus helyett más nem tud elvégezni.
Jegyzetek

1 DERRIDA, Jacques. Van-e a filozófiának saját nyelve? Az Autrement interjúja. Látó, 1999/7.2 A feldolgozás alatt álló KAM-kiadványokról és a webról még nincsenek számszerű adataim. (M.R.)
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