y

Az irodalmi bibliográfiákkal foglalkozó cikkemben (Magyar válogatott. Érett bibliográfiák dicsérete = Könyvtári Figyelõ, 2002. 4. szám) arról
írtam, hogy az irodalmi bibliográfiákból (adatbázisokból) a legjobban az irodalom hiányzik, elsõsorbanaz idõszaki kiadványokban megjelentszépirodalmi alkotások hiányoznak.
Mivel az Országos Idegennyelvû Könyvtár
Mûfordítás adatbázisábana világirodalmi alkotásokat feltárják, így ami hiányzik, az a magyar
irodalom. Megemlékeztem egy régi vállalkozásról, arról, amit 1981 és 1982 között Magyar folyóiratok szépirodalmi publikációinak válogatott
repertóriumaként félévenkénti kötetekkel, késóob
Idõszaki kiadványok szépirodalmi publikációÍlwk
válogatott repertóriuma (1983-1988) címen készítettek az ELTE BTK Központi Olvasóterrnében. (Más összefüggésbenszó esett a Látóhatár
címû folyóiratról -alcíme: Válogatás a magyar
kulturális sajtóból -, amelyben szépirodalmi mûvek és tanulmányok újraközlése mellett bibliográfiák is megjelentek, a havonta megjelenõ Cikkbibliográfia mellett negyedévenkéntMagyar szépirodalmi mûvek, irodalmi tanulmánykötetek kritikáinakjegyzéke).
A Szépirodalmi Figyelõ címû, kéthavonta
megjelenõ Irodalmi, kritikai, szemlézõ folyóirat
(a Balassi Bálint Intézet és a Fiatal Írók Szövetsége közös folyóirata) némileg emlékeztet a Látóhatárra. Már 2002-es számaival is találkoztan1,
de nem találtam olyan érdekesnek, mint a mostani, 2003. évi 5. számot (talán a Látóhatáaa emlékezve valan1ilyenbibliográfiát hiányoltan1belõle), ebben viszont mái- van, s ha nem is a Látóhatárban megjelentekhez hasonló, de épp olyan,
amit nem sokkal korábban hiányoltam: a Buda
Attila által összeállított bibliográfia címe Szépiro-
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dalmi bibliográfia, megjelölése szerint a 2003.
július-augusztusi anyagot tartalmazza.
A bibliográfia bevezetõjemeghatározzacéljait
(a kihagyott részek a mûfaj okkal kapcsolatos
kérdésekettárgyalják).
"A Szépirodalmi Figyelõ ez évi utolsó két
számábankísérleti jelleggel, 2004-tó1pedig rendszeresenteljes körû szépirodalmi bibliográfiát fog
közölni az általa szemlézett folyóiratok anyagából. A bibliográfia magyar szerzó'kmagyar nyelvû szépirodalmi alkotásait tartalmazza: a lírai, a
prózai és a közönségelõtt elõadásra szánt mûveket. ...A két-két hónapra terjedõ bibliográfiák
elején minden esetbenolvasható lesz azon folyóiratok listája, amelyekaz összeállításalapjául szolgáltak."
Ezt követi egy 27 címbó1 álló lista, minden
esetbenmegadva, hogy melyik számot dolgozta
fel a bibliográfia az adott lapból. Ez a lista önmagában is érdekeslehet, kiegészítve azokkal, amelyeket ezeken felül a Szépirodalmi Figyelõ által
szemlézettfolyóiratok listáján még megtalálhatunk,
mivel ezeknekvan a legnagyobbesélyükarra, hogy
a jövóoen a bibliográfiába bekeriiljenek.
Mielõtt bárki figyelmeztetne arra, hogy van
azért egy adatbázis, amely nagymértékben dolgoz fel szépirodalmi mûveket, magam említem
ezt meg. .Ez: a Neumann-ház által készített
WebKat.hu.
Bár enneka folyóiratbázisát nem olyan könnyû
megállapítani, mint a nyomtatott bibliográfiákét,
kísérletet teszekarra, hogy összevessemaz 1989ig megjelent bibliográfiában, a most indult Szépirodalmi bibliográfiában és a WebKat.huban feldolgozott lapokat.
A régi bibliográfiában a kilenc év alatt 45 lap
szerepelt, 1989-benkettõ kivételével valamennyi
(táblázatos formában a Könyvtári Figyelõben
megtalálható listájuk annak jelölésévei, hogy
melyik kötetekbe kerültek be), ezek közül 15-öt
a Szépirodalmi bibliográfia forrásai között is
megtalálhatunk(Alföld, Élet és Irodalom, Életünk,
Forrás, Hitel, Holmi, Jelenkor, Kortárs, Liget,
Mozgó Világ, Palócföld, Somogy, Tekintet,
Tiszatáj, Vigilia), más megközelítésbena mostani
bibliográfia forrásainak több mint fele szerepelt

már 1989-ben is, s további ötöt szemléz a Szép- forrásokbóllehetl1emegállapítani: Hét, A Hét, Új
irodalmi Figyelõ (2000, Híd, Korunk, Mú'hely, Szó Vasárnapikiadás,Utunk, Üzenet. Találhattunk
a listán világirodalmi folyóiratot (Nagyvilág),an1ely
Új Forrás).
1989 körül nagy változások voltak, így több terrnészetszerú1eg
nincs a mostanibanbenne,ezt az
Iap megszûnt akkortájt, az IKB alapján a pontos OrszágosIdegennyelvûKönyvtár tárja fel nagyalaéveket is meg lehet adni: Könyvvilág 1995 (de possággal),napilapokat(Magyar Nemzet, Népszaez csak 1981-ben szerepelt a bibliogl:áfiában), badság,Népszava), amelyeketérdemeslennemegLátóhatár 1992, Magyar Ifjúság 1989, Napjaink fontolni (a Népszabadságban
szombatonkéntmeg1990, Stádium 1993, Szovjet Irodalom 1990, Új jelenõ két vers évente százatis kiad, jelentõs szerAuróra 1989, Új Idõ 1991, Új Írás 1991, Új Tükör zõktó1),s még hattovábbi, ma is létezõ lap: Hevesi
1989. A határokon túli lapok változásait más Szemle,Jászkunság,
Kapu, Szabolcs-Szatmári
Szem-

,

..-

NI*: nincs az interneten
NI**: (a 2003-as év megtalálható ugyan, de rossz a html-oldalak struktúrája)
A táblázat a 2003-as adatokat tartalmazza, mostani indulása miatt a Szépirodalmi bibliográfia esetében ez a teljes
anyag, a WebKat.hu esetében a korábban feldolgozott évek adatait is megadom, ahogy azt is, ha a lap anyaga azért
nincs a WebKat.huban, mert az interneten sem található, s gyakorlatilag mindig ez a hiányoka.
(A felsorolás szerint július végén, augusztus elején két szám kimaradt a bibliográfiából.)
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le (ma már Szabolcs-Szatmár-Beregi
Szemle),Színház,DráInan1elléklet.
Ha megfordítjuk a dolgot, a Szépirodalmi bibliográfiába bekerült további lapok döntõ többsége késóob indult (Árgus 1990, Bárka 1993, Lyukasóra 1992, Az Irodalom Visszavág 199? [az
IKB sem tudja a pontos indulási idõt], Új Holnap
1995), néhány már megindult az elõzõ idõszak
vége elõtt (Ezredvég 1987, Magyar Napló 1989.
október, PoLíSz 1989), továbbá itt is vannak
határon túli lapok (Helikon, Irodalmi Szemle,
Látó, Székelyföld).
A Szépirodalmi Figyelõ által szemlézetttovábbi
lapok között még sokkal fiatalabbakat is találhatunk: A Dunánál 2002 (próbaszám: 2001), Új
Balaton 2002, Huszonegy 2000, V ár Ucca (bizonyára Vár Ucca Múnely) 2000, Napút 1999, Prae
1999, Esõ 1998, Pannon Tükör 1996, Parnasszus
1995, C. E. T 1993, Hévíz 1993, Pannonhalmi
Szemle 1993), de ne maradjon ki a többi határainkon belülró1 és kívülró1: Beszélõ, Budapesti
Jelenlét, Európai Utas, Kalligram, Magyar Mûhely, Szõrös Kõ (erre nagyon kíváncsi vagyok,
mi is lehet, nem jutottam még hozzá), Várad, de
találhatunk itt olyat is, amely csak az interneten
létezik, alcíme szerint Az irodalmi portál (Litera),
amely nemrég volt egyéves. Ennek megemlítése
jó átvezetéstjelent a WebKat.huval való összevetéshez. (A szem1ézett lapok közül a WebKat.
huban leginkább feldolgozott lapok: 2000, Beszélõ, Esõ, Európai Utas, Korunk, Lettre, Új
Forrás, Új Horizont.)
Közös táblázatban foglalom össze a Szépirodalmi bibliográfiában feldolgozott lapok közül a
havonta, esetenként dupla számokkal megjelenõ
lapokat, továbbá a kéthavonta napvilágot látó
Bárkát, a WebKat.huban való feldolgozottságuk
jelzésévei. (Az ettó1 jelentõsen eltérõ periodicitású lapok, s így a táblázatba nehezen illeszthetõ
lapok adatait külön adom meg.) A W a WebKat.
huban, az SZ a Szépirodalmi bibliográfiában való
feldolgozottságot jelzi.
Mivel a WebKat.hu az interneten található, a
magyar kulturális örökséghez tartozó dokumentumokat dolgozza fel, ki van annak szolgáltatva,
hogy mi kerül fel a hálózatra, s ennek megfelelõen esetlegesebbaz, hogy mit találhatunk meg ott.
(A feldolgozottnak vett szálnok esetébenis lehet,
hogy különféle megfontolásokból nem minden
közleményt tesznek ilyen fonnában hozzáférhetõvé.)
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Ritkábban megjelenõ lapok a SzépirodaI.mi
bibliográfiában: Helikon júl.. 10., júl.. 25., aug.
10. (a WebKat.huban neln szerepel, nincs az
interneten), Az Irodalom Visszavág: 2. (tavaszi
nyár) (WebKat.hu: 1998-2000), Tekintet: 3. (a
WebKat.huban nem szerepel,nincs az interneten),
Új Holnap 2. nyár, (WebKat.hu 1996-1998: eltûnt a forrás).
A huszonhét lap közül. tízbó1 dolgoztak fel
2003-as anyagot a WebKat.huban, ezek közül
négyben van frissebb anyag, a többi az Alföld
kivételével vagy ugyanott tart, vagy alig van lemaradva. A többi tizenhét közül kilenc egyáltalán nem szerepelaz adatbázisban,nyolcból pedig
korábbi évek anyaga található meg benne.
Különféie forrásokban eddig is megfigyelhetõ
volt, hogya versek kisebb terjedelmük miatt
egyenként kisebb helyet igényelnek (például egy
folyóiratszámban), ugyanakkor a feldolgozásukkor számuk miatt több tételt adnak. A SzépirodaI.mibibliográfia esetébena 889 tétel közül 713
vers, a többi hat kisebb csoport között oszlik meg
-(rövid) pI.óza: 120, (hosszú) próza: 16, esszé:
18, közönség elõtt elõadásra szántmû: 14, átmeneti mûfajok: 7, keveredés (vers és próza): 1.
A WebKat.hubana tárgyszavakközött az egyik
kategóriát a mûfajok képezik, ezek közül a vers
itt is megtalálható, míg a prózai mûfajokra nincs
egységesített csoport, ezért a versekkel végzek
egy kis összehasonlítóvizsgálatot.
Ha a táblázatot megnézzük, az Árgus júniusjúliusi számaaz elsõ, amelyet mindkét forrás feldolgozott~Ebbó1 a folyóiratból227 2003-as tétel
került be a WebKat.huba (az URL részlet alapján
kereshetünkadottfolyóiratban megjelentanyagot),
ezek közül 104 volt vers. Mivel adott számra
nem tudjuk szûkítenia keresést,a találatokatpedig
a mûvek címének sorrendjében kapjuk meg, a
rövid leírásokatátfutva tudjuk összeszedniaz adott
számban megjelent közleményeket, így ebben az
esetbena 104 tételt kellett átnézni. (Egy nyomtatott bibliográfiában pedig általában nem is kereshetünk a forrás szerint.) A Szépirodalmi bibliográfia az adott csoporton belül szerzõi betûrendben közli az anyagot, az adatbázisban megtalált
szerzó'k (Baán Tibor, Kelemen Lajos, Kenéz
Ferenc, Kerék lIme, Kocsis Klára, Leszkovszky
Anna, Török-Zselenszky Tamás) mûvei hiánytalanul megvannak a bibliográfiában is. Közülük
Kerék lrnrétó1 került be máshol megjelent vers is,
három a Somogy címû lapból, így összesen4.~

ap
decemb

Ha szerzó'kéntõt keressük a WebKat.huban, ak- amely a Szépirodalmi bibliográfiának is fOITásu
kor is 4 verset találunk, a másik 3 februárban volt már most is (Alföld 1, Árgus 104, Bárka 39,
jelent meg a Hitelben. De ha csak az évet és a Élet és Irodalom 257, Ezredvég 221, Forrás 54,
szerzõ nevét adjuk meg, elhagyjuk tárgyszóként Hitel 88, Liget 40, Mozgó Világ 52, Tiszatáj 117),
a vers megjelölését, 7 találatot kapunk, további 3 vagy a lista alapján az lehet: Korunk 16, Lettre
tételt a júniusi Hitelbó1. Pál' kattintással (hiszen itt 5 (megnevezésemáshol Lettre Internationale vagy
az interneten megtalálható dokumentul;Dokatdol- Magyar Lettre Internationale), de eddig nem
goznak fel) megállapíthatjuk, hogy ezek is ver- említett, nyomtatásban is megjelenõ lap szintén
sek, csak még nincsenek tárgyszavazva. Hason- van itt (Dunatükör 13), s internetes lap is: Kaláka
lót tapasztalhatunk a Bárka címû lap esetébenis, 213. Ez utóbbiról megtudtam, hogy ide akárki
a felvett 236 közlemény közül 38 verset kapunk. küldhet be mûveket, ismerõs szerzõt nem is találEzek mind a 2003/1. számból származnak, a tam. Kicsit hasonló elveken mú'ködik a Litera
másik háromból is körülbelül ennyi lehetne (erre megfelelõ része, erre utal az is, hogy innen a
SzépirodalmiFigyelõ is átvett verset-Aletta Vid:
utal az is, hogy 2002-ben 271 közlemény közül
A százszemûesõ, eredeti címe, de lehet, hogy
167 volt vers).
Ha Kerék Imre mûveiben megyünk vissza változott is, mert a Literát nemrég alakították át:
2002-be, ott 14 találatot kapunk (akár szerepel a http://www .li tera.hu/primor/ elsonyil vanossag/
vers, akár nem): Árgus 3, Ezredvég 1, Hitel 4, alkotas/12351.htm. Az is érdekes, hogy dátumként a tartalomjegyzékben augusztus 23. szereNapút 6. Ez az utóbbi a Szépirodalmi Figyelõ
pel,
a vers mellett már augusztus28., az interneten
listáján szerepel,de a Szépirodalmi bibliográfiába
még nem került be. 2001-ben 9 találatot kapunk, azonbanmár 2003.09. ll. olvasható mellette. A
három lapból 3-3-at, a Hitel és a listán szereplõ, nyomtatott bibliográfiában kicsit nehezebblenne
de fel nem dolgoz')tt Új Forrás mellett egy eddig a forrás megjelölése a Literában található mûvek
ezek vagy a Terasz (http://
sehol nem említett lap, a Jel szerepel még. Ez felvételekor,
www.terasz.hu)
irodalmi szekciója elsõ látásra
arra utal, hogy lehet még bõvíteni a bibliográfia
igazán
a
WebKat.huba
illõnek látszana,de Ignéczi
forrásainak körét.
Az is eszünkbe juthat erró1, hogy 2003-ból is Lilla, a Neumann-ház munkatársa állítása szerint
találhatunk a WebKat.huban olyan lapokból ver- erre nem fog sor kerülni, mert nincs archívumuk,
seket, amelyek idáig nem kerültek szóba. 2003- határozott struktúrájuk. (Meg kell jegyezni, hogy
ból 2302 verset találhatunk. Ez a szám csak kor- az elõzõ években a versek száma sokkal magalátozottan vethetõ összea bibliográfiában szerep- sabb volt, 2002-ben is kilencezer felett, koráblõ kéthavi 711-gyel, mert nem felejthetjük, hogy ban, 2000-ben tízezernél is több [ahol már minmég nincs minden tárgyszavazva, ugyanakkor denképp szûkíteni kell], hiszen a klasszikus szernemcsak idõszaki kiadványokat dolgoznak fel, zó'k mûveit, a Digitális Irodalmi Akadémiába
hanem köteteket is, valamint a szolgáltatók szá- bekerült szerzó'k alkotásait nagy mennyiségben
mára sem az elektronikus forma frissítése a leg- dolgozták fel, s úgy tûnik, ezt a feladatot nagysÜrgetó'bb.Mivel, mint már említettem, a találato- részt már elvégezték.)
2003. november eleje van, amikor ezeket a
kat a címek betûrendjében kapjuk meg, a forrásorokat
írom, s mivel több hete rI;legvettem a
sokról teljes képet csak az összes tétel alapján
Szépirodal1ni Figyelõ 5. számát, körülbelül egy
kaphatnánk, de az elsõ 400 átnézése alapján feltételezhetõ, hogy igazán komoly anyag nem ma- hónap múlva várható, hogy megjelenik a követradhatott ki, hiszen ugyanazokat láthatjuk ismé- kezõ, amelyben elsõsorbanszeptember-októbertelve, néha egy újabbal kiegészülve. A kötetek ben megjelent mûvekról tájékozódhatunk, tehát
között nem túl ismert szerzõket találhatunk, fó1eg nagyon friss anyagban. Az 1980-as években
a MEK-en szereplõ anyagból (Gubcsi Lajos 280, megjelent bibliográfiát utolérteaz a sors, amit már
Földeáki-Horváth Anna 52, Mosonyi György 167, sok magyar bibliográfiánál tapasztaltunk, hogy
Õri István 89, Tercsi Mihály 135, a már rango- egyre nagyobb lett a lemaradása, kezdetben az
sabb neveket tartalmazó Nyugati magyar költó'k elsõ félév kötete még az adott évben jelent meg,
az éves megjelenés után tennészetes volt, hogy
antológiája egészíti ki ezeket 807-re.
Néhány kivétel mellett a többi már idõszaki csak a következõ évben jelenhetett meg, de az
kiadványból szánnazhat,ezek többségeolyan lap,~ 1987-esmár 1989-ben, az 1988-as 1991-ben, az
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Ennek az oka a feldolgozott folTások számának
növekedéselehetett.
Mit kívánjak Buda Attilának, a mostani vállalkozás elindítójának? Ajánljak további feldolgozandó lapokat? Kívánjam azt, hogy minél frissebb legyen a megjelenés? Ezt a kettõt együtt?
Talán azt, hogy a magyar könyvtárak ne csak
úgy figyeljenek fel elTe a bibliográfiára, hogy
beszerzik maguknak és használják (pedig talán
már ennek is örülni kellene), hanem esetleg még
közremú'ködnénekis benne. Mint Buda Attilától
megtudtam, a folyóirat túlzott terjedelemnövekedést nem tenne lehetõvé, de tervezik éves kötet
megjelentetését, amibe több anyag bekerülhetne,
ha pedig az internetre kerülne, ott igazán nem
lennének terjedelmi korlátok.
Felmerült az a gondolat, hogy hallgatóink is
bekapcsolódhatnának,talán nem is ártana,ha ilyen
munka kapcsán kézbe vennének olyan lapokat,
amiket különben nem nagyon, s talán ilyen igény
is kialakulhatna bennük.
Addig azonban annak is örülök, hogy 18 oldalon majdnem ezer közlemény adatait tudom
áttekinteni. S közben elképzelek olyan eszközt,
amely nyomtatott és webes foaások adatait együtt
tartalmazza. (Murányi Péter)

Weben is elküldheti könyvtárközi
a BME-OMIKK-nak!

kéréseit

2004. január l-jétó1 bevezetjük a könyvtárközi kérések
számítógépes nyilvántartását.
Az új rendszer használata lehetõséget nyújt a
kérések webes kéró1apon történõ feladására és nyomon követésére.
Kérjük,

éljenek ezzel a lehetõséggel!

A szolgáltatásról
részletesebben a http://orca.omikk.bme.hu/integra címen olvashatnak

10

.Könyvtá

r

levelezõ/10F

.2003

december

