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ETO-gondozás,
cia
Lapunk elmúlt évi decemberi számában olvas
hattak az ETO sorsa iránt érdeklődők a nemré
giben befejezett konkordanciáról, amely az 1990.
és a 2006. évi (2000. évi módosításokkal lezárt)
kiadása közti átjárást oldja meg.
Amint az új ETO-kiadás, úgy a konkordancia
is hosszú évek alatt készült el. Nem sikerült a
két korábbi rekord tartása (gondolni se mertünk
rá): az 1966 és 1975 közötti módosításokat 1976ban, az 1977 és 1990 közöttieket 1991-ben, va
gyis mindkettőt már a rá következő évben adták
közre elődeink. (Csak zárójelben teszem fel a
kérdést: vajon 1976-ban nem történt ETO-módosítás, vagy csak téves a cím?) E tendencia
szerint a legutóbbi konkordanciának (1990-2000)
2001-ben meg kellett volna jelennie, ehhez ké
pest 2006-os megjelenésével öt évet késett.'
Két komoly magyarázat is adható erre. Egy
felől: a Könyvtári Intézet elődjében, a Könyvtár
tudományi és Módszertani Központban önálló
referense volt az ETO-gondozásnak, akit emel
lett más kötelességek nemigen terheltek, ma
egyéb feladatok mellé besorolva jut idő az ETOra. Ez épp elég baj lenne önmagában is, amit
tetézett, hogy bizonytalan alapokon készült az új
ETO-kiadás.
Az ETO nemzetközi kiadását létrehozó UDC
Consortium (félresöpörve a szobányi megörökölt
jelzetcédulát) néhány nemzeti kiadásból hozott
létre adatbázist MRF (Master Reference File)
néven, ami ettől kezdve változik, gyarapodik is,
de törölnek is belőle, ill. szövegmódosulásokon
esnek át jelzetei. Mindezekről az évente megje
lenő E&C-kben (Extensions and Corrections to
the UDCJ számolnak be, a nyomtatásban megje
lenő írásokat s a változások jegyzékét mintegy a
nyomtatott változat elektronikus változataként pdf
formátumban, cédén is mellékelik. Az előfizetés
ára 125 euró, mai árfolyamon kb. 37 500 Ft. Az
ETO papír- vagy cédékiadásának licencdíja 1300
euró, kb. 390 000 Ft. (Van intra- és internet li
cenc is, 1575, ill. 3150 euróért, de ezek haszná

lati feltételeit, korlátozásait nem ismerjük, és
figyelembe véve, hogy a díjakat évente kell fi
zetni, nem is nagyon kíváncsiskodtunk...)
Az évenkénti MRF-előfizetés fejében megkap
juk a megelőző év decemberével lezárt adatbá
zist, amelyben a létrehozott és ekként jelölt új
jelezetek is benne vannak és jelzik a jelzetmó
dosulást is, megadva, melyik mező tartalma vál
tozott. Értelemszerűen ebből már hiányoznak a
törölt jelzetek rekordjai. Évenként külön-külön
adatbázisban megküldik az új, a módosult és a
törölt jelzetek adatbázisát, az utóbbiban megad
va a fogalom új jelzetét, ha új jelzetre helyezték
át, vagy a végleges megszűnés tényét.
A felsoroltakból az derül ki, hogy mindenünk
megvan egy gyorsan összeállítható, jó konkor
danciához. Ez igaz is volna, ha az összehasonlí
tandó állományok teljes szinkronban lennének,
de nincsenek.
Munkamódszerünk az volt, hogy létrehoztunk
egy összesített adatbázist a kumulált törölt és
módosult rekordokból, ehhez hozzátöltöttük az
adatbázisba rögzített 1990-es és 2006-os jelzete
ket. A feladat egyszerűnek látszott, az 1990-es
magban lévő jelzetek sorsát illetően „balra" kell
nézni, mondanak-e róla valamit a UDC-rekordok,
majd Jobbról" hozzátenni az aktuális adatait.
A folyamat lefuttatása katasztrofális ered
ménnyel járt. Egyfelől „balra nézve" a UDCállományban nem volt információ a vizsgált jel
zetről, miközben a 2000-es halmazból is hiány
zott, vagy benne volt ugyan, de a kapott infor
mációval ellentétben nem volt benne módosu
lás, ill. a megszűnt fogalom új jelzeteként meg
adott helyen teljesen más fogalom volt, vagy
egyszerűen rossz volt az ajánlott jelzet stb.
Más módszerhez folyamodtunk: szövegelem
zéssel kiszűrtük a 100%-ban megegyező fogal
makjelzeteit, egymás mellé tettük a jelzetek régi
és új feloldását, az ún. nem jelzett sorsúaknak
szintén szövegelemzéssel (-megfelelőséggel)
kerestünk új jelzeteket. Az így kapott szöveges
anyagon dolgoztunk tovább, ami viszonylag
egyszerű döntés volt: töröltük a nem megfelelő
jelzetsorokat, s pótoltunk ott, ahol nem volt aján
lat a régi jelzet helyett.
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A jócskán lecsökkent (bár még így tekintélyes
számú, hét és félezernél több) jelzetegységet rekordosítva adatbázisba konvertáltuk, ebből készült az
ISO, és az XML formátumú export, illetve a nyom
tatott konkordanciajegyzék Word-táblázatba szer
kesztett kézirata, az utóbbiból pedig Excel-tábla és
tabulált szöveg, valamint pdf formátum.
A lehető legegyszerűbb és legáttekinthetőbb
szerkezetre törekedtünk, kevés jel használatával.
A jelzet forrásból kiderített új jelzetére nyíl mutat,
H. h.-val jelöljük azokat a jelzeteket, amelyeket
a konzorcium által megszüntetett vagy nem jel
zett sorsú jelzetek helyett ajánlunk. (Csak na
gyon kevés esetben fogadtuk el a jelzet s vele
együtt a fogalom megszűntét!) A mi 1990-es ki
adásunk sok esetben „táblázati rangra" emelt kép
zett, szerkesztett jelzeteket, amelyek az MRF-állományban természetesen nincsenek benne, de to
vábbélnek alkotóelemeik, ezért most is érvényesek
és változatlanul használhatók. Ezt H. t.-vel jelöl
tük. Az L. m.-mel (lásd még) jelzetösszekapcsolási
példákkal igyekeztünk az alapjelzetből kibontható
új fogalmak kifejezésérc példát adni. A kötet vé
gén helyeztük el a papírkiadásban utóbb fellelt,
értelemzavaró hibák jegyzékét. (A táblázatok for
gatói biztosan továbbiakat is találnak majd. Meg
köszönjük, ha ezekről értesítenek bennünket.)
Úgy dukál, hogy a papírkiadásban megjelent
ETO-hoz legyen papírkiadású konkordancia is,
ezért árajánlatot kértünk ugyanannyi példányra,
vagyis 1300 kötetre. A terjedelmes, több mint
500 oldalas nyomat nyomdaköltsége elég tete
mes, ezért csak abban az estben lesz papírki
adás, ha az igény meghaladja az 1000 darabot.
Arra az esetre, ha nem, pdf formátumba konver
tálva helyileg nyomtathatóként is meghirdettük.
Az integrált rendszert és abban ETO osztá
lyozást használó könyvtáraknak az új jelzetelésre
való áttérést megkönnyítendő ajánlottuk fel a
többi formátumot, hogy konvertáló tábla segít
ségével minél egyszerűbben cserélhessék ki a régi
jelzeteket az újakra. Ez abban az esetben, ha
egyetlen főtáblázati szám vagy összetett jelzet
az utód, működik is, azonban elég sok jelzetnek
továbbosztások az utódai, itt szükség van a sza
kozó közreműködésére, döntésére.
Azt eldönteni, hogy kinek melyik változatra
van szüksége, nem tudjuk, kétség esetén konzul
táljanak szoftverük gyártójával vagy forgalma
zójával. (Több ilyen kérdést tartalmazó megke
resés érkezett.)
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Kérésre (erre több példa is volt már) mintát
küldünk a változatokból.
A konkordancia régi hiányt pótol, és úgy tűnt,
valóban várják is, ehhez képest nem halmoztak
el bennünket megrendelésekkel. Bár számszerű
leg messze áll a „küszöbértéktől", legtöbbet a
papírkiadásból rendeltek, 70 körül, az elektroni
kus változatok kért példánya tíz alatt vagy in
kább öt alatt van, s ez az integrált könyvtári
rendszerek jelenlegi elterjedtségéhez képest meg
döbbentően kevés.
Lehetséges ok az is, hogy nem használják az
ETO-t tartalmi feltárásra. A Köztaurusz letöltési
statisztikáját a használatban lévő könyvtári prog
ramok számával összehasonlítva azt gondolhat
juk, a tezauruszt se nagyon. Márpedig ha így
van, ez nem szolgálja az olvasó érdekeit, hiszen a
sokféle tartalmi feltárási megoldás miatt esetleg
könyvtáranként más-más logikával kell megfogal
mazni a tartalomra vonatkozó keresőkérdését.
Az Egyetemes Tizedes Osztályozás gondozá
sa kapcsán három adósságunk van még. A kon
kordanciához igazodva új raktározási tábla össze
állítása, a katalógus-adatbázisok alá betölthető
ETO-adatbázis hozzáférhetővé tétele, kiadása
cédén, végül pedig a 2000. évi aktualizálási szint
ről 2008-ra, de legalább 2007-re frissíteni MRFállományunkat. Az elsőn dolgozunk, a második
nak ugyancsak jót tett, hogy kivártuk vele a kon
kordancia összeállítását, menet közben ugyanis
számos hibáját sikerült javítanunk, a harmadiknak
pedig feltétele, hogy legyen fedezete a (mint írá
som elején kiderült) tetemes előfizetési díjnak.
És ami az egésznek fedezete s ami értelmet
adhat egy ilyen nagyszabású munkának: az a
tudat, hogy szükség van rá, várják, használják,
észrevételeikkel segítik tökéletesítését.
Nem adtuk fel a reményt.
Fejős László

Európai uniós szerzői jogi jelentés
Az EU közzétette a szerzői jogi rendszer megváltoz
tatására irányuló Medina-jelentést. Anii sajnos kitű
nik belőle, hogy szokás szerint hozzáértés nélkül
készült, az igen szigorú francia szerzői jog felfogását
tükrözi, amit még egyes lobbik is megspékeltek. Új
donság, hogy elzárná a tudományos publikációkat az
emberek elől, és totális internet- (és könyvtári) cen
zúrát vezetne be, és ezt csak nemzetközi összefogás
sal lehetne megakadályozni. (Forrás: EuroAstra)

Napló
Kovács Máté,
az abszolút pedagógus
Nemcsak a Magyar Pedagógiai Társaság irodája
mellett italozó-káromkodó „szabadművelődők"
miatt volt nehéz január 26-án bejutni a Kovács
Mátéról szóló kedélyes beszélgetésre, a meghir
detett kezdéskor már teljesen megtöltötte a ter
met a hallgatóság. Ki hinné, hogy egy hiteles
személyiség iránt ilyen élénk érdeklődés mutat
kozik akkor is, ha éppen semmilyen évfordulója
nincs?!
Ha a huszadik századi magyar értelmiség ki
emelkedő alakjaiból levonjuk a pedagógusokat,
szinte senki nem marad a lírai költőkön kívül bolondozott bevezetőjében Kiss Endre filozófus
- , s nem csupán megélhetési okból lettek taná
rok sokan, hanem tudományos-művészeti tevé
kenységüket önként háttérbe szorítva is. Az ilyen,
szakmájuk mellett az oktatás-nevelés terén is
jelentős, bár a katedráról olykor eltiltott „abszo
lút pedagógusok" életművét tervezik bemutatni
sorozatukban, mondta el Trencsényi László, a
Kiss Árpád Műhely elnöke, elsőként „a könyv
tárosok által szívesen kisajátított" Kovács Máté
példájára irányítva a figyelmet.
Honnan voltak olyan mélységű könyvtárosi
ismeretei 1946-ra Kovács Máténak, amilyenek
ről a Mai magyar művelődéspolitika kötet árul
kodik? Néhány hónapos könyvtári „gyakornokoskodása" a magyar-francia szak 193l-es be
fejezése után vagy iskolai könyvtárosi munkája
kevés volt ehhez. Önálló, folyamatos tanulás
révén alapozta meg kultúrpolitikusi tevékenysé
gét - fejtette ki Tóth Gyula. A Nyári Egyetem
szervezése és tudományos légköre éppúgy hoz
zájárult fejlődéséhez, mint a cívisváros kulturá
lis életében való aktív részvétele. Nyíregyházi
segédtanári korszakától kezdve egyszerre min
dig többféle kultúraközvetítő tevékenységet foly
tatott - tudtuk meg a Kovács Máté Alapítvány
elnökétől. A debreceni egyetem Francia Intéze
tének professzora, Hankiss János ösztönzésére
fordult az oktatásügy felé, s képességeit felis
merve helyezték mind magasabb pozícióba. Bár

államtitkári hatáskörét a Vallás- és Közoktatás
ügyi Minisztériumban többször korlátozni pró
bálták a koalíciós időszak végén, feltáratlan, hogy
két évvel kinevezése után miért mentették fel
(„saját kérésre"). Érzékelve a Nemzeti Paraszt
párt visszaszorítását, önként döntött a pályamó
dosítás mellett? Legújabb ismereteink szerint
Révai József saját kezű feljegyzéseiben kérdő
jellel szerepelt a neve az államtitkári poszt mel
lett. Még éppen idejében váltott, s került a Deb
receni Egyetemi Könyvtár élére? Egyáltalán,
milyen volt a viszonya a kommunistákkal? Né
zeteinek, politikai magatartásának gyökereit még
senki nem vizsgálta összefüggéseiben. „Társutas
ként" kiegyezett a hatalommal, vagy az eredeti
küldetésének (a nemzet, a nép, a parasztság szel
lemi-kulturális felemelkedésének) teljesítéséhez
szükséges lehetőségeket ragadta meg? Megvála
szolásra váró kérdések. Szisztematikus kutatáso
kat kellene indítani, melyekhez az Országos
Széchényi Könyvtárban található bőséges hagya
ték kiindulásul szolgálhat - hívta fel a figyelmet
Tóth Gyula. Eddig csak ünnepi alkalmakra, év
fordulókra készültek tanulmányok, hiányoznak
az értékelő munkák, alapos elemzések. De olyan
részletkérdések sem tisztázottak, hogy mi volt a
székfoglaló beszéde, mikor 1948-ban tagja lett a
Pedagógiai Társaságnak.
1949 a magyar történelem sötét éve, a ma
gyar könyvtárügyben viszont sok fontos válto
zás történt azon kívül is, hogy Kovács Máté
visszakerült Debrecenbe, s „válságmenedzser
ként" rendbe tette az egyetemi könyvtárat, majd
1.952 után az Akadémiai Könyvtárat szintén. Az
ötvenes évek pozitivista könyvtártudományi
összefoglalóihoz képest újdonságot jelentett a
könyvtár társadalmi beágyazódottságát is figye
lembe vevő bibliológiai elmélete, hiszen az
Annales-iskola szemléletét és a nyugat-európai
könyvtári szakirodalmat is felhasználta, bár
mennyire hangsúlyozta munkája szocialista jel
legét. Ismert, hogy megfelelő frazeológiát kel
lett használni a korszakban, kompromisszumo
kat kellett kötnie annak, aki publikálni akart.
Vajon a tekintélyes mennyiségű kéziratokból
megállapítható-e, hogy milyen máz került csu-
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