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Szerkesztőségi köszöntő
Örömmel bocsátjuk útjára a magyar Digitális Bölcsészet tudományos folyóirat első
számát. Mit is jelent azonban az, hogy az „első” számot, és mit értünk azon, hogy
„örömmel”?

Az „első” mint sorszám az újdonságot és a sorozatszerűséget jelöli. Bár a digitális
kutatások, a számítógép használata Magyarországon a bölcsészettudományok és tár-
sadalomtudományok területén az 1970-es évekre tekint vissza, a folyóirat most mégis
fontosnak tartja rögzíteni azt a tényt, hogy a digitális bölcsészet mint diszciplína,
illetve mint elméletek és gyakorlatok összessége Magyarországon és magyarul is
létezik. Az „első” továbbá arra is felhívja a figyelmet, hogy a folyóirat nemcsak hogy
létezik, de további számok megjelentetését is tervezzük, sőt mire ez a szám napvilágot
lát, a szerkesztőbizottság már a következő számon fog dolgozni. Az „első” tehát egy
szekvencia kezdetét jelöli, egy sorozatot, amely elindult, és folytatódni akar.

Az útra bocsátás örömében benne foglaltatik az, hogy érdemes folytatni a munkát.
Érdemes, hiszen az első szám cikkeit tekintve a digitális bölcsészeti tevékenységeknek
sokszínűségét egy hagyományosnak tekinthető médiumon hagyományosnak mond-
ható szerkezetben tárja az olvasó elé. A digitális bölcsészet egyszerre érdeklődik az
elméleti reflexió és a gyakorlati megvalósulás iránt, éppen ezért találhatunk hosszabb
és rövidebb tanulmányokat is. Ennek megfelelően a folyóirat és a jelen szám is három
nagyobb csoportba osztja a cikkeket : „Tanulmányok” (rovatszerkesztő: Kiss Margit),
amelyek hosszabb lélegzetű, elméleti megfontolásokat tárnak az olvasók elé, „Műhely”
(rovatszerkesztő: Péter Róbert), ahol projektbeszámolókat és alkalmazáselemzéseket
olvashatunk. A „Kritika” rovat zárja a sort (rovatszerkesztő: Bartók Zsófia Ágnes),
ahol rövidebb könyv-, honlap- és folyóiratszám ismertetéseket, valamint recenziókat
találhatunk.

A „Tanulmányok” rovatban négy cikk foglalkozik a digitális bölcsészet elméle-
ti jellegű kérdéseivel : Labádi a gépi szövegelemzéssel foglalkozik, Drótos és Kokas
a webarchiválás és a történettudomány kapcsolatát elemzi, míg Markó a digitális
hálózatkutatás eszköztárával analizálja az 1500–1700 között keletkezett inscriptiók
alapján a korabeli tudós hálózatokat, végül Jockers (Labádi fordításában) bibliográfiai
és demográfiai metaadatok elemzésével törekszik egy adott irodalmi narratívát újra-
értékelni. A „Műhely” rovatban Ruttkay a digitális múzeumi projektekről, Biszak és
Kokas a Budapest-időgépről, Bernád, Kaiser, Lejtovitz, Rumpolt és Schlögl az APIS-
projektről, Cséve, Fellegi és Kómár Móricz levelezésének digitális kritikai kiadásáról,
Sennyey a digitális bölcsészetet illető vitákról, Horváth egy virtuális könyvtárra vo-
natkozó hipotetikus álláspontról, míg Dragon és Sebestény egy Instagramon folytatott
kísérletről számol be. A „Kritika” rovatban Maróthy, Koczicz, Maczelka és Molnár
digitális bölcsészethez kapcsolódó monográfiákat, valamint egy folyóirat különszámot
szemléz.

Az első szám szerkezetét tekintve bár hagyományosnak is mondható, talán annyi-
ban mégis formabontó, hogy nemcsak egy diszciplína megszületése feletti örömről
árulkodik, hanem az esendőségről, a hiányról is, ahogy az egyébként a bináris kódnak
a jellegzetessége: 1 0, az igen-nem, lét-nemlét. Az esendőségről, amennyiben nemcsak
a születés öröme, hanem a halál fájdalma is benne foglaltatik, hiszen kedves kollégánk,
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barátunk, Labádi Gergely, a magyar digitális bölcsészet egyik kiemelkedő alakja 2017
szeptemberében távozott el közülünk, és az első számban egy rá, szerkesztőtársunkra
emlékező írást is közlünk. A kezdetekkor rövid ideig a szerkesztőbizottság tagja volt az
ugyancsak 2017-ben váratlanul elhunyt Orlovszky Géza is, aki a folyóirat indulásakor
(az egykor a Bölcsészeti Informatika Önálló Programnak is helyt adó) ELTE Régi
Magyar Irodalom Tanszékének vezetőjeként állt mellettünk.

Továbbá annyiban is formabontónak értékelhetjük a jelen folyóiratszámot, hogy a
születés és halál közötti területre is utal, ti. a történelemre. A történelemre, a jelen-
való történelemre tereljük a figyelmet, amikor a magyar digitális irodalomtudomány
egy másik ikonikus alakjának, Horváth Ivánnak közöljük egy régebbi, kibővített és
szerkesztett konferencia-előadását. Ezzel egyúttal jelezni szeretnénk, hogy a tervezett
elavulás, amely a digitális világban meglehetősen rövid időt foglal magában, a digitális
reflexióra esetenként mégsem érvényes.

Az öröm arra is vonatkozik, hogy egy folyóirat nemcsak azért érdekes, mert sok-
színű és emlékező, hanem azért is, mert már maga egyfajta infrastruktúrát jelent.
Egy folyóirat nemcsak azért lehet jelentős, különösen érvényes ez a Digitális Böl-
csészet címűre, mert az érdeklődő, a tudós megismerkedhet mások gondolataival,
rácsodálkozhat mások projektjeire, hanem azért is, mert a folyóirat mindezek által
fórumot teremt a diszkusszióra. Arra a diszkusszióra, amely a tudomány lételeme,
ahol problémákat lehet felvetni és elemezni, ahol ezeken tovább lehet gondolkodni,
ahol vissza lehet kérdezni, ahol kutatók közölnek és hallgatnak, tudatnak és beszédbe
elegyednek egymással. Más szóval a folyóirat, mondhatnánk „hálózatot”, de mondjuk
inkább „tudós közösséget”, netán „tudós barátságokat” hoz létre. A folyóirat azáltal,
hogy befogad cikkeket, hogy bírálóknak adja őket, hogy azok reflektálnak, majd a
reflexióikra válaszolnak a szerzők, ahogy ebbe a szerkesztők is bele-beleszólnak, mind
azt segítik elő, hogy ne csak egyszólamú, független monológok, hanem tudós beszél-
getések, tudós közösségek alakulhassanak ki. Infrastruktúra annyiban is a folyóirat,
amennyiben a nyelv is egyfajta környezet, amely lehetővé teszi a diskurzust. A folyó-
irat tehát egyúttal a digitális bölcsészet magyar nyelvű tudományos diskurzusához,
terminológiájának kialakításához igyekszik hozzájárulni.
Örömmel bocsátjuk hát útjára az első számot, hogy további közösséget, tudományos
közösséget alkothasson immár a szerkesztőktől függetlenül, önállóan is.
A szerkesztőség nevében:

Almási Zsolt

Köszönetnyilvánítás

A Digitális Bölcsészet folyóirat létrehozása az alábbi intézmények, projektek támoga-
tásával valósult meg: ELTE Régi Magyar Irodalom Tanszék, ELTE Egyetemi Könyvtár
és Levéltár, ELTE Dékáni Titkárság, EFOP 3.6.1–16–2016–00008 azonosítójú, EU társ-
finanszírozású projekt (SZTE), SZTE Klebelsberg Könyvtár.
Köszönjük továbbá Garamvölgyi László, Hegedüs Béla, Hegyi Gábor, Matthew L.
Jockers és Virág Gabriella közreműködését !
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